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21. Благоевград, нове стамбене зграде, после 1950. године.
22. Чачак, хотел „Морава”, подигнут 1953. године.
23. Чачак, робна кућа „Партизан”, подигнута 1963. године.
24. Благоевград, хотел „Волга”, подигнут 1951. године.
25. Благоевград, центар града, после 1950. године.
26. Благоевград, изглед града средином 50-их година XX века.
27. Чачак, изглед града из 1962. године.
28. Чачак, стамбене зграде „лименке”, 1964.
29. Чачак, Трг Ђуре Салаја, 1962.
30. Чачак, солитери насеља „Љубић кеј”, подигнути 70-их година XX века.
31. Чачак, центар града са две робне куће, средином 80-их година XX века.
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32. Чачак, укопани трг („градска рупа”) иза робних кућа, подигнут 1987. године.
 (изглед из 2011).
33. Благоевград, зграда позоришта, подигнута 1967. године.
34. Благоевград, солитери у центру града подигнути 80-их година XX века.
35. Благоевград, насеље „Запад”, подигнуто 70-их и 80-их година XX века.
36. Благоевград, нова зграда општине подигнута 1987. године.
37. Благоевград, зграда опере подигнута 1987. године.
38. Благоевград, зграда Окружног комитета БКП подигнута 1987. године.
39. Чачак, панорама града, 2008.
40. Благоевград, панорама града, 2009. 
41. Чачак, парада, 1. мај 1949.
42. Чачак, митинг на коме је говорио Милош Минић, 1954.
43. Благоевград, откривање споменика Гоце Делчеву, 1955.
44. Благоевград, дочек глумаца из СССР-а, 1953.
45. Благоевград, жене учесници мотокроса,1956.
46. Благоевград, дочек совјетских космонаута, 1963.
47. Благоевград, продавница са телевизорима, 1964.
48. Чачак, живот у насељу „Слободина колонија”, 1964.
49. Чачак, први рок оркестар „Беле вишње”, основан 1963. године.
50. Чачак, „звезда” новокомпоноване народне музике, Мирослав Илић из
 Мрчајеваца код Чачка, 1974.
51. Благоевград, дочек Тодора Живкова, 1964.
52. Благоевград, грб града усвојен 1968. године.
53. Благоевград, дочек Тодора Живкова, 1987.
54. Благоевград, нови житељи града, средина 70-их година XX века.
55. Благоевград, ученице средње школе, 70-их година XX века.
56. Благоевград, музички фестивал револуционарне песме „Ален Мак”, 1975.
57. Чачак, грб града усвојен 1978. године.
58. Чачак, насловна страна часописа „Градац”, посвећеног авангардним и модерним темама.
59. Чачак, дочек Јосипа Броза Тита, 1959.
60. Чачак, отварање 13. Меморијала Надежде Петровић (1984), ликовне манифестације 
 посвећене модерном сликарству.
61. Чачак, постројавање пионира у центру града, 1978.
62. Чачак, дочек Штафете младости крајем 70-их година XX века.
63. Чачак, дочек Јосипа Броза Тита, 1974.
64. Чачак, доба „националног буђења”, свештеник и демонстранти који носе заставу СФРЈ
 на митингу подршке Србима са Косова, 1988.

Фотографија на насловној страни: Мост преко Западне Мораве у Чачку, 1962.
Фотографија на полеђини књиге: Централни трг у Благоевграду реконструисан 1985–1987 (снимак 
из 2009).

Порекло фотографија:
Народни музеј Чачак (фотографија на насловној страни, 1–5, 8, 10–13, 19, 20, 22–23, 27–32, 39, 41–
42, 48–50, 57–64); „Благоевградски окръг във възход”, София, 1955 (18, 21, 26); Камелия Грънчарова, 
Горна Джумая (Благоевград) в старите снимки (1912–1943), Благоевград, 2009 (5–6, 9); Кметовете 
на Благоевград (Горна Джумая) 1912–2007, Благоевград, 2008 (фотографија на полеђини, 24–25, 33, 
37, 43); „Пиринско дело” (14–17, 34–36, 38, 40, 44–47, 51–55); 35 години социалистическа България, 
София, 1979 (56).



15

НЕКОЛИКО УВОДНИХ 
НАПОМЕНА

Ова пу бли ка ци ја на ста ла је на осно ву ру ко пи са док тор ске ди сер та ци је „Мо дер ни-
за ци ја бал кан ског гра да у до ба со ци ја ли зма : при мер Чач ка и Бла го ев гра да (1944–
1989)”, од бра ње не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о граду 3. ју на 2011. го ди не пред 
ко ми си јом у са ста ву: мен тор проф. др Ми ро слав Јо ва но вић, проф. др Ми лан Ри сто-
вић, проф. др Ду брав ка Сто ја но вић, проф. др Сре тен Ву јо вић и др Ми ро слав Пе-
ри шић, чи је су су ге сти је и пред ло зи би ли од ве ли ког зна ча ја у то ку уоб ли ча ва њa 
ко нач ног тек ста. По је ди ни де ло ви ру ко пи са док тор ске те зе де ли мич но су скра ће ни, 
а по је ди ни до дат но про ши ре ни но вим ис тра жи ва њи ма и ком па ра ци ја ма, што се пре 
све га од но си на по ре ђе ње ур ба ни за ци је Ср би је и Бу гар ске у ра ни јим исто риј ским 
пе ри о ди ма, као и об ја шње њи ма ве за ним за сам про блем ур ба ни за ци је. Дода та су 
и два пот пу но но ва одељ ка. Пр ви је ве зан за про блем ства ра ња и функ ци о ни са ња 
ло кал них по литич ких ели та, а дру ги за по ја ву „ди вље” (бес прав не) град ње у Ср би ји 
и Ју го сла ви ји.

Сло жен за да так про у ча ва ња пи та ња со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је бал кан ског 
гра да не би био мо гућ без ве ли ке по мо ћи мно гих при ја те ља и ко ле га. Нај пре мен то-
ра проф. др Ми ро сла ва Јо ва но ви ћа, ка ко код са мог уоб ли ча ва ња те ме, ди ле ма ма у 
ве зи са по кре та њем пи та ња про у ча ва ња мо дер ни за ци је, из бо ра те о риј ско-ме то до-
ло шких по сту па ка ис тра жи ва ња, ус по ста вља ња кон та ка та и са рад ње са ко ле га ма 
из Бу гар ске, та ко и код ко нач ног уоб ли ча ва ња ру ко пи са. Ви ше стру ку и дра го це ну 
по моћ пру жио ми је и проф. др Сре тен Ву јо вић, по себ но у до ме ну со ци о ло шких 
аспе ка та те ме.

Ве ли ку по др шку у ис тра жи ва њу пру жи ла је и ма тич на уста но ва На род ни му зеј 
Ча чак, на ро чи то њен ди рек тор Дел фи на Ра јић, без чи је са рад ње и раз у ме ва ња не би 
би ло ни ове књи ге. Аутор нај ср дач ни је за хва љу је на по ве ре њу ко је му је ука за но, 
ка ко то ком са мог тро го ди шњег ис тра жи ва ња и уоб ли ча ва ња те зе, а за тим и књи ге, 
та ко и на мо гућ но сти да об ја ви сво ја про у ча ва ња про бле ма мо дер ни за ци је со ци ја ли-
стич ких гра до ва на Бал ка ну.



16

Чи та во ис тра жи ва ње не би би ло мо гу ће без ве ли ке по мо ћи ко ле га из Бу гар ске, 
по себ но са оде ље ња за исто ри ју Уни вер зи те та „Св. Кли мент Охрид ски” из Со фи-
је. За хва љу ју ћи до би је ној спе ци ја ли за ци ји у овој уста но ви (де цем бар 2009), би ло је 
мо гу ће оба ви ти и ис тра жи ва ња ве за на за мо дер ни за ци ју Бла го ев гра да у Бу гар ској. 
Ве ли ку и не се бич ну по моћ то ком бо рав ка у Со фи ји пру жи ли су ми проф. др То-
дор Поп не де лев и мр Хри сто Бе ров. Из ра зи ту спрем ност за су ге сти је по ка за ли су и 
проф. др Искра Ба е ва и проф. др Ев ге ниа Ка ли но ва са Уни вер зи те та у Со фи ји, као 
и проф. др Сне жа на Ди ми тро ва, проф. др Ма ри а на Пи ско ва и проф. др Кри сти на 
По по ва са Уни вер зи те та у Бла го ев гра ду. Бо ра вак и ис тра жи ва ње у Бу гар ској не би 
би ли мо гу ћи без не се бич не по мо ћи мно гих уста но ва у Со фи ји и Бла го ев гра ду, у ко-
ји ма је рад био при ја тан, а кон так ти са за по сле ни ма ср дач ни. Про у ча ва ње ар хив ске 
гра ђе у Цен трал ном др жав ном ар хи ву у Со фи ји, Др жав ном ар хи ву у Бла го ев гра ду, 
пе ри о ди ке и ли те ра ту ре у би бли о те ка ма у Со фи ји и Бла го ев гра ду не би би ли успе-
шни без не се бич не и ве о ма дра го це не по мо ћи ко ле ги ни це По ли не Цо ко ве, ко јој се 
по себ но за хва љу јем.

Под јед на ку по моћ и при ја тељ ску па жњу аутор је имао у до ма ћим ар хи ви ма (Ме-
ђу оп штин ски историјски ар хив Ча чак) и мно гим би бли о те ка ма ко ји ма ду гу је ве ли-
ку за хвал ност, по чев од би бли о те ке ма тич не уста но ве, за тим Град ске би бли о те ке 
„Вла ди слав Пет ко вић – Дис” у Чач ку, Би бли о те ке СА НУ у Бе о гра ду и Ма ти це Срп-
ске у Но вом Са ду. По себ ну за хвал ност упу ћу јем Би бли о те ци Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку у Бе о гра ду. Сви ма из на ве де них уста но ва ко ји су му на би ло ко ји на чин 
пру жи ли по моћ искре но за хва љу јем, јер без њи хо ве са рад ње и раз у ме ва ња ис тра жи-
ва ња не би би ла мо гу ћа, од но сно би ла би знат но про ду же на и оте жа на.

Аутор ве ли ку за хвал ност ду гу је и ко ле га ма са ко ји ма је то ком ис тра жи ва ња мно-
го пу та рас пра вљао о про бле ми ма раз во ја со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је и Бу гар ске. Ту 
по себ но ми слим на дво је мла дих ко ле га, Ми ла на Пиљ ка и Оли ве ру Мар ко вић, ко јој 
ду гу јем и ве ли ку за хвал ност за не се бич ну по моћ то ком ис тра жи ва ња и у Бу гар ској 
и у Ср би ји.

На кра ју, али ни ка ко на по след њем ме сту, сву сво ју за хвал ност упу ћу јем и си ну 
Лу ки, су пру зи Мир ја ни и свим чла но ви ма уже по ро ди це без чи јег раз у ме ва ња, стр-
пље ња и по др шке не би би ло ни ове књи ге, а ко ји су с дру ге стра не го ди на ма тр пе ли 
мо је нер во зе.

Сви ма ко ји су на би ло ко ји на чин по мо гли при ли ком уоб ли ча ва ња ове сту ди је 
нај и скре ни је за хва љу јем и из ви ња вам се они ма ко је сам, без ика кве зле на ме ре, про-
пу стио да по ме нем. На кра ју, же лим да ис так нем да је текст који се на ла зи пред чи та о-
цем ре зул тат мо јих тре нут них зна ња, спо соб но сти и ис трај но сти у ис тра жи ва њи ма, 
да су за са мо ње гово по ја вљи ва ње и до при нос раз у ме ва њу про бле ма со ци ја ли стич ке 
мо дер ни за ци је за слу жни и мно ги дру ги љу ди, а да је за све гре шке, не до стат ке, про пу-
сте и не пре ци зно сти, а ко јих у ра ду сва ка ко има, ис кљу чи во од го во ран сам аутор.
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Пе ри од ди на мич них и све о бу хват них про ме на жи во та ми ли о на ста нов ни ка 
нај ве ћег де ла Бал ка на у дру гој по ло ви ни XX ве ка ве зан је за три про це са: ши-
ре ње гра до ва, мо дер ни за ци ју и со ци ја ли стич ки дру штве ни си стем. Тран сфор-
ма ци ја пре те жно аграр них дру шта ва би ла је та квог оби ма и ду би не, да не ма 
па ра ле лу са не ким слич ним про це сом у про шло сти. Ова кон ста та ци ја је по ла-
зна тач ка за да љу ана ли зу и део од го во ра на пи та ње за што је зна чај но про у ча-
ва ти мо дер ни за ци ју бал кан ског гра да у епо хи со ци ја ли зма. Као оп шти оквир 
за ис тра жи ва ње овог про це са узе те су Ју го сла ви ја/Ср би ја и Бу гар ска, зе мље 
ко је при па да ју Бал ка ну у ге о граф ском, по ли тич ком и кул тур ном по гле ду, а 
као ужи про стор два гра да сред ње ве ли чи не, Ча чак и Бла го ев град, чи ја мо дер-
ни за ци ја у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, по прет по став ци, мо же де ли мич-
но да осли ка мно ге про це се ко ји су ка рак те ри са ли цео ре ги он.

Реч је за пра во о ис тра жи ва њу узро ка и по сле ди ца за ка сне лог раз во ја ма лих 
и сред њих гра до ва у Ју го сла ви ји/Ср би ји и Бу гар ској, са зна ва њу по себ них пу-
те ва пре о бра жа ја ста рог и ства ра ња но вог ур ба ног дру штва на Бал ка ну обе ле-
же ног со вјет ским мо де лом мо дер ни за ци је. По ре ђе њем мно гих са др жа ја, али и 
бр зи не про ме на, са свим осо бе но сти ма и вред но сти ма „са мо у пра вља ња” као 
„по себ ног пу та раз во ја” у Ср би ји/Ју го сла ви ји и „ре ал ног со ци ја ли зма” по мо-
де лу СССР-а у Бу гар ској, тре ба ло би да се до би је ја сни ја сли ка основ них мо-
дер ни за циј ских про це са на Бал ка ну у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Ис тра жи ва ње 
је исто вре ме но и по ку шај да се от кри ју и упо ре де са су сед ним и слич ним/исто-
вет ним дру штвом бар не ки узро ци кри зе у ко јој је би ла Ср би ја/Ју го сла ви ја, 
од но сно ка ко се она пре ла ма ла на ло кал ном ни воу. Про у ча ва њем ове те ме на 
ми кро пла ну отва ра се мо гућ ност да се по твр ди, од ба ци, упо ре ди са слич ним и 
су сед ним дру штвом, те за о ду бин ским осно ва ма кри зе у Ју го сла ви ји и Ис точ-
ној Евро пи, ко ја је по прет по став ци узро ко ва на струк тур ном кри зом мо дер-
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ни за ци је и оп штом кри зом со ци ја ли зма, од но сно дру штва ко је у го то во свим 
сег мен ти ма кон тро ли ше по ли ти ка.1 

За стој, па и слом со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је об ја шња ва се струк тур ном 
усло вље но шћу со ци ја ли стич ких дру шта ва: огра ни че њи ма ка па ци те та раз во ја, 
као и бло ки ра њем раз вој них спо соб но сти дру штва за ре ша ва ње функ ци о нал-
них и ин те гра тив них про бле ма. Сле де ћи ова кав при ступ, го во ри се о из ра же-
ном тра ди ци о на ли зму со ци ја ли стич ких дру шта ва под ко јим се под ра зу ме ва 
не спо соб ност про ме не уну тар си сте ма и ње го вој око ли ни, а не свој ства пред-
модер ног дру штва. У со ци ја ли зму се ства рао спе ци фич ни кон зер ва ти ви зам 
ко ји се огле дао у схва та њу да се вла да ју ћа иде о ло ги ја и власт ни ка да не ће про-
ме ни ти. Ан ти мо дер на ори јен та ци ја вред но сно-нор ма тив них струк ту ра на тај 
на чин от кри ва со ци ја ли стич ку мо дер ни за ци ју као не у спе лу кон цеп ци ју мо дер-
ни за ци је, мо дел ко ји ни је мо гу ће тран сфор ми са ти, већ са мо на пу сти ти.2

Оп шти пој мо ви мо дер ни за ци је и со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је пред ста-
вља ју по ље у ко ме се ис пи ту ју и раз вој ни мо де ли „са мо у прав ног” (Ју го сла ви-
ја/Ср би ја) и „ре ал ног” со ци ја ли зма (Бу гар ска). „По се бан пут у со ци ја ли зам” 
Ср би је/Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та (на ро чи то од 1948) био је, по-
ред брат ства-је дин ства и не свр ста но сти, је дан од кон сти ту ци о нал них ми то ва 
„Ти то ве Ју го сла ви је”.3 Оп шта сли ка „по себ ног” раз во ја Ју го сла ви је умно го ме 
је под у пи ра на пре зен та ци јом ста ти стич ких по ка за те ља ко ји су су ге ри са ли 
да је и по „ре зул та ти ма ма те ри јал ног раз во ја” СФРЈ ус пе ла да се свр ста ме ђу 
нај у спе шни је зе мље у све ту.4 Овај „мит” у ре ду ко ва ној вер зи ји ве зи ван је за 
пе ри од до 1965. го ди не, ка да је при ме њи ван „план ско-тр жи шни” си стем у еко-
но ми ји као део по себ ног ју го сло вен ског пу та у со ци ја ли зам.5

„По себ ност” ју го сло вен ског пу та ис ти ца на је кроз не ко ли ко еле ме на та: не-
за ви сна спољ на по ли ти ка (што је има ла и Ру му ни ја), при ват ни по љо при вред-
ни по сед (ко ји је по сто јао и у Пољ ској), иако то ни су би ле осо бе ности са мо 
Ју го сла ви је ме ђу со ци ја ли стич ким зе мља ма. По себ ност Ју го сла ви је у од но су 
на дру ге со ци ја ли стич ке зе мље огле да ла се у отво ре но сти гра ни ца не са мо за 

1 La slo Se kelj, Ju go sla vi ja struk tu ra ras pa da nja : ogled o uzro ci ma struk tur ne kri ze ju go slo ven skog 
dru štva, Be o grad, 1990, str. 5, 17, 148, 239, 243–248.

2 Ve sna Pe šić, „So ci ja li zam i mo der ni za ci ja : ot po ri pro me ni i me ha ni zmi za u sta vlja nja dru štve nog 
raz vo ja”, De for ma ci je i gra ni ce dru štve nog raz vit ka : pri log so ci o lo škoj te o ri ji, knj. I (ur. Mi o drag 
Ran ko vić), Be o grad, 1989, str. 109–111, 134. 

3 Ми ро слав Јо ва но вић, „Ср би ја 1804–2004 : раз вој оп те ре ћен дис кон ти ну и те ти ма – се дам 
те за”, Ср би ја 1804–2004 : три ви ђе ња или по зив на ди ја лог, Бе о град, 2005, стр. 166.

4 Sa mo u prav ni dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : sta ti stič ki pri kaz, Be o grad, 
1978, str. 13.

5 Ko sta Mi ha i lo vić, Eko nom ska stvar nost Jugoslаvije, Be o grad, 1982, str. 15–19.
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пу то ва ња, већ и за про ток ро бе, рад не сна ге, а де ли мич но и умет нич ких иде ја. 
На тај на чин ство ре но је сво је вр сно „со ци ја ли стич ко по тро шач ко дру штво” 
ко је ни је има ло пан дан у оста лим ко му ни стич ким зе мља ма Евро пе, ма да је у 
су шти ни већ кра јем осам де се тих и ова ком па ра тив на пред ност услед еко ном-
ске кри зе по че ла да бле ди.6 Уко ре ње ност ове пред ста ве ни је оста ло са мо уну-
тра шње са мо по и ма ње соп стве не про шло сти уну тар ју го сло вен ског/срп ског 
дру штва. Из пер спек ти ве Бу гар ске Ти то ва Ју го сла ви ја је до жи вља ва на као сло-
бод ни ја зе мља у ко јој има ро ка и хе ви ме тал пло ча, „фар мер ки”, ко ми си о на и 
„аме рич ких” фил мо ва, мо гућ но сти за пу то ва ња и рад у ино стран ству.7 

Отво ре но је пи та ње до ко је ме ре су ове пред ста ве од го ва ра ле ствар но сти 
ју го сло вен ског/срп ског дру штва то ком епо хе со ци ја ли зма, по себ но ка да се по-
сма тра ју гра до ви у уну тра шњо сти. Ча чак је иза бран за ис тра жи ва ње јер по 
бро ју ста нов ни ка и оп штем ни воу мо дер ни за ци је пред ста вља про се чан сред-
њи град Ср би је у вре ме со ци ја ли зма.8 Као ре пер за по ре ђе ње у Бу гар ској је 
иза бран Бла го ев град, ме сто ко је се по основ ним кри те ри ју ми ма раз во ја (број 
ста нов ни ка, ур ба ни за ци ја, ин ду стри ја ли за ци ја, дру штве не про ме не) „по кла-
па” са раз во јем Чач ка. За раз ли ку од Ју го сла ви је ко ја је има ла „по се бан” пут 
у со ци ја ли зам по сле 1948. го ди не, Бу гар ска је то ком чи та вог со ци ја ли стич ког 
пе ри о да би ла нај до след ни ји по ли тич ки са ве зник СССР-а, чи ји је дру штве ни 
си стем рев но сно ко пи ра ла и при ме њи ва ла у прак си, што је бит но од ре ди ло и 
тип со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је.9 

6 Pre drag J. Mar ko vić, Traj nost i pro me na : dru štve na isto ri ja so ci ja li stič ke i postsocijаlističke sva ko-
dne vi ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji, Be o grad, 2007, str. 26–28.

7 Ди ми тар Гри го ров, „’Ра чу нај те на нас’ ¨’од ло мак” о Ти то вој шта фе ти или Шта фе ти мла до-
сти”, ГДИ 1–3, Бе о град, 2008, стр. 105.

8 О по себ ном уви ду у си стем мре же на се ља у Ср би ји и по ре ђе ње раз во ја гра до ва по гле да-
ти у члан ци ма: Бра ни слав Ко јић, „Си сте ма ти за ци ја на се ља у Ср би ји : при лог ме то ди ци 
ка те го ри за ци је са вре ме них на се ља”, Глас CCLXVI II, Оде ље ње дру штве них на у ка, књ. 13, 
Бе о град, 1966, стр. 175–219; Ми ло ван Ра до ва но вић, „Ан тро по ге о граф ске и де мо граф ске 
осно ве раз во ја на се ље но сти у Ср би ји : раз вој на се ље но сти до Дру гог свет ског ра та”, Збор-
ник ра до ва Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић” СА НУ, књ. 43, Бе о град, 1991, стр. 57–91; 
Алек сан дар С. Вељ ко вић, „Гра до ви – цен три раз во ја у мре жи на се ља сре ди шње Ср би је”, 
Збор ник ра до ва Ге о граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, 1991, стр. 161–194; Вла ди мир Ма-
цу ра, „Ти по ви на се ља град ског ка рак те ра у Ср би ји, њи хо ве од ли ке и глав ни про бле ми”, 
Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке 91, Но ви Сад, 1991, стр. 101–113. 

9 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия Бъл га рия, том I, Со фия, 1978, стр. 303; „Бла го ев град”, Ен-
ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 
1995, стр. 92–93; Или я на Мар че ва, „Пе ри фе ри я та на пе ри фе ри я та или пе ри фе рия на цен-
тъ ра (раз ми сли вър ху осо бе но сти те на про це са на ин ду стри а ли за ция – мо дер ни за ция в 
Бъл га рия след Вто ра све тов на во й на), Пе ри фе ри я та в ис то рия, (съст. Ел ка Дро сне ва), Со-
фия, 1996, стр. 96–103; Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, Бъл гар ски те пре хо ди 1944–1999, 
Со фия, 2000, стр. 52–130.
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1. Предмет и циљеви истраживања

Опре де ље ње да се ова два гра да по ре де усло ви ло је ода бир шта ће се тач но из-
у ча ва ти и по ре ди ти, ка кве ће се слич но сти и раз ли ке уоча ва ти, при че му ни је 
за не ма ре но ни оно што се не мо же по ре ди ти са дру гим ме стом или мо же са мо 
до ни воа др жа ве, ре ги о на или оп шти не, али не и са мог гра да. Ис тра жи ва ње 
је на мет ну ло пи та ње из бо ра мо де ла из у ча ва ња те ме ка ко би се ја сни је уочи ле 
глав не цр те и из бе гла „ти ра ни ја де та ља”, али без упро шћа ва ња сло же но сти не-
ка да шње ствар но сти, са ин си сти ра њем на ис ти ца њу ни јан си у ис тра жи ва њу.

Мо де ли се схва та ју као ин те лек ту ал на кон струк ци ја, нео п ход но по јед но ста-
вља и ва ње ствар но сти да би се она раз у ме ла и на гла ша ва ње оно га што се по на-
вља и што је ти пич но. Ко ри сност истраживaња ме ри се упра во из о ста вља њем 
од ре ђе них еле ме на та ствар но сти, при че му су кван ти та тив ни ме то ди (се ри је 
по да та ка, али и узор ци) ва жни, по себ но ако се вр ши ком па ра тив на ана ли за.10 
По ре ђе ње мо дер ни за ци је ми кро це ли на као што су Ча чак и Бла го ев град пред-
ста вља сту ди ју слу ча ја, ко ја у мно гим сег мен ти ма при ка зу је епо ху со ци ја ли-
стич ке мо дер ни за ци је на Бал ка ну.

Циљ из у ча ва ња ми кро и сто ри је је да из вла чи оп ште за кључ ке из ло кал них 
по да та ка. Ма ло ме сто мо же да пре зен ту је не ку си ту а ци ју за ко ју се зна да је рас-
про стра ње на, а по себ но сти се нај бо ље уоча ва ју по ре ђе њем са дру гим кра је ви-
ма. Не ки слу чај мо же да се из у ча ва баш за то што је из у зе тан, јер се та ко ви ди 
ка ко дру штве ни ме ха ни зми за ка зу ју. Не до след но сти и на пр сли не у струк ту ри 
ве ли ких дру штве них си сте ма мо гу се по сма тра ти из пер спек ти ве не ке ма ле за-
јед ни це или по је дин ца. На ло кал ној или ми кро „дру штве ној дра ми” от кри ва ју 
се ла тент не на пе то сти у це лом дру штву ко је про ла зе кроз че ти ри фа зе: 1) из би-
ја ње; 2) кри за; 3) рад на об на вља њу; 4) ре ин те гра ци ја.11

Та ко се до ла зи и до про бле ма стра те ги је ис тра жи ва ња и ана ли зе мо дер ни-
за ци је Чач ка и Бла го ев гра да, од но сно при ме не ра зних те о ри ја у об ја шња ва њу 
раз во ја ова два гра да. Чи тав по сту пак те ме љи се на схва та њу да је за из у ча ва-
ње про бле ма мо дер ни за ци је ва жно уочи ти, об ја сни ти и про ту ма чи ти основ не 
струк ту ре раз во ја. Иако исто ри ју чи не по је дин ци и њи хо ви по ступ ци, они не 
де лу ју у „пра зном про сто ру”, већ у дру штву ко је је оста ви ло на сле ђе. Ра зни 
по је ди нач ни чи но ви мно го број них ак те ра пред у зи ма ју се у исто риј ском и дру-
штве ном кон тек сту, уну тар већ ство ре них струк ту ра ко је пред ста вља ју образ-
це у си сте му. Струк ту ре де фи ни шу трај не или об на вља ју ће од ли ке си сте ма, 

10 Pi ter Berk, Isto ri ja i dru štve na te o ri ja, Be o grad, 2002, str. 36–50.
11 Pi ter Berk, n. d., str. 46–50.
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обра сце ко ји за по је ди нач ног ак те ра по сто је и пре не го што он уоп ште поч не 
да де ла. Са ме струк ту ре на ста ју људ ском де лат но шћу, али сти чу соп стве но по-
сто ја ње не за ви сно од во ље по је ди на ца (струк ту ре ма те ри јал них си сте ма, со ци-
јал не и кул тур не струк ту ре, при род но да те окол но сти). Не за ви сно од то га са-
мо исто риј ско ис тра жи ва ње увек зна чи из бор пи та ња ко ја се по ста вља ју, али 
и струк ту ра ко је се из у ча ва ју, од но сно ис кљу чи ва ње дру гих на чи на из во ђе ња 
ис тра жи ва ња и те о ри ја ко је се ко ри сте у об ја шње њи ма уоче них фе но ме на.12 

Ис тра жи ва ње мо дер ни за ци је бал кан ског гра да у до ба со ци ја ли зма на при-
ме ру Чач ка и Бла го ев гра да зах те ва при ме ну и ис пи ти ва ње по сто је ћих те о ри ја 
ка ко о гра ду, та ко и ра зних ва ри јан ти те о ри је мо дер ни за ци је по сред ством ана-
ли зе раз ли чи тих исто риј ских из во ра. Из бор те о риј ске осно ве са ко је се по сма-
тра про блем усло вља ва и из бор оно га шта ће се про у ча ва ти – струк ту и ра ње по-
ља ис тра жи ва ња са ја сно ис так ну тим огра ни че њи ма та квог из бо ра. При то ме 
се мо ра ко ри сти ти ви ше те о ри ја, уз исто вре ме но ис пи ти ва ње њи хо вих до ме та 
и огра ни че ња у раз у ме ва њу и об ја шња ва њу фе но ме на ко ји се ис пи ту је.

При ме на те о ри је у овом ис тра жи ва њу пре вас ход но се раз у ме као ору ђе по-
мо ћу ко јег мо же да се иза бе ре и учи ни до ступ ним, сре ди и струк ту ри ше мно-
го стру кост из во ра и по да та ка, да се раз ви ју и да ље во де пи та ња, про бле ми 
иден ти фи ку ју, а мо жда и ре ше. При то ме се те о ри ја не схва та као ка луп у ко ји 
се си лом сме шта ју или од стра њу ју из во ри ко ји ни су у скла ду са те о ри јом, већ 
се она ко ри сти  да се ар гу мен та ци ја струк ту ри ше, од но сно као под сти цај ко ји 
ће ар гу мен та ци ју „те ра ти на пред”.13 Исто риј ски из во ри ни ка да не „го во ре” без 
по сред ни ка, чи ње ни це су увек ода бра не, а не да те са ме по се би. Из о ста нак 
кон цеп та ис тра жи ва ња оне мо гу ћа ва са гле да ва ње це ли не исто риј ске зби ље, од-
но сно ка ко се са став ни де ло ви људ ског дру штва по ве зу ју у це ли ну.14

Сам раст на уч ног зна ња и ина че је по ве зан за не пре кид ним пре и спи ти ва-
њи ма и про ве ра ма уна пред да тих хи по те за и прет по став ки (си стем де дук ци је) 
ко је се кроз ем пи риј ски рад про ве ра ва ју, по би ја ју, до пу њу ју или ме ња ју у не-
пре кид ном при бли жа ва њу са зна ва њу це ли не, што је сам циљ ис тра жи ва ња, 
али и иде ал ко ји ни је мо гу ће у пот пу но сти до се ћи. У пи та њу је ис тра жи ва ње 
про бле ма, а не не ког пред ме та.15

12 Knut Ćel sta li, Pro šlost ni je vi še što je ne kad bi la : uvod u isto ri o gra fi ju, Be o grad, 2002, str. 39–42, 
56–58.

13 Јир ген Ко ка, О исто риј ској на у ци : огле ди, Бе о град, 1994, стр. 111, 140.
14 Џон Тош, Шон Ланг, У тра га њу за исто ри јом : ци ље ви, ме то ди и но ви прав ци у про у ча ва њу 

са вре ме не исто ри је, Бе о град, 2008, стр. 242, 249.
15 Карл Р. По пер, Прет по став ке и по би ја ња : раст на уч ног зна ња, Срем ски Кар лов ци – Но ви 

Сад, 2002, стр. 70–71, 102–104, 116–118, 121, 281, 319–321, 326, 359, 465, 474. 
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Про у ча ва ње со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је Чач ка и Бла го ев гра да пред ста-
вља по ку шај да се на ме то до ло шким по став ка ма „но ве исто ри је” (ја сно по ста-
вље на пи та ња ко ја по ти чу из про бле ма са вре ме но сти, уоб ли чен и раз ра ђен 
кон цепт ис тра жи ва ња, те о риј ска при пре ма и фун ди ра ње ис тра жи ва ња), са 
што ши рим те мат ским оп се гом и ко ри шће њем зна ња и те о ри ја боч них дру-
штве них на у ка, ана ли зи ра уоче ни про блем, про ве ре соп стве не хи по те зе и до-
ме ти ко ри шће них те о ри ја.16

Срп ска исто ри о гра фи ја све до не дав но ни је има ла пре ви ше те о риј ски усме-
ре них ис тра жи ва ња, ма да је то одав но уоче но као кру пан не до ста так. Про блем 
из у ча ва ња ур ба не исто ри је уско је по ве зан са ко ри шће њем ши ро ке те о риј ске 
осно ве, о че му је пре две де це ни је пи сао и про фе сор др Си ма Ћир ко вић: „Про-
у ча ва ње мо дер не ур ба ни за ци је има ће, на рав но и сво јих осо бе но сти о ко ји ма 
ће исто ри ча ри мо ра ти во ди ти ра чу на. Ка ко је и по да та ка не у по ре ди во ви ше, а 
со ци јал ни кон текст да ле ко сло же ни ји не го у ра ни јим епо ха ма, ана ли тич ка ору-
ђа ће би ти број ни ја и ра зно вр сни ја, ства ра на и уса вр ша вана у чи та вом ни зу на-
уч них ди сци пли на. Исто ри ча ри би мо ра ли на сто ја ти да се све стра но оба ве сте 
о оно ме што је утвр ђе но у на у ка ма ко је се из свог угла ба ве гра дом и град ским 
дру штвом, али би мо ра ли, исто та ко, да оно што на ђу про пу сте кроз сво ју син-
те ти зу ју ћу оп ти ку ка ко би се пре по зна ле по је ди не фа зе уза јам ног ути ца ја гра-
да и ње го вог оп шти јег со ци јал но – еко ном ског и по ли тич ког ам би јен та. Ви ше 
од дру гих, исто ри ча ри би тре ба ло да тра га ју за ин ди ви ду ал ним исто ри ја ма 
гра до ва и да за па жа ју хро но ло шке и ре ги о нал не осо бе но сти у раз во ју и да от-
кри ва ју њи хо ве узро ке.”  17

Основ не те о риј ске и ме то до ло шке по став ке ис тра жи ва ња из ло же не су у 
уво ду ко ји чи ни и кра так осврт на по ре ђе ња раз во ја Ју го сла ви је/Ср би је и Бу-
гар ске то ком епо хе со ци ја ли зма. Сво је вр стан увод пред ста вља и по чет но по-
гла вље ко је је ни шта дру го до „под ло га” за об ја шње ње и раз у ме ва ње са ког су 
ни воа Ча чак и Бла го ев град кре ну ли у про цес со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је, 
а ко је са др жи кра так пре глед про шло сти и основ них про бле ма мо дер ни за ци је 
до 1944. го ди не, као и ана ли зу про бле ма ства ра ња и де ло ва ња ло кал не ели те 
вла сти у ова два гра да у пе ри о ду од 1944. до 1989. го ди не. 

Са мо ис тра жи ва ње со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је бал кан ског гра да на при-
ме ру Чач ка и Бла го ев гра да (1944–1989) по де ље но је на три основ на под руч ја: 

16 Ми ро слав Јо ва но вић, „Исто ри о гра фи ја и кри за ”, у: Ми ро слав Јо ва но вић, Ра ди вој Ра дић, 
Кри за исто ри је : срп ска исто ри о гра фи ја и дру штве ни иза зо ви кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка, 
Бе о град, 2009, стр. 119–122.

17 Си ма Ћир ко вић, „Ур ба ни за ци ја као те ма срп ске исто ри је”, у: Со ци јал на струк ту ра срп-
ских град ских на се ља (XII–XVI II век), ур. Јо ван ка Ка лић и Ми ло сав Чо ло вић, Сме де ре во–
Бе о град, 1992, стр. 18.
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1) ин ду стри ја ли за ци ја, 2) ур ба ни за ци ја и 3) дру штве не про ме не. Нај пре сле ди 
те о риј ско об ја шње ње ових пој мо ва, а од мах за тим по де ла ова три по ља на ма-
ње це ли не по истом прин ци пу. На по чет ку се, као увод у да ље из ла га ње, да је 
пре глед про ме на на ни воу две др жа ве, а за тим се да ју об ја шње ња, ком па ра ци је 
и ту ма че ња про ме на на ни воу два гра да. 

Под руч је ин ду стри ја ли за ци је про у ча ва се нај пре кроз по ре ђе ње на сле ђе них 
ин ду стриј ских ка па ци те та, са др жи ну и до мет на ци о на ли за ци је, пе то го ди шње 
и дру ге пла но ве раз во ја (као и ка сни је еко ном ске „ре фор ме”), са о бра ћај не и ко-
му ни ка ци о не ве зе, из град њу и ко ри шће ње енер гет ских по тен ци ја ла, уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја, по ве зи ва ње са по љо при вре дом, на уч ним са зна њи ма, ус по-
ста вља ње по слов них ве за са све том, као и ана ли зу струк ту ре по је ди нач них ин-
ду стриј ских пред у зе ћа – њи хо вом бро ју, вр сти про из вод ње и ква ли фи ка ци ји 
рад ни ка.

Про цес ур ба ни за ци је нај пре се ис тра жу је кроз при каз и ана ли зу бал кан ског 
ар хи тек тон ског и ур ба ни стич ког на сле ђа, као и кроз про ме не пре ко до но ше-
ња ур ба ни стич ких пла но ва, прак су со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је на те ре ну, 
про бле ме ус по ста вља ња основ не ко му нал не мре же (во до вод и ка на ли за ци ја), 
про бле ме тран спор та, са о бра ћа ја и ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма у гра ду, по ре-
ђе ње ква ли те та ста но ва и са мог жи во та у но вим бло ко ви ма или „ди вљим” на-
се љи ма.

Дру штве не про ме не по де ље не су на пет ма њих под руч ја ис тра жи ва ња. 
Нај пре се ана ли зи ра ју де мо граф ске тен ден ци је кроз по ре ђе ње про ме на у при-
род ној ре про дук ци ји ста нов ни штва, зна ча ју ши ре ња здрав стве не за шти те и 
из ме ни по ло жа ја же не у дру штву. Дру го под руч је (обра зо ва ње) усме ре но је 
на про цес ши ре ња пи сме но сти, бри ге о де ци пред школ ског уз ра ста, уво ђе ње 
оба ве зног основ ног обра зо ва ња, ства ра ња мре же сред њих шко ла и фор ми ра-
ња ви со ког школ ства на ло кал ном ни воу. Тре ће по ље ве за но је за про ме не у 
кул ту ри: осни ва ње и рад уста но ва кул ту ре, по ја ву и зна чај ма сов не кул ту ре на 
ло кал ном ни воу, по ди за ње јав них спо ме ни ка као про цесу умет нич ког об ли ко-
ва ња про сто ра и ства ра ња но вог ур ба ног иден ти те та гра да. Че твр то под руч је 
ве за но је за из ме не у сва ко днев ном жи во ту љу ди, од ис хра не, оде ва ња, мре же 
сна б де ва ња ста нов ни штва, опре ма ња и уре ђе ња ста но ва, но вих вр ста за ба ве 
и му зи ке, па до по ја ве на сил ни штва. Пе то по ље усме ре но је на из ме не при ват-
ног жи во та по ро ди ца и по је ди на ца у град ским усло ви ма: по ја ву и ра ши ре ност 
упо тре бе ауто мо би ла, елек трич них апа ра та и уре ђа ја, мо гућ но сти ор га ни зо ва-
ња сло бод ног вре ме на, пу то ва ња, из ме ни од но са пре ма сек су ал но сти, ши ре ње 
ин ди ви ду а ли зма, али и оп стан ка по ро дич не и су сед ске по ве за но сти. 

По чет ни циљ ис тра жи ва ња по ла зи од те жње да се про у чи за ка сне ли раз вој 
ма лих гра до ва у Ср би ји и Бу гар ској, на при ме ру Чач ка и Бла го ев гра да, као и 
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не ки узро ци кри зе со ци ја ли зма у бал кан ским др жа ва ма, ко ја је у сво јој осно-
ви, по прет по став ци, узро ко ва на исто вет ном ду бо ком струк тур ном кри зом 
не до вр ше не мо дер ни за ци је.

Овај оп шти оквир мо же се све сти на пет основ них пи та ња: 1) Да ли је по-
сто јао сли чан об лик, па и бр зи на, со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је гра до ва у 
Бу гар ској и Ср би ји; 2) У ко јој је ме ри по сто ја ла раз ли ка из ме ђу „по себ ног пу-
та” у со ци ја ли зам Ју го сла ви је/Ср би је и спро во ђе ња „ре ал ног” со ци ја ли зма у 
Бу гар ској ка да је у пи та њу раз вој ур ба них це ли на; 3) Да ли је и за што до шло 
до сло ма со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је на при ме ру ма лих гра до ва у Ср би ји и 
Бу гар ској; 4) Да ли је и до ко је је ме ре тач на прет по став ка да је со ци ја ли стич ка 
мо дер ни за ци је би ла без „мо дер но сти”; 5) Ко ли ко је и ка кво је на сле ђе со ци ја-
ли зма у под руч ју мо дер ни за ци је гра до ва на Бал ка ну.

Ко нач но, по ста вља се и пи та ње до ко је ме ре су раз вој ни пе ри о ди то ком епо-
хе со ци ја ли зма, али и бло ка де и за о ста ја ња, ути ца ли на ти по ло ги ју ло кал них 
за јед ни ца. Од го во ри тре ба да по ну де об ја шње ња не са мо о по сле ди ца ма ве ћег 
или ма њег при вред ног, ур ба ног и дру штве ног раз во ја, не го и за ства ра ње прет-
по став ки ко је би мо жда по мо гле да се от кри је са ко је тач ке и ко јим би сред стви-
ма тре ба ло за сни ва ти стра те ги ју и по кре ну ти раз вој јед не ло кал не за јед ни це, 
од но сно раз у ме ти шта је све то што још увек ути че на раз вој не мо гућ но сти 
или огра ни че ња раз во ја гра до ва у Ср би ји и Бу гар ској.

На мо дер ни за ци ју два гра да ути ца ли су и ве о ма ва жни по ли тич ки фак то ри 
као што су вој ска, по ли ци ја, тај не слу жбе, што је све про из во ди ло осе ћај стра-
ха, пот чи ње но сти, не сло бо де и иде о ло шке ука лу пље но сти. Сва ко дне ви цу су 
ис пу ња ва ле мно ге зна чај не по ја ве као што је бор ба про тив ре ли ги о зно сти или 
по вре ме но ко ри шће ње отво ре не ре пре си је. Ме ђу тим, на ни воу овог ис тра жи-
ва ња ни су по кре та не та кве те ме.

Ни су ис тра же на ни пи та ња раз во ја ма сов ног спор та, ве ли ких јав них ма ни-
фе ста ци ја, по ли тич ких свет ко ви на и иде о ло ги за ци је дру штва, као ни де таљ ни-
ја ана ли за из ме не по ло жа ја же на и де це у дру штву и ства ра ња и уло ге но вих 
ели та. Кон цепт ис тра жи ва ња усме рен је на ин ду стри ја ли за ци ју, ур ба ни за ци ју 
и део дру штве них про ме на, а на осно ву ко ри шће не из вор не гра ђе и ли те ра ту-
ре ни је у пот пу но сти мо гао да ре ши сва пи та ња ко ја су се на ме та ла. По је ди не 
ва жне те ме са мо су на зна че не и отво ре не за да ље ис тра жи ва ње. Хро но ло шки 
окви ри и из вор на гра ђа на мет ну ли су при ступ ко ји пра ти глав не то ко ве мо дер-
ни за ци је два гра да, њи хо ву ком па ра ци ју, што је зах те ва ло знат но су жа ва ње 
оп се га ис тра жи ва ња.
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2. Литература и изворна грађа

По ре ђе ње мо дер ни за ци је Чач ка и Бла го ев гра да то ком епо хе со ци ја ли зма зах-
те ва ло је ком плек сно ис тра жи ва ње на нео бја вље ној и об ја вље ној ар хив ској 
гра ђи, ста ти сти ка ма и штам пи. Но, пр ви ко рак у ис тра жи ва њу сва ка ко је би ла 
ана ли за и ту ма че ње по сто је ће ли те ра ту ре.

По ре ђе ње мо дер ни за ци је гра до ва Ср би је и Бу гар ске то ком пе ри о да со ци ја-
ли зма ни је до са да ис тра жи ва но. Ка да су у пи та њу ста ри ји пе ри о ди исто ри је 
по сто је ре ле вант не сту ди је, као што су ра до ви Јо ва на Цви ји ћа у Ср би ји и Ни-
ко ла ја То до ро ва у Бу гар ској ко је об у хва та ју цео Бал кан, али они не об ра ђу ју 
XX век.18 Тре ба на гла си ти да је код срп ских исто ри ча ра ду го по сто јао от пор 
пре ма ис тра жи ва њу исто ри је ур ба ни за ци је и гра ђан ства, као не чег што је ту-
ђе и стра но, јер је се ло пре све га до жи вља ва но као осно ва на ци о нал ног иден-
ти те та (у Ср би ји су и ле ви ца и де сни ца то ком XX ве ка има ли не га ти ван став 
пре ма гра ду и гра ђан ству). Ур ба на со ци о ло ги ја се у Ср би ји кон сти ту и са ла тек 
ше зде се тих го ди на XX ве ка, док су се ло и се ља штво про у ча ва ни још у XIX ве-
ку. „На ци о нал ни дух” се пре све га тра жио и на ла зио у се лу и ње го вим вред но-
сти ма, а та кво ви ђе ње има ли су и на уч ни ци ко ји су се ба ви ли исто ри јом гра да 
(Јо ван Цви јић, Ти хо мир Ђор ђе вић). Ве ли ча ње се ла и се ља штва у ин те лек ту ал-
ним кру го ви ма ка рак те ри стич но је за цео Бал кан (из у зев Ру му ни је).19 

Мо но гра фи је из обла сти исто ри о гра фи је ко је се ти чу раз во ја гра до ва у епо-
хи со ци ја ли зма у Ср би ји и Бу гар ској ни су број не, ни ти об у хва та ју цео пе ри од 
од 1944. до кра ја 1989. го ди не.20 За раз у ме ва ње са мог пој ма гра да и мо дер ни-
за ци је ко ри шће на је со ци о ло шка ли те ра ту ра (ра до ви Ве сне Пе шић, Стје па на 
Гре де ља, Сре те на Ву јо ви ћа). За оп шта об ја шње ња епо хе со ци ја ли стич ке мо-
дер ни за ци је на про сто ру Ис точ не Евро пе и Бал ка на кон сул то ва ни су ра до ви 

18 Као мо дел за ис тра жи ва ње гра да у Ср би ји зна чај на је и мо но гра фи ја Ми ро сла ва Пе ри ши-
ћа о Ва ље ву (Ва ље во, град у Ср би ји кра јем 19. ве ка, Ва ље во, 1997).

19 Ivan Čo lo vić, Po li ti ka sim bo la : ogle di o po li tič koj an tro po lo gi ji, Be o grad, 1997, str. 109–118; 
Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, Be o grad, 1999, str. 89; Sre ten Vu jo vić, „O ju go slo ven skoj 
ur ba noj so ci o lo gi ji”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 
396–397; Не над Пе тро вић, „Град – Евро па – де мо кра ти ја : три ја ха ча апо ка лип се”, Но ва срп-
ска по ли тич ка ми сао, vol. XI, 1–4, Бе о град, 2004, стр. 47–55; Ми лан Ри сто вић, „Из о па че ни 
град у иде о ло ги ји срп ских ко ла бо ра ци о ни ста”, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, vol. XI, 1–4, 
Бе о град, 2004, стр. 68–75; На та ша Ми ли ће вић, Ју го сло вен ска власт и срп ско гра ђан ство 
1944–1950, Бе о град, 2009, стр. 38–40.

20 У Ср би ји је ва жан рад Пре дра га Ј. Мар ко ви ћа (Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, 
Бе о град, 1996), а у Бу гар ској Ди ми тра Луд же ва (Град на две епо хи : ис то рия на общ е сте ни-
те гру пи б бъл гар ски те гра до ве в сре да та XX век, Со фия, 2005) о пре о бра жа ју бу гар ских 
гра до ва из ка пи та ли стич ког у со ци ја ли стич ко дру штво, при че му се, осим Со фи је, об ра ђу-
ју и сви ве ћи гра до ви у Бу гар ској (без Бла го ев гра да).
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Алек сан дра Ви шњев ског, На та ли је Ко ро ви ци не, Ива на Бе рен да, Тра ја на Сто ја-
но ви ћа и Ма ри је То до ро ве.21

Оп шта сли ка глав них раз вој них про це са со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је фор-
ми ра на је на осно ву ис тра жи ва ња Ла сла Се ке ља, Ду ша на Би лан џи ћа, Бран-
ка Пе тра но ви ћа и Љу бо дра га Ди ми ћа, као и хро но ло ги је глав них де ша ва ња 
у по след ња два ве ка.22 По себ на пи та ња еко ном ског раз во ја, ур ба ни за ци је 
и дру штве них про ме на ни су у по треб ној ме ри уне та у по сто је ће син те зе. За 
об ја шње ње ових про бле ма ко ри шће ни су ра до ви Љу бо ми ра Ма џа ра, Сре те-
на Ву јо ви ћа, Алек сан дра Ка ди је ви ћа, као и по се бан збор ник ра до ва по све ћен 
при ват ном жи во ту у Ср би ји то ком XX ве ка. 

Ве ли ки зна чај има ју и че ти ри збор ни ка по све ће на мо дер ни за циј ским про це-
си ма у Ср би ји то ком два про те кла ве ка, ко ји до но се низ те о риј ских ту ма че ња 
про бле ма мо дер ни за ци је и ана ли зу мно гих про це са и по ја ва (по ло жај же не и 
де це, уло га ели та).23 Но, про блем ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је у до ба 
со ци ја ли зма ипак ни је до вољ но об ра ђен.

Ка да је у пи та њу Бу гар ска, оп шти увид у пе ри од со ци ја ли зма мо же се до би-
ти у ра до ви ма Ев ге ни је Ка ли но ве и Искре Ба е ве.24 Не што дру га чи ји по глед на 
исти пе ри од да је збор ник ра до ва по све ћен не са мо по ли тич ким де ша ва њи ма, 
већ и про ме на ма у до ме ну иде о ло ги је, еко но ми је, ур ба ни за ци је, де мо гра фи је, 
кул ту ре и сва ко дне ви це у ре дак ци ји Ивај ла Зне пол ског.25 Ка да су у пи та њу 
про ме не у до ме ну еко но ми је, а по себ но ин ду стри је и мо дер ни за ци је дру штва, 
зна ча јан је и низ чла на ка Или ја не Мар че ве.

Ло кал на ли те ра ту ра ко ја при ка зу је про шлост Чач ка и Бла го ев гра да углав-
ном не об ра ђу је пе ри од со ци ја ли зма већ је, осим у рет ким из у зе ци ма, по пра ви-

21 Ра до ви по ме ну тих ауто ра на ла зе се у спи ску ли те ра ту ре, та ко да ни су по себ но ис ти ца ни 
у овом де лу тек ста ни ти у на по ме на ма, а то пра ви ло је по што ва но и ка да се на во де и дру га 
де ла и ауто ри у овом одељ ку књи ге.

22 Мо дер на срп ска др жа ва 1804–2004. Хро но ло ги ја (ур. Бран ка Пр па), Бе о град, 2004.
23 Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XX ve ka : (na uč ni skup), (ur. La tin ka Pe ro vić, Ma ri ja Ob ra do-

vić, Du brav ka Sto ja no vić), Be o grad, 1994; Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma 19. i 20. ve ka. 2, 
Po lo žaj že ne kao me ri lo mo der ni za ci je : na uč ni skup (ur. La tin ka Pe ro vić), Be o grad, 1998; Sr bi ja 
u mo der ni za cij skim pro ce si ma 19. i 20. ve ka. 3, Ulo ga eli ta (ur. La tin ka Pe ro vić), Be o grad, 2003; 
Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka. 4, Že ne i de ca (ur. La tin ka Pe ro vić), Be o grad, 
2006. 

24 Ту пре све га ми слим на крат ку, али ве о ма са др жај ну син те зу: Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба-
е ва, Бъл гар ски те пре хо ди 1944–1999, Со фия, 2000. Од ве ли ког је зна чаја и оби ман збор ник 
ра до ва по све ћен пе ри о ду со ци ја ли за у Бу гар ској: Из сле два ния по ис то рия на со ци а ли зма 
в Бъл га рия 1944–1989. (съст. д-р Ев ге ний Кан ди ла ров), Со фия, 2010.

25 Ис то рия на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия : ре жим и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), 
Со фия, 2009.
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лу усме ре на на ста ри је пе ри о де исто ри је.26 Раз вој по је ди нач них ин ду стриј ских 
пред у зе ћа, ур ба ни за ци ју и дру штве не про ме не на ни воу Чач ка об ра ђу је низ 
ма њих мо но гра фи ја (чи ји су ауто ри го то во у пот пу но сти пу бли ци сти). Њи хо-
ва вред ност је у пре зен то ва њу ни за ста ти стич ких по да та ка, из ла га њу хро но ло-
ги је до га ђа ја, а по не кад и у об ја вљи ва њу ар хив ске гра ђе.27 За раз ли ку од Чач ка, 
Бла го ев град ни је имао та ко обим ну про дук ци ју пу бли ци стич ких де ла.28 

Ка да је у пи та њу из вор на гра ђа, због про бле ма ис тра жи ва ња и хро но ло-
шких од ред ни ца, уна пред је би ло нео п ход но на пра ви ти из бор и тач но од ре-
ди ти ко ји ће се од ви ше сто ти на ар хив ских фон до ва ис тра жи ва ти.29 Обим на 
ар хив ска гра ђа ве за на за пе ри од по сле Дру гог свет ског ра та зах те ва ла је усме-
ре но ис тра жи ва ње на фон до ве ко ји су по прет по став ци нај бо га ти ји из вор ним 
по да ци ма ве за ним за те му ис тра жи ва ња. Де цен тра ли за ци ја др жав не упра ве у 
Ју го сла ви ји на сту пи ла је по чет ком пе де се тих го ди на, по сле за вр шет ка Пр вог 
пе то го ди шњег пла на, та ко да је ар хив ска гра ђа из Исто риј ског ар хи ва у Чач ку 
ре ле ван тан из вор за пра ће ње и ис тра жи ва ње мо дер ни за ци је гра да. Са др жај 
ове гра ђе ни је ве зан са мо за по ли тич ке и ад ми ни стра тив не од лу ке о пла но ви-
ма и оп штем тем пу раз во ја, већ са др жи и из ве шта је о осни ва њу и ра ду пред-

26 Но, ка да је у пи та њу Ча чак, рад Го ра на Да ви до ви ћа и Ле ле Па вло вић (Исто ри ја Чач ка : хро-
но ло ги ја од пра и сто ри је до 2000. го ди не, Ча чак, 2009) да је основ ну хро но ло ги ју раз во ја гра-
да то ком со ци ја ли зма, ма да пр вен стве но усме ре ну на по ли тич ке и спорт ске, а не што ма ње 
на до га ђа је из обла сти кул ту ре и обра зо ва ња. Раз вој Бла го ев град до 1964. го ди не об ра дио 
је Мир чо Јур ков (Бла го ев град. Кра тък исто ри че ски очерк, Со фия, 1964/2002). Овај рад 
је про па ганд но-пу бли ци стич ког ка рак те ра, али је ко ри стан за хро но ло ги ју нај ва жни јих 
про це са. Да ле ко зна чај ни је по дат ке из ла же Пи рин ска ен ци кло пе ди ја ко ја има од ред ни це 
о свим ва жни јим кул тур ним об ра зов ним, ур ба ни стич ким и оп штим пи та њи ма раз во ја 
Бла го ев гра да, али не и о ин ду стри ји. 

27 Ка да је у пи та њу ур ба ни за ци ја Чач ка из два ја се рад Ми лин ка Рад мил ца (Ста но ва ње и ур-
ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, Ча чак, 1979) ко ји, осим ни за ста ти стич ких по да та ка, 
да је и об ја шње ња и ту ма че ња глав них про бле ма и про це са ур ба ни за ци је Чач ка. 

28 Основ на хро но ло ги ја раз во ја ин ду стри је, тр го ви не и обра зо ва ња, као и на ред бе и ука зе о 
ад ми ни стра тив ним про ме на ма и раз во ју гра да мо же се на ћи у во ди чу кроз ар хив ске фон-
до ве Ар хи ва у Бла го ев гра ду, а на ро чи то у пу бли ка ци ји ко ја је при ре ди ла све ука зе из Др-
жав ног ве сни ка Бу гар ске, а ко је се ти чу Бла го ев гра да и око ли не. За исто ри ју Бла го ев гра да 
и мно го број не дру штве не про ме не ва жне су и две пу бли ка ци је чи ји је из да вач би ла Бу гар-
ска ко му ни стич ка пар ти ја: [История на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, 
Со фия, 1979; Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас 
Лю тов), Со фия, 1984]. Иако су обе пу бли ка ци је има ле иде о ло шко-про па ганд ни ка рак тер, 
оне са др же низ ста ти стич ких по да та ка, да ју основ ну хро но ло ги ју до га ђа ја, об ја шња ва ју 
мо ти ве и из ла жу ре зул та те кам па ња за мо дер ни за ци ју Пи рин ског кра ја, а по себ но Бла го ев-
гра да као цен тра це лог под руч ја.

29 Исто риј ски ар хив у Чач ку има 187 фон до ва ве за них за пе ри од 1944–1970. го ди не. Др жав-
ни ар хив у Бла го ев гра ди има 1.594 фон да ве за на за пе ри од по сле 1944. го ди не, као и 1.081 
фонд пар тиј ске гра ђе Бу гар ске ко му ни стич ке пар ти је до 1990. го ди не.
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30 У Исто риј ском ар хи ву у Чач ку ис тра жи ва ни су фон до ви ве за ни за раз вој гра да, оп шти-
не, сре за и окру га Ча чак (На род ни од бор Окру га Ча чак 1944–1947; На род ни од бор Сре за 
љу бић ко-тр нав ског 1947–1955; На род ни од бор Сре за Ча чак 1955–1962; Оп шти на Ча чак 
1944–1970). По ред фон до ва из Ар хи ва у Чач ку ко ри шће на је и не ре ги стро ва на гра ђа из 
Оп шти не Ча чак, На род ног му зе ја у Чач ку, као и пред у зе ћа „Ча чак – филм”.

31 Ту се пре све га ми сли на че тво ро том ни збор ник до ку ме на та Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : 
za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ge 1–4, pri re di li Mi o drag Ze če vić i Bog dan 
Le kić, Be o grad, 1995. Из вор ник, ча со пис Ар хи ва у Чач ку, об ја вио је не ко ли ко при ло га ве за-
них за осни ва ње и рад уста но ва кул ту ре по сле 1945. го ди не (По зо ри ште, Ра дио–Ча чак).

32 Ко ри шће ни су фон до ви Цен трал ног др жав ног ар хи ва у Со фи ји (Цен тра лен дър жа вен 
ар хив  Со фия) ве за ни за Ми ни стар ски са вет (Ми ни стер ски съ вет, 1946–1989), као и 
Окру жног др жав ног ар хи ва у Бла го ев гра ду (Дър жа вен ар хив – Бла го ев град) ве за ни за 
рад окру жне упра ве у Бла го ев гра ду (Окръ жен на ро ден съ вет Бла го ев град 1921–1992). Од 
об ја вље не ар хив ске гра ђе у Бу гар ској за те му мо дер ни за ци је Бла го ев гра да ва жност има 
до ку мен та ци ја ве за на за про блем ма ке дон ског пи та ња по сле 1944. го ди не у ча со пи си ма 
Во е но и сто ри че ски сбор ник, Исто ри че ски пре глед, Ми на ло и Ма ке дон ски пре глед, али то је 
гра ђа ко ја је у пот пу но сти ве за на за по ли тич ке од лу ке.

33 Осно ви по да ци за раз вој Ју го сла ви је и Ср би је по сле Дру гог свет ског ра та по тра же ни су у 
пу бли ка ци ја ма Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, и Два ве ка раз во ја 
Ср би је – ста ти стич ки пре глед, Бе о град, 2008. По је ди ни по да ци до би ја ни су и из ста ти-
стич ких го ди шња ка (Оп шти не у СР Ср би ји : ста ти стич ки по да ци, 1974–1990; Sta ti stič ki 
god šnjak Ju go sla vi je, 1954–1991). По себ ну вред ност има ју две пу бли ка ци је ко је, осим об ја-
вљи ва ња ста ти стич ких по да тка, да ју ана ли зу и ту ма че ње мно гих про це са раз во ја Ср би је 
по сле Дру гог свет ског ра та [Миодраг Ни ко лић, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 
(I–II).(Са ве зни за вод за ста ти сти ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 137, 139), Бе о град, 1998–
1999; Ду шан Миљ ко вић, Ми о драг Ни ко лић, Раз вој ре пу бли ка прет ход не СФР Ју го сла ви је 
1947–1990. го ди не : Сту ди је, ана ли зе, при ка зи, бр. 132 (Са ве зни за вод за ста ти сти ку), Бе-
о град, 1996]. Ка да је у пи та њу Бу гар ска, основ ни по да ци пре у зи ма ни су из ста ти стич ких 
го ди шња ка за це лу зе мљу у пе ри о ду со ци ја ли зма, по чев од 1956. го ди не (Ста ти сти че ски 
го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия), као и из ста ти стич ког го ди шња ка за Бла го-
ев град ски округ из 1968. го ди не (Ста ти сти че ски сбор ник на окръг Бла го ев град). Овај ло-
кал ни го ди шњак, на жа лост, ни је из ла зио по сле 1968. го ди не, та ко да не по сто је се ри је 
по да та ка ко је се мо гу по ре ди ти са Чач ком у кон ти ну и те ту. У не до стат ку по да та ка за град 

у зе ћа и про ме на ма у дру штву од ур ба ни за ци је до бор бе про тив кри ми на ла.30 

Об ја вље на ар хив ска гра ђа по кри ва пе ри од цен трал ног пла ни ра ња у при вре ди 
и дру штву.31 

Бу гар ска је, за раз ли ку од Ју го сла ви је, то ком епо хе со ци ја ли зма за др жа ла 
цен трал но-план ску при вре ду и си стем упра вља ња, што је усло ви ло и план ис-
тра жи ва ња пре све га у Цен трал ном др жав ном ар хи ву у Со фи ји, чи ја гра ђа 
са др жи ва жне по дат ке о мо ти ви ма, пла но ви ма, ре а ли за ци ји и ефек ти ма кам-
па ња мо дер ни за ци је Бла го ев гра да и ње го ве ши ре око ли не.32

По себ ну гру пу исто риј ских из во ра са чи ња ва ју број ни ста ти стич ки по да ци 
и по себ не ста ти стич ке сту ди је и ана ли зе, ко је чи не осно ву за по ре ђе ње два гра-
да. Иако су ста ти сти ке то ком епо хе со ци ја ли зма има ле и про па ганд ну уло гу, 
оне и као та кве, узе те са ре зер вом, пред ста вља ју основ не по ка за те ље раз во ја 
ко ји се мо гу да ље по ре ди ти, ана ли зи ра ти и ту ма чи ти.33 Основ ни про блем ко-
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ри шће ња ста ти стич ких по да та ка у зе мља ма со ци ја ли зма са др жан је у њи хо-
вој про па ганд ној уло зи. До дат не не до у ми це ства ра ша ре но ли ка ме то до ло ги ја, 
што оте жа ва по ре ђе ње са дру гим зе мља ма. Ча чак је имао и по се бан про блем. 
Око сни цу раз во ја гра да чи ни ла је вој на ин ду стри ја, та ко да по да ци из ових 
фа бри ка ни су уно ше ни у укуп не ста ти сти ке „на прет ка” Чач ка, ко ји је на тај 
на чин зва нич но имао ни жи раст не го што је то би ло у ствар но сти.

Нај ве ћи део ис тра жи ва ња те ме љи се на по ре ђе њу, ана ли зи и ту ма че њу по-
да та ка ко је је об ја вљи ва ла ло кал на штам па у Чач ку и Бла го ев гра ду. Иако је 
то ком пе ри о да со ци ја ли зма штам па би ла кон тро ли са на и цен зу ри са на, мно ги 
ста ти стич ки по да ци, као и хро но ло ги ја и ри там жи во та ова два гра да, са др жа-
ни су у број ним но вин ским члан ци ма. Но ви не су из ве шта ва ле о нај ва жни јим 
по ли тич ким али и при вред ним, кул тур ним и свим дру гим до га ђа ји ма, об ја-
вљи ва ле за пи сни ке са сед ни ца ло кал них др жав них и пар тиј ских ор га на вла-
сти и го во ре по ли ти ча ра ко ји су об ја шња ва ли мо ти ве и на ја вљи ва ли кам па ње 
раз во ја. Штам па је ис ти ца ла по жељ не вред но сти со ци ја ли стич ког дру штва, 
осу ђи ва ла „не га тив не” тен ден ци је от кри ва ју ћи та ко ону дру гу, „не ви дљи ву” 
стра ну жи во та. Но ви не су по вре ме но пре но си ле и ве сти о про бле ми ма у сва-
ко дне ви ци, про те сте гра ђа на по мно гим пи та њи ма и ини ци ја ти ве ко је се ни су 
увек по кла па ле са зва нич ном по ли ти ком Пар ти је. За ко ри шће ње но вин ских 
чла на ка об ја вљи ва них у зе мља ма со ци ја ли зма ве о ма је ва жно и оно што се 
ви ди из кон тек ста чла на ка, али и оно што се ни је пре но си ло и об ја вљи ва ло, о 
че му зна мо из ка сни јих но вин ских нат пи са, али и ли те ра ту ре.34

Бла го ев град, пре зен то ва ни су по да ци за оп шти ну или округ. За по ре ђе ње оп штих трен до-
ва раз во ја Бу гар ске ко ри шће не су и пу бли ка ци је 30 го ди ни со ци а ли сти че ска ико но ми ка : 
со ци ал но-ико но ми че ски те из ме не ния в НР Бъл га рия през пе ри о да 1944–1974 год., Со фия, 
1974, и 35 го ди ни со ци а ли сти че ска Бъл га рия, Со фия, 1979.

34 У Чач ку од 1945. го ди не не пре кид но из ла зе не дељ не ло кал не но ви не „Ча чан ски глас”, ко ји 
је до 1950. имао на зив „Сло бод ни глас”. Од 1967. го ди не из ла зи и „Слу жбе ни лист Оп шти-
не Ча чак”, у за ви сно сти од бро ја оп штин ских сед ни ца то ком го ди не, чи је зва нич не за кључ-
ке и пре но си. Овај из вор по да та ка је ва жан, али сам ток сед ни ца и ди ску си је ни је мо гу ће 
ви де ти, што је опет по вре ме но об ја вљи ва но у „Ча чан ском гла су”. Сва ве ћа пред у зе ћа у Чач-
ку има ла су сво је фа брич ке но ви не. Из бор фа брич ке штам пе ко ја је пре гле да на из вр шен је 
пре ма ве ли чи ни и зна ча ју фа бри ке за раз вој гра да: „Сло бо да”, „Фа брич ке но ви не” (но ви не 
Фа бри ке ре зног ала та у Чач ку) и „ЦЕР”. По да ци из ових но ви на зна чај ни су за хро но ло ги ју 
и ана ли зу но вих тех но ло ги ја ко је су сти за ле у ове фа бри ке. Но, с дру ге стра не, ове но ви не, 
у осно ви про па ганд ног ка рак те ра, ни су пре но си ле про бле ме раз во ја или про па сти фа бри-
ка, што је с дру ге стра не об ја вљи ва но у „Ча чан ском гла су”. У Бла го ев гра ду је од 1945. го-
ди не об ја вљи ва но „Пи рин ско де ло”. Овај не дељ ник је све до 1948. го ди не имао за да так да 
ши ри ма ке дон ску на ци о нал ну свест у Пи рин ском кра ју. По сле пре ки да од но са Ју го сла ви је 
и Ис точ ног бло ка лист је пра тио зва нич ну по ли ти ку Со фи је. Од 1953. го ди не „Пи рин ско 
де ло” из ла зи два пу та сед мич но, од 1963. три пу та, а од 1971. сва ко днев но. Иако је „Пи-
рин ско де ло” би ло део зва нич не др жав не и пар тиј ске про па ган де, по вре ме но се по ја вљу ју 
тек сто ви ко ји го во ре о ствар ним сва ко днев ним про бле ми ма гра да или „не га тив ним” по ја-
ва ма про тив ко јих се по кре ћу кам па ње. 
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Оп шти про блем со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је бал кан ског гра да огра ни чен је 
на ни воу две ло кал не за јед ни це. Основ на стра те ги ја ис тра жи ва ња те ме љи се 
на схва та њу да тре ба на пра ви ти по де лу на оп ште со ци јал не фе но ме не и спе ци-
јал на ло кал на обе леж ја.35 Оп ште об ли ке дру штве но сти ни је мо гу ће раз у ме ти 
ни ана ли зи ра ти ако се не во ди ра чу на о ми кро це ли на ма ко је ни ка ко ни су пот-
пу но из дво је не из ши рег дру штве ног окви ра.36 Град се по сма тра као „но си лац 
самостaлне дру штве не ак ци је”, као под си стем у окви ру ши рег дру штве ног окру-
же ња.37

При пад ност Бал ка ну, на сле ђу град ске и се о ске кул ту ре на овом про сто ру, 
по ја ва ма ко је су се ве ко ви ма уоб ли ча ва ле, као и при ме на прак се со ци ја ли стич-
ке мо дер ни за ци је у вре ме нај ве ћег ра ста гра до ва (дру га по ло ви на XX ве ка), до-
во љан је оп шти за јед нич ки оквир да се мо же го во ри ти о ми ни мал ним осно ва-
ма слич но сти, а на темељу основ них по ка за те ља раз во ја и ти пич но сти Чач ка и 
Бла го ев гра да не са мо на про сто ру Ср би је и Бу гар ске, већ и ши рем бал кан ском 
окру же њу. Сва ка дру штве на гру па бал кан ских гра до ва у до ба со ци ја ли зма, 
у овом слу ча ју жи те љи Чач ка и Бла го ев гра да, са свим сво јим осо бе но сти ма 
пред ста вља ми кро ко смос по јав них об ли ка дру штве но сти, а сам град сво је вр-
стан ма те ри јал ни „оти сак” вре ме на и дру штва у про сто ру.38

35 Pi ter Berk, n. d., str. 46–50.
36 Ge or ges Gur vitch, „Mi kro so ci o lo gi ja”, So ci o lo gi ja 1 (ur. Ge or ges Gur vitch), Za greb, 1966, str. 

185–197; Isti, „Po seb ne gru pa ci je i dru štve ne kla se”, So ci o lo gi ja 1 (ur. Ge or ges Gur vitch), Za greb, 
1966, str. 199, 201; Pi er re Ge or ge, „Ge o graf ska so ci o lo gi ja”, So ci o lo gi ja 1 (ur. Ge or ges Gur vitch), 
Za greb, 1966, str. 269–270, 284–285.

37 Ко ли ка је ствар на ре ла тив на са мо стал ност по је ди нач ног гра да у гло бал ном дру штву пи та-
ње је кон крет ног ем пи риј ског про у ча ва ња. У со ци о ло шком при сту пу гло бал но дру штво 
се по сма тра као ма кро це ли на, а град као ме зо це ли на [Sre ten Vu jo vić, „Osnov ni te o rij ski prav-
ci u so ci o lo gi ji gra da”, So ci o lo gi ja gra da (prir. Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 1988, str. 100].

38 An ri Le fe vr, „Grad i ur ba no”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 
2005, str. 165–170. 
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1. Град

Град је од у век пред ста вљао сре ди шњу тач ку ин те ре со ва ња љу ди за ко лек тив-
ним жи во том, од но сно за јед ни цу ко ја обе ћа ва „бо љи жи вот” (Ари сто тел). 
Исто вре ме но, град је из лог ду хов ног и ма те ри јал ног бо гат ства јед ног дру-
штва, ве ли ка при ли ка за оства ре ње мно гих жи вот них сти ло ва, по зор ни ца за 
ис по ља ва ње нај ра зли чи ти јих вред но сти, ме сто у ко ме се од ви ја ју су сре ти и 
ме ша ња нај ра зли чи ти јих кул ту ра. Град под сти че ко лек тив но жи вље ње и исто-
вре ме но омо гу ћа ва нај ду бљу ин ди ви ду а ли за ци ју, ства ра мо гућ но сти за лич ну 
афир ма ци ју, усло вља ва ра ци о нал ну упо тре бу вре ме на и огра ни ча ва ира ци о-
нал ност.39

Спо соб ност пре но ше ња ре пре зен та тив них де ло ва кул ту ре пу тем трај них 
зда ња, ин сти ту ци о нал них струк ту ра, сим бо лич ких об ли ка и људ ских обра за-
ца, ва жна је функ ци ја гра да ко ји на тај на чин ује ди њу је про шлост, са да шњост 
и пре но си ин фор ма ци је и по ру ке за бу дућ ност.40 Са ма фи зич ка ур ба ни стич-
ко-ар хи тек тон ска струк ту ра пред ста вља ме мо ри ју сва ког гра да. Отво ре ни 
про сто ри ули ца и тр го ва умно го ме од ре ђу ју ка рак тер и од ли ке жи во та, као и 
са чу ва но умет нич ко, ар хи тек тон ско и ур ба ни стич ко на сле ђе, што нам омо гу-
ћа ва „чи та ње” гра да, ње гов ход кроз вре ме, а што је ве о ма ва жно за са мо и ден-
ти фи ка ци ју ста нов ни ка од ре ђе ног ме ста.41 

Дру штво и вре ме гра де фи зич ку струк ту ру гра да, а она за тим и са ма усло-
вља ва на чин и об ли ке жи во та, ра да, де ло ва ња и кре та ња.42 Исто вре ме но, град 
је по кре тач на пре до ва ња у бу дућ ност, „али и си дро по мо ћу ко јег се одр жа ва 
ве за с про шло шћу: у оба слу ча ја град омо гу ћа ва пу то ва ње кроз вре ме, пре ска-
ка ње сле да до га ђа ја и при бли жа ва ње при ли ка из да ле ке про шло сти, уз кре та-
ње у оба сме ра”.43

39 Ge org Zi mel, „Ve li ki gra do vi i du hov ni ži vot”, u: So ci o lo gi ja gra da (prir. Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 
1988, str. 103–114; Lju bin ko Pu šić, Grad, dru štvo, pro stor : so ci o lo gi ja gra da, Be o grad, 1997, str. 
8–9.

40 Пре ма Лу и су Мам фор ду глав на функ ци ја гра да је пре тва ра ње сна ге у фор му, енер ги је у 
кул ту ру, мр тве ма те ри је у жи ве сим бо ле умет но сти и ме ха ни зма би о ло шке ре про дук ци је 
у дру штве но ства ра ла штво (Lu is Mam ford, Grad u isto ri ji : nje gov po sta nak, nje go vo me nja nje, 
nje go vi iz gle di, Be o grad, 2001, str. 100–105, 117, 195–204, 611). 

41 La u rens Hal prin, Gra do vi, Be o grad, 1974, str. 5–7; Ke vin Linč, Sli ka jed nog gra da, Be o grad, 1974, 
str. 1–18; Gor don Cul len, Grad ski pej zaž, Be o grad, 2007, str. 5–12; Ka mi lo Zi te, Umet nič ko ob li-
ko va nje gra do va, Be o grad, 2004, str. 27–37, 39–47; Lju bin ko Pu šić, Či ta nje gra da : iz me đu du ha i 
ma te ri je, No vi Sad, 1995, str. 14–19; Og njen Čal da ro vić, „Sim bo lič ki grad : ne ko li ko na po me na o 
do ži vlja va nju gra da”, Fi lo zof ska is tra ži va nja, god. 8, br. 25(2), Be o grad, 1988, str. 611–618.

42 Ran ko Ra do vić, For me gra da : osno ve, te o ri ja i prak sa, No vi Sad – Be o grad, 2003, str. 6, 20–22.
43 Le o nar do Be ne vo lo, Grad u isto ri ji Evro pe, Be o grad, 2004, str. 7–8.
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Иако је ве о ма ва жна, фи зич ка струк ту ра гра да ни је од лу чу ју ћа при ње го-
вом од ре ђе њу. Град ни је про ста ску пи на љу ди и опре ме, већ је „ста ње ду ха”, 
збир оби ча ја и тра ди ци ја, утвр ђе них ста во ва и осе ћа ња ко ји су не раз лу чи во 
по ве за ни и ко ји се пре но се тра ди ци јом. Он ни је са мо фи зич ки ме ха ни зам и 
не ка ве штач ка кон струк ци ја, већ је про из вод људ ске при ро де. Це ли на град ске 
струк ту ре пред ста вља ре зул тат ме ђу соб ног деј ства ста нов ни штва, око ли не и 
фи зич ке сре ди не, тех но ло ги је и дру штве не ор га ни за ци је (ин сти ту ци је и дру-
штве на де лат ност).44

Град се мо же из у ча ва ти на мно го на чи на, у за ви сно сти од обла сти ис тра-
жи ва ња, на уч них ди сци пли на или прак тич них по тре ба са вре ме ног жи во та.45 

Сам по јам гра да има мно штво де фи ни ци ја. Пре ма ви ђе њу со ци о ло га Лу и са 
Вир та град је ре ла тив но гу ста, ве ли ка и стал на на се о би на со ци јал но хе те ро-
ге них ин ди ви дуа, ко ју од ре ђу ју три ва жне ка рак те ри сти ке: број ста нов ни ка, 
гу сти на на се ља и хе те ро ге ност ста нов ни ка.46 Об ја шње ње фе но ме на жи во та у 
мо дер ном гра ду под ста кло је мно ге ис тра жи ва че, а пре вас ход но со ци о ло ге, да 
да ју пој мов но и те о риј ско од ре ђе ње и раз ја шње ње чи та вог про це са. По ја вом 
ур ба не со ци о ло ги је већ у пр вој по ло ви ни XX ве ка по че ло је тра га ње за но вим 
де фи ни са њем и те о риј ским об ја шње њем гра да.47

Све те о ри је има ју огра ни чен про стор об ја шње ња у за ви сно сти од вре ме на 
ка да су на ста ле и исто риј ског пе ри о да ко ји об ра ђу ју, али и од исто риј ског на-
сле ђа и ге о граф ског окру же ња у ко ме су на ста ли гра до ви ко ји су по слу жи ли за 
кон стру и са ње те о ри ја. При ли ком на шег ис тра жи ва ња кре ну ли смо од по став-

44 Sre ten Vu jo vić – Mi na Pe tro vić, „O kla sič noj i no voj ur ba noj so ci o lo gi ji”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. 
Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 13–29; Ro bert Ezra Park, „Grad – pred lo zi za 
is tra ži va nje ljud skog po na ša nja u grad skoj sre di ni”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten 
Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 78. 

45 По ред ве о ма раз ви је не со ци о ло ги је гра да, ко ја пред ста вља основ но те о риј ско по ла зи ште 
овог ис тра жи ва ња, по сто ји чи тав низ по себ них ди сци пли на ко је се ба ве из у ча ва њем гра да 
(со ци јал на еко ло ги ја, ур ба на ге о гра фи ја, ур ба на еко ло ги ја, ур ба на еко но ми ја, ур ба ни зам, 
ар хи тек ту ра, со ци о ло ги ја ста но ва ња), а ко је се да ље де ле и спе ци ја ли зу ју по по себ ним те-
ма ма ис тра жи ва ња (Lju bin ko Pu šić, Grad, dru štvo, pro stor : so ci o lo gi ja gra da, str. 53–75).

46 Lu is Virt, „Ur ba ni zam kao na čin ži vo ta”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), 
Be o grad, 2005, str. 117.

47 Вре ме ном су уоб ли че на че ти ри ре ше ња тог про бле ма, од но сно те о риј ске осно ве за да ља ис-
тра жи ва ња: 1) те о ри ја људ ске еко ло ги је; 2) те о ри ја кул тур не фор ме; 3) те о ри ја дру штве но-
про стор ног си сте ма и 4) те о ри ја про стор не је ди ни це ко лек тив не по тро шње [Sre ten Vu jo vić 
– Mi na Pe tro vić, „O kla sič noj i no voj ur ba noj so ci o lo gi ji”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, 
Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 13–29; Ro bert Ezra Park, „Grad – pred lo zi za is tra ži va nje 
ljud skog po na ša nja u grad skoj sre di ni”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), 
Be o grad, 2005, str. 78; Lu is Virt, n. d., str. 111, 117; Pi ter San ders, „Ne pro stor na ur ba na so ci o lo gi-
ja?”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 171–180; Ma nuel 
Ka stels, „Evrop ski gra do vi, in for ma ci o no dru štvo i glo bal na eko no mi ja”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. 
Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 181–195].
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ки со ци о ло га Ан ри Ле фе вра ко ји сма тра да град у про сто ру про јек ту је чи та во 
дру штво: струк ту ру, ин сти ту ци је и вред но сти. Пре ма Ле фе вру, град је де ло 
слич но умет нич ком де лу. Про стор ни је са мо ор га ни зо ван и уста но вљен, он је 
исто та ко об ли ко ван, при сво јен од стра не од ре ђе не гру пе у скла ду са ње ним 
зах те ви ма, ети ком, есте ти ком и иде о ло ги јом.48

Ши ри те о риј ски оквир овог про у ча ва ња за сни ва се и на со ци о ло шкој по-
став ци ур ба не ди на ми ке Ми ше ла Ба са на, Вен са на Коф ма на и До ми ни ка Жоа. 
Град се, као и код Ле фе вра, по сма тра као оти сак дру штва у про сто ру – ди на ми-
ка гра да те сно је по ве за на са ди на ми ком дру штва. Ур ба на ствар ност се то ком 
исто ри је ме ња, али не иш че за ва – сва ком дру штву од го ва ра од ре ђе ни ур ба ни 
по ре дак и он има соп стве ну ди на ми ку, што ни је ни шта дру го не го функ ци о ни-
са ње дру штва ка ко на ма кро, та ко и на ми кро ни воу.49 

Ка да је у пи та њу бал кан ски град, нај пре тре ба по ћи од од ре ђи ва ња са мог 
пој ма Бал кан. Нај оп шти је гле да но Бал кан пред ста вља низ ком плек сних ин тер-
ак ци ја (ге о граф ских, по ли тич ких, исто риј ских, кул тур них, ет нич ких, вер ских 
и еко ном ских), а нај че шће њи хо ву ком би на ци ју. У ве ли кој ра зно ли ко сти Бал-
ка на јед на од бит них за јед нич ких ка рак те ри сти ка це лог ре ги о на је сте ви ше ве-
ков но пре о вла да ва ње аграр ног дру штва и не до ста так гра до ва.50 То је ујед но и 
је дан од кључ них про бле ма ње го ве успо ре не мо дер ни за ци је. Ка да љу ди на се ле 
од ре ђе ни про стор и ис пу не га мно гим функ ци ја ма, ка да се оства ре та кве дру-
штве не ве зе и раз ви ју уста но ве ко је уте ме љу ју оно што се на зи ва „ре ла тив но 
ве ли ка и гу сто на се ље на за јед ни ца”, они та кво ме сто углав ном не на пу шта ју. 
Ка да се јед ном „ро ди” град, он по ста је са мо об но вљив фе но мен.51

48 An ri Le fe vr, „Grad i ur ba no”, str. 165–170.
49 Mi šel Ba san, Ven san Kof man, Do mink Žoa, „De set te za za so ci o lo šku te o ri ju ur ba ne di na mi ke”, 

Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 229–231, 234–237.
50 Сте ван Па вло вић, Исто ри ја Бал ка на 1804–1945, Беогрaд, 2004, стр. 486–488; Tra jan Sto ja no-

vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, Be o grad, 1997, str. 21; Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar-
ni Bal kan, str. 311; Ista, „Šta je isto rij ski re gion? – pre me ra va nje pro sto ra u Evro pi”, Reč, 73/19, 
Be o grad, 2005, str. 81–96; Mark Ma zo ver, Bal kan : krat ka isto ri ja, Be o grad, 2003, str. 40.

51 На пи та ње ка ко и за што на ста је град по сто је мно ги од го во ри, али ни је дан ве ро ват но ни је 
пот пун. Раз ло зи мо гу би ти еко ном ске, ре ли гиј ске, по ли тич ке или уго вор не при ро де. Нео п-
ход ни су и по во љан еко ло шки оквир, дру штве на ор га ни за ци ја и тех но ло шка раз ви је ност 
(Lju bin ko Pu šić, Grad, dru štvo, pro stor : so ci o lo gi ja gra da, str. 59, 148–151). Узрок трај ног на-
се ља ва ња од ре ђе ног про сто ра и ства ра ње гра до ва, пре ма ми шље њу мно гих ауто ра, има 
ко рен пре све га у ре ли ги ји (Фи стел де Ку ланж, Др жа ва ста ро га ве ка (Cité an ti que) : сту ди ја 
о кул ту, пра ву и уста но ва ма Грч ке и Ри ма, Бе о град, 1895, стр.135–166; Lu is Mam ford, n. d., 
str. 5–11) Ог њи ште, за пис, при та не и нон, гро бље и храм, цр ква, џа ми ја или те ки ја, то су 
би ла са крал на сре ди шта (јед ног или ви ше та квих) око ко јих су на Бал ка ну ка сни је из ра ста-
ли управ ни и тр го вач ки цен три и пр ви гра до ви (Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i 
po sled nja Evro pa, 1997, str. 61). Мно ге те о ри је ко је об ја шња ва ју на ста нак сред њо ве ков них 
гра до ва За пад не Евро пе ис ти чу ути цај кул тур них тра ди ци ја у овом про це су, што оспо ра-
ва те о ри је ко је го во ре да су гра до ви на ста ли на ме сти ма где се оку пља ју тр гов ци. По сто ји 
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Гра до ви на Бал ка ну ни ка да ни су би ли ни број ни, ни мно го људ ни. Оно што 
је још не по вољ ни је и пре ства ра ња на ци о нал них др жа ва у XIX ве ку, као и пре 
осман ског пе ри о да, је сте и то што ни је би ло гра до ва са свим свој стви ма ур ба-
них ме ста на За па ду (по ли тич ка са мо стал ност, еко ном ски на пре дак), ако из у-
зме мо ан тич ке по ли се и гра до ве на оба ли Ја дран ског мо ра у сред њем ве ку. 

С дру ге стра не, европ ски гра до ви на ста ју с Евро пом и у из ве сном сми слу је 
и ства ра ју, чи не ћи нај ва жни ји сми сао ње ног по сто ја ња као по себ ног исто риј-
ског ен ти те та и основ ну ка рак те ри сти ку европ ске ци ви ли за ци је и он да ка да 
она по ста не до ми нант на у све ту, да ју ћи пре су дан пе чат (по зи ти ван или не га-
ти ван) свим са вре ме ним гра до ви ма.52 Об на вља ње гра до ва у За пад ној Евро пи 
у XI ве ку озна чио је и успон овог кон ти нен та, чи не ћи сво је вр сну прет ход ни цу 
мо дер но сти, као што је ши ре ње ра ци о нал но сти, про ра чу на, али и спрем но сти 
на ри зик. Пре ма ми шље њу Фер на на Бро де ла, ка пи та ли зам и гра до ви су у су-
шти ни јед но те исто.53

Бал кан је имао са свим дру га чи ји ур ба ни раз вој. Гра до ви у Ви зан ти ји ба шти-
ни ли су мно ге вред но сти ан тич ке ци ви ли за ци је, укљу чу ју ћи фи зич ки об лик и 
јав не гра ђе ви не, али ни су има ли са мо стал ност, а од XI ве ка по чи ње и њи хо во 
еко ном ско на за до ва ње, ру ра ли за ци ја и пре власт зе мљи шне ари сто кра ти је у 
ру ко во ђе њу гра до ви ма, што је пот пу но су про тан про цес у од но су на За пад. 
Ни је по сто ја ла би ло ка ква са мо у пра ва град ских цен та ра, ни ти је ши ре на про-
из вод ња ко ја би има ла обе леж ја про то ин ду стри је. Ра но ка пи та ли стич ки од но-
си ни су по сто ја ли не са мо у Ви зан ти ји, не го и дру гим др жа вама Бал ка на у 
сред њем ве ку.54

и те о ри ја кон ти ну и те та са не ка да шњим ан тич ким гра до ви ма, као и те о ри ја цен трал ног ме-
ста. По не кад се ове две те о ри је ком би ну ју, а сва ки град се ана ли зи ра по на о соб. При то ме 
се при зна ју уло га град ских зи до ва из прет ход ног пе ри о да, по ли тич ки по ло жај, тр го вин ске 
и са о бра ћај не ве зе, ути цај цр кве них сре ди шта и ме ста хо до ча шћа. Од ре ђе ну уло гу има ли 
су и при вред ни мо мен ти. Свим те о ри ја ма је за јед нич ко при зна ва ње уло ге цр кве у на стан-
ку и одр жа ва њу гра до ва (Ми лош Ан то но вић, Град и жу па у зет ском при мор ју и се вер ној 
Ал ба ни ји у XIV и XV ве ку, Бе о град, 2003, стр. 22). Ути цај ре ли гиј ског сре ди шта у на ста ја њу 
и одр жа ва њу гра да Чач ка мо же се об ја сни ти пре ма на ве де ним те о ри ја ма (Дел фи на Ра јић, 
Ми лош Ти мо ти је вић, Цр ква Све тог Ваз не се ња Хри сто вог у Чач ку, Ча чак, 2011, стр. 9–22). 
Исто пра ви ло ва жи и за Бла го ев град, од но сно Гор њу Џу ма ју (ислам ска мо ли тва у пе так), 
ка ко се град звао до 1950. го ди не, осно ва ну по чет ком XVI ве ка (Бо рис Цвет ков, Бла го ев-
град: Стра ни ци от ми на ло то, Бла го ев град, 2000, стр. 49–85).

52 Le o nar do Be ne vo lo, n. d., str. 7.
53 Fer nan Bro del, Ma te ri jal na ci vi li za ci ja, eko no mi ja i ka pi ta li zam od XV do XVI II ve ka. кnj. 1, Struk-

tu re sva ko dne vi ce : mo gu će i ne mo gu će, Be o grad, 2007, str. 453, 482–486; Isti, Ma te ri jal na ci vi li za-
ci ja, eko no mi ja i ka pi ta li zam od XV do XVI II ve ka. кnj. 2, Igre raz me ne, Be o grad, 2007, str. 559; 
Isti, Ma te ri jal na ci vi li za ci ja, eko no mi ja i ka pi ta li zam od XV do XVI II ve ka. кnj. 3, Vre me sve ta, 
Be o grad, 2007, str. 17–21. 

54 Љу бо мир Мак си мо вић, Град у Ви зан ти ји : огле ди о дру штву по зно ви зан тиј ског до ба, Бе о-
град, 2003, стр. 5–10, 29–30, 41, 76–77, 86–88, 113, 137, 184–185. 
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Под руч је Ср би је има ло је још не по вољ ни ји ур ба ни раз вој. Скром но ан тич-
ко ур ба но на сле ђе бр зо је уни ште но у ра за ра њи ма мно гих вар вар ских пле ме на 
(IV–V ве ка), а гра до ви су на пу ште ни ка сни јим до ла ском Сло ве на (V–VI век). 
Доцни ја на се ља ва ња ни су об но ви ла ра ни ји жи вот, а ма ло број ни гра до ви су 
ру ра ли зо ва ни.55 Сред њо ве ков на Ср би ја, ко ја је би ла сла бо ур ба ни зо ва но под-
руч је, има ла је сло жен си стем гра до ва у ко ји ма су са мо они при мор ски има ли 
са мо стал ност на лик на За пад ну Евро пу. Ру дар ски и гра до ви у уну тра шњо сти 
има ли су огра ни че ну са мо у пра ву, као и ма ли тр го ви. Гра до ви осво је ни од Ви-
зан ти је има ли су ло кал ну ари сто кра ти ју (чи ји су зна чај и ути цај за ви си ли од 
епо хе при па ја ња сред њо ве ков ној Ср би ји), али без са мо у пра ве. На кра ју, ту су 
и гра до ви из XV ве ка (по пут Сме де ре ва), са по себ ном ти по ло ги јом, али без са-
мо у пра ве, што је би ла смет ња на ста ја њу не са мо по себ них прав них уста но ва, 
не го и ства ра њу прет ка пи та ли стич ких од но са и по кре та њу мо дер но сти. Ауто-
но ми ја гра до ва уну тар срп ске сред њо ве ков не др жа ве ни ка да ни је оства ре на. 
Сред њо ве ков на Ср би ја, за раз ли ку од та да шњих европ ских др жа ва и зе ма ља 
у су сед ству (по пут Бу гар ске), ни је има ла ни зна чај ни ју ур ба ни зо ва ну пре сто-
ницу.56 

Бу гар ска је, за раз ли ку од Ср би је, увек има ла раз ви је ни ју струк ту ру гра до-
ва још у ан тич ко вре ме (трач ки, грч ки, рим ски и ра но ви зан тиј ски гра до ви), 
а то ком сред њег ве ка и ис так ну та ур ба на ме ста ко ја су исто вре ме но би ла и 
пре сто ни це др жа ве (Пли ска, Пре слав, Тр но во) или об ла сних го спо да ра (Ви-
дин), иза ко јих је оста ло и мо ну мен тал но гра ди тељ ство. С дру ге стра не, ан-
тич ки гра до ви на про сто ру Бу гар ске за пу сте ли су или раз ру ше ни то ком IV и 
V ве ка, као и у нај ве ћем де лу Бал ка на. Но во на се ља ва ње у ка сни јем пе ри о ду 
ни је има ло кон ти ну и тет са ста ри јим ур ба ним обра сци ма жи во та ових на се-
ља, ма да је по сто је ћа ан тич ка под ло га ис ко ри шће на за об но ву гра до ва. На ти-
по ло ги ју сред њо ве ков них бу гар ских гра до ва зна чај но је ути ца ло и при су ство 
но мад ских пле ме на на се ве ру и на ро чи то Ви зан ти је на ју гу, по себ но пре сто ни-
це цар ства Кон стан ти но по ља. Ме ђу тим, ни у бу гар ским гра до ви ма ни је би ло 

55 Јо ван ка Ка лић, „Сло ве ни и ви зан тиј ско ур ба но на сле ђе”, у: Со ци јал на струк ту ра срп ских 
град ских на се ља (XII–XVI II век), (ур. Јо ван ка Ка лић и Ми ло сав Чо ло вић), Сме де ре во – Бе о-
град, 1992, стр. 23, 27.

56 Тек у по зном сред њем ве ку не ко ли ко гра до ва је од утвр ђе них зам ко ва по сте пе но пре у зи ма-
ло функ ци ју цен трал ног ур ба ног ме ста (Кру ше вац, Ста лаћ, Бе о град, Сме де ре во) [Милош 
Бла го је вић, „Град и жу па – ме ђе град ског жи во та”, у: Со ци јал на струк ту ра срп ских град-
ских на се ља (XII–XVI II век) (ур. Јо ван ка Ка лић и Ми ло сав Чо ло вић), Сме де ре во–Бе о град, 
1992, стр. 71–72; Си ма М. Ћир ко вић, Ра бот ни ци, вој ни ци, ду хов ни ци : дру штва сред њо ве-
ков ног Бал ка на, Бе о град, 1997, стр. 259–276; Мар ко По по вић, „Двор вла да ра и вла сте ле”, 
у: При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка (ур. Сми ља Мар ја но вић-Ду ша нић, 
Да ни ца По по вић), Бе о град, 2004, стр. 31–32].
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само у пра ве, ни ти су се раз ви ли ра но ка пи та ли стич ки дру штве ни од но си, као 
ни у оста лом де лу Бал ка на.57

Раз ли чи те исто риј ске епо хе и тра ди ци је об ли ко ва ле су Бал кан и ње го ву град-
ску кул ту ру у то ку по след ња три ми ле ни ју ма. За раз вој гра до ва у цен трал ном 
де лу Бал кан ског по лу о стр ва ипак је нај ва жни ји осман ски пе ри од (ком плек сна 
сим би о за тур ске, ислам ске и ви зан тиј ске, од но сно бал кан ске тра ди ци је). Мо-
же се ре ћи да је пе ри од од XV до XIX ве ка би ло до ба „ори јен тал но-бал кан ске 
ур ба ни за ци је”.58 Ур ба на струк ту ра на сле ђе на из срп ске сред њо ве ков не др жа ве 
(као и у оста лим под руч ји ма Бал ка на), по слу жи ла је као осно ва за раз вој гра-
до ва у осман ско до ба на истом про сто ру.59 Са до ла ском осман лиј ске вла сти 
град ски жи вот у по сто је ћим ур ба ним це ли на ма ни је пре ки нут, али је вре ме-
ном до био но ве са др жа је.60 Гра до ви на Бал ка ну по ста ју зна чај на сре ди шта, па 
се и у на род ној епи ци до жи вља ва ју као цен три вла сти и мо ћи, а др жа ва се 
из јед на ча ва са бро јем и сна гом гра до ва ко ји је чи не.61 Осман ско цар ство на 
Бал ка ну кра јем XV и по чет ком XVI ве ка ни је за о ста ја ло у бро ју ве ли ких гра до-
ва у од но су на За пад, али је сте у ка те го ри ји сред њих и ма лих ур ба них ме ста.62 
За раз ли ку од За па да, гра до ви у уну тра шњо сти Осман ског цар ства го то во да 
ни су има ли утвр ђе ња, али су гра нич ни пре де ли, као што је то ду го би ла Ср-

57 Стра ши мир Н. Ли шев, Бъл гар ски ят сред но ве ко вен град. Общ е стве но-ико но ми че ски об лик, 
Со фия, 1970, стр. 10, 14, 23, 71, 154–156, 195; Мар ги та А. Хар бо ва, Укре пе ни ят Бъл гар ски 
сред но ве ко вен град XII–XIV век, Со фия, 1979, стр. 8, 27; Ва си ли ка Тъп ко ва-Пет ко ва, „Вто ра 
’вар ва ри за ция’ на ду нав ски те гра до ви (XI–XII в)”, в: Сред но ве ков ни ят Бъл гар ки град (ред. 
Пе тър Пе тров), Со фия, 1980, стр. 47–55; Ге но ве ва Цан ко ва-Пет ко ва, „Съд ба та на бъл гар-
ския град под ви зан ти й ско вла ди че ство (ка то ад ми ни стра ти вен, сто пан ски и кул ту рен 
цен тър)”, в: Сред но ве ков ни ят Бъл гар ки град (ред. Пе тър Пе тров), Со фия, 1980, стр. 58; 
Све тлин Ки рад жи ев, Бъл гар ски те гра до ве : ге о граф ски очерк, Со фия, 2001, стр. 20–28. 

58 Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, str. 278–279, 311; Ни ко лай То до ров, Бал кан ски ят град 
XV–XIX век : со ци ал но, ико но ми че ско и де мо граф ско раз ви тие, Со фия, 1972, стр. 33; Ду шан-
ка Бо ја нић-Лу кач, „Раз вој ло кал не град ске упра ве на Бал ка ну од XV до XIX ве ка”, Град ска 
кул ту ра на Бал ка ну (XV–XIX век). На уч ни скуп (ур. Ра до ван Са мар џић), Бе о град, 1984, 
стр. 59.

59 Је ле на Мр гић, „Пре глед исто ри о гра фи је о сред њо ве ков ним гра до ви ма, твр ђа ва ма и тр го-
ви ма срп ских зе ма ља”, у: Лек си кон гра до ва и тр го ва сред њо ве ков них срп ских зе ма ља – пре-
ма пи са ним из во ри ма (ред. Си ни ша Ми шић), Бе о град, 2010, стр. 17.

60 Де сан ка Ко ва че вић–Ко јић, Град ски жи вот у Ср би ји и Бо сни (XIV–XV ви јек), Бе о град, 2007, 
стр. 187–191, 349.

61 Епи ка је је ди на вр ста фол клор них тек сто ва у ко ји ма је град пред ста вљен као де фи ни са но 
људ ско на се ље. У оста лим фор ма ма град се ја вља као ви лин ско или чу де сно ме сто (ли ри ка, 
бај ке, крат ке фор ме) или као по ја ва са име ном, али без са др жи не (ети о ло шка пре да ња и 
ле ген де) [Mir ja na De te lić, Ep ski gra do vi : lek si kon, Be o grad, 2007, str. 9]. 

62 Ис тан бул је имао пре ко 16.000 до ма ћин ста ва, Је дре не и Со лун пре ко 5.000, Са ра је во око 
4.000, Ви дин, Ни ко пољ и Ати на око 2.000. Око 1500. го ди не са мо је пет гра до ва у Евро пи 
има ло пре ко 100.000 ста нов ни ка: Па риз, На пуљ, Ве не ци ја, Ми ла но, Ис тан бул и Мо сква 
(Ни ко лай То до ров, н. д., стр. 32–33).
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би ја, има ли су про тан раз вој, па се гра до ви на том про сто ру ши ре око вој них 
утвр ђе ња.63

Осман ско цар ство је на осно ву ислам ског схва та ња да је град цен тар вер-
ског, на уч ног и кул тур ног жи во та, осни ва ло мно га на се ља и од њих ство ри ло 
еко ном ска, по ли тич ка и кул тур на упо ри шта сво је вла сти. Бал кан је тур ским 
осва ја њем по стао је дин стве но под руч је за јед но са зе мља ма Бли ског ис то ка, 
што је ути ца ло на ур ба ни стич ки и ар хи тек тон ски лик јав них гра ђе ви на, док је 
стам бе на ар хи тек ту ра има ла ло кал на обе леж ја. Јед на од ка рак те ри сти ка ве ћи-
не бал кан ских гра до ва у осман ско до ба је и ма ли број ста нов ни ка и из о ста нак 
зи ди на око ур ба ног ме ста (што је ка рак те ри са ло За пад). У по је ди ним слу ча је-
ви ма зи ди не су би ле ви дљи ве са мо у ру ше ви на ма, без од брам бе не функ ци је. С 
дру ге стра не, гра до ви су има ли мно го број не ма ха ле из де ље не по вер ској осно-
ви и раз ви је ну тр го ви ну и за нат ство. Осман ски гра до ви на Бал ка ну раз ви ја ли 
су се као сре ди шта по себ не ле вант ске кул ту ре, а (ре ла тив ну) ве ћи ну ста нов-
ни штва чи ни ли су му сли ма ни.64 У пи та њу је био про цес ко ји је по мно гим ка-
рак те ри сти ка ма имао па ра ле ле са раз во јем гра до ва и град ског на чи на жи во та 
ши ром Ме ди те ра на у ра но мо дер но до ба (XVI–XVI II век), али са по себ ним од-
ли ка ма ве за ним за осман ско цар ство и ислам као вла да ју ћу ре ли ги ју. Ова кав 
мо дел бал кан ског гра да по чео је да се по вла чи под европ ским ути ца јем тек од 
сре ди не XIX ве ка.65

Је дан од пред ме та рас пра ве је и сум ња да ли је уоп ште по сто јао „бал кан ски 
град” као по себ ност или је то са мо кон струк ци ја нај че шће усло вље на по тре-
ба ма ства ра ња на ци о нал ног иден ти те та кроз из ми шља ње по себ них тра ди ци-
ја, укљу чу ју ћи и град ску, ко ја би би ла раз ли чи та од осман ске или ма кар од 

63 Ол га Зи ро је вић, Тур ско вој но уре ђе ње у Ср би ји (1459–1683), Бе о град, 1974, стр. 107, 248, 
250.

64 Ра до ван Са мар џић, „О град ској ци ви ли за ци ји на Бал ка ну XV–XIX ве ка”, у: Град ска кул ту-
ра на Бал ка ну (XV–XIX век). На уч ни скуп (ур. Ра до ван Са мар џић), Бе о град, 1984, стр. 1–17; 
Бе хи ја Зла тар, „Ти по ло ги ја град ских на се ља на Бал ка ну у XVI ве ку”, у: Град ска кул ту ра на 
Бал ка ну (XV–XIX), 2 (ур. Ве ре на Хан), Бе о град, 1988, стр. 64, 71; То ма По по вић, „Струк ту ра 
тур ског гра да – чар ши ја и ма ха ле”, у: Ислам Бал кан и ве ли ке си ле (XIV–XX век), (ур. Сла вен-
ко Тер зић), Бе о град, 1997, стр. 81–86. 

65 Sto ja no vić, Tra jan, „Mo del i ogle da lo pred mo der nog bal kan skog gra da”, u: Tra jan Sto ja no vić, 
Iz me đu Is to ka i Za pa da. Bal kan ski i sre do zem ni sve to vi, Tom II: Eko no mi je i dru štva. Tr gov ci, 
gra do vi i do ma ćin stva, Be o grad: Equ i li bri um, 2011 (u pri pre mi za štam pu), pre veo sa en gle skog 
Ve se lin Ko stić, str. 1–25 (Tra ian Sto i a no vich, „Mo del and Mir ror of the Pre mo dern Bal kan City”, 
Bet we en East and West. The Bal kan and Me di ter ra nean Worlds, Vol. 2: Eco no mi es and So ci e ti es. 
Tra ders, Town, and Ho u se holds, Ari sti de D. Ca rat zas, Pu blis her, New Roc hel le, New York, 1992, 
pp. 79–119; iz vor no ob ja vlje no: Tra ian Sto i a no vich, „Mo del and Mir ror of the Pre mo dern Bal kan 
City”, In sti tut d’Etu des Bal ka ni qu es de l’Akadémie Bul ga re des Sci en ces, Stu dia Bal ca ni ca, III. La 
Vil le bal ka ni que, XVe–XI Xe siè cles, So fia, 1970, pp. 83–110).
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про це са ства ра ња гра до ва у Ана до ли ји.66 Тип гра да ко ји у овом ис тра жи ва њу 
на зи ва мо „бал кан ски” био је раз ви јен у Ср би ји, ис точ ној Цр ној Го ри, Бо сни и 
Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји, Бу гар ској, се вер ној Грч кој, Ал ба ни ји, али и на те ри-
то ри ји да на шње за пад не Тур ске. Ме ђу тим, Бал кан ско по лу о стр во пред ста вља 
зна чај ни ју те ри то ри ју на ко јој су се раз ви ли гра до ви овог ти па, та ко да се с 
пра вом мо гу сма тра ти у пр вом ре ду бал кан ским гра до ви ма и но си ти ње го во 
име (тур ско-ви зан тиј ски или пра ви бал кан ски тип ва ро ши у ис тра жи ва њи ма 
Јо ва на Цви ји ћа).67

Бал кан ски гра до ви то ком осман ског пе ри о да ни су би ли изо ло ва не це ли не. 
Укљу чи ва ње у еко но ми ју ра ног ка пи та ли зма ви дљи во је то ком XVII–XVI II ве-
ка, а у то ме уче ству ју и при пад ни ци по ко ре них бал кан ских на ро да. Ства ра се 
ло кал на бур жо а зи ја, по себ но грч ка, а за тим све ви ше и бу гар ска, ко ја де лу је у 
удру же њи ма и есна фи ма, а кој а жи ви у гра до ви ма, што се пре но си и на XIX 
век.68 Еко ном ски на пре дак ипак ни је био зна ча јан, че му су до при но си ле и те-
шке по ли тич ке при ли ке, та ко да су гра до ви на Бал ка ну и сре ди ном XIX ве ка 
би ли ма ли, што је ка рак те ри са ло и но во о сло бо ђе не зе мље. Ати на је 1861. го ди-
на има ла 44.510 ста нов ни ка, Бе о град 24.768 (1866). Исте го ди не на под руч ју Ду-
нав ског ви ла је та, ко ји се углав ном по кла па са те ри то ри јом ка сни је осло бо ђе не 
Бу гар ске, нај ве ћи гра до ви би ли су Ру се и Шу мен, са не што пре ко 10.000 ста нов-
ни ка (Со фи ја 6.770). Но, струк ту ра гра до ва на овом про сто ру би ла је бо ља у 
од но су на Ср би ју ко ја прак тич но ни је ни има ла ка те го ри ју сред њих гра до ва. 
Је ди но је Бе о град био „мно го љу дан” град у ко ме је жи ве ло 21,3% це ло куп ног 
град ског ста нов ни штва Кне же ви не Ср би је. Ше зде се тих го ди на XIX ве ка у гра-
до ви ма Ср би је про сеч но је жи ве ло 1.361 ста нов ни ка, а у Ду нав ском ви ла је ту 
2.092.69 Про це нат ур ба ног ста нов ни штва Ср би је био је ма њи и у од но су на 
под руч ја ко ја су до 1912. го ди не би ла под ото ман ском упра вом, а ре дов но се 
сма њи вао по сле осло ба ђа ња гра до ва од Ту ра ка и при кљу че ња но во ство ре ној 

66 Алек сан дър Ве зен ков, „За що и как бе из ми слен ’бал кан ски ят град’?”, Ли те ра ту рен вест-
ник, XVI, N 38, Со фия, 22–28. но вем бар 2006, стр. 10–11.

67 Bra ni slav Đ. Ko jić, Sta ri bal kan ski gra do vi, va ro ši i va ro ši ce, Be o grad, 1976, str. 7, 17–18; Јо ван 
Цви јић, Бал кан ско по лу о стр во. Са бра на де ла, књ. 2, Бе о град, 1991, стр. 230–231. За ни мљи-
во је да су и „на ци о нал ни” ар хи тек тон ски сти ло ви но во ство ре них бал кан ских др жа ва, 
на ста ли по сле осло ба ђа ња од тур ске вла сти, за пра во ин кор по ри ра ли мно ге еле мен те ар-
хи тек ту ре на ста ле у осман ском пе ри о ду или су има ли па ра ле лу са ар хи тек ту ром мо дер не 
тур ске др жа ве [Ma xi mi li an Hart muth, „Ne go ti a ting Tra di cion and Am bi tion : a Com pa ra ti ve 
Per spec ti ve on the ’De-Ot to ma ni sa tion” of Bal kan Citysca pes”, Ur ban Li fe and Cul tu re in So ut-
he a stern Euro pe : Anthro po lo gi cal and Hi sto ri cal Pe spec ti ves (ed. Kla us Roth, Ulf Brun nba u er), 
Et hno lo gia Bal ka ni ca, Vol. 10/2006, Ber lin, 2006, p. 15–33].

68 Tra ian Sto i a no vich, „The con qu e ring Bal kan Or to dox Mer chants”, Jo ur nal of Eco no mic Hi story, 
Vol. XX, No. 2 jun 1960, p. 234–313.

69 Ни ко лай То до ров, н. д., стр. 31–33, 184–185, 228–229, 318–321, 327. 
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др жа ви (услед се о бе му сли ман ског ста нов ни штва), што је би ла ка рак те ри сти-
ка и Бу гар ске, али не у та квом оби му.70

Бу гар ска је 1881. го ди не има ла 10 гра до ва из ме ђу 10 и 50 хи ља да ста нов-
ни ка, Ср би ја са мо два (1880), Грч ка 7, Ру му ни ја 21, као још и два из ме ђу 50 и 
100 хи ља да и је дан пре ко 100 хи ља да ста нов ни ка. Ни три де сет го ди на ка сни је 
(1910) ста ње се ни је зна чај ни је по пра ви ло. Ср би ја је има ла 7, а Бу гар ска 20 гра-
до ва ве ли чи не из ме ђу 10 и 50 хи ља да ста нов ни ка. Обе зе мље има ле су по је дан 
град из ме ђу 50 и 100 хи ља да ста нов ни ка (Ру му ни ја три, је дан пре ко 100 хи ља-
да ста нов ни ка, као и Грч ка). Гу сти на ста нов ни ка у гра до ви ма Ср би је пре ко 10 
хи ља да ста нов ни ка би ла је и да ље ма ња не го у Ру му ни ји и Бу гар ској (јед на од 
нај ни жих у Евро пи), иако се знат но по пра ви ла у од но су на 1881. го ди ну.71

За раз ли ку од про сто ра на ко ме је об но вље на мо дер на бу гар ска др жа ва, Ср-
би ја је као гра нич но под руч је има ла оте жа ни раз вој гра до ва то ком осман ског 
пе ри о да. Број ни ра то ви кра јем XVII и то ком XVI II ве ка има ли су као по сле ди-
цу ре дов но ра за ра ње ур ба них це ли на, пре ме ше та ње ста нов ни штва и уоп ште 
сла бу на се ље ност це лог про сто ра, што је ка рак те ри сти ка и пр вих де це ни ја XIX 
ве ка.72 По чет ком XIX ве ка ауто ном на Ср би ја има ла је све га шест на се ља са 
ста ту сом гра да, ко ји су ујед но би ли и твр ђа ве са вој ном по са дом, као и још 
11 на се ља са ста ту сом ва ро ши. Гра до ви-твр ђа ве би ли су на се ља са нај ве ћим 
бро јем ста нов ни ка и нај ва жни јим функ ци ја ма, што је осли ка ва ло ти по ло ги ју 
ур ба них ме ста у Ср би ји то ком це лог XIX ве ка.73 Сви ови ма ли гра до ви, у ко ји-
ма су Ср би пре устан ка чи ни ли из ра зи ту ма њи ну, до дат но су по го ђе ни ра за ра-
њи ма то ком Пр вог и Дру гог срп ског устан ка. Му сли ман ско ста нов ни штво је 
ра се ља ва но ка ко услед рат них деј ста ва, та ко и због еко ном ске про па сти услед 
по сте пе ног од ла ска тур ских гар ни зо на на чи јој по тро шњи је умно го ме и по чи-
ва ла град ска еко но ми ја. Про це нат град ског ста нов ни штва у Ср би ји ипак је по-

70 Пре ма Мај клу Па ла реу, Ма ке до ни ја је у пе ри о ду 1888–1895. го ди не има ла 26,6% град ског 
ста нов ни штва. Ка да се по ре де оста ле Бал кан ске про вин ци је (сло бод не др жа ве и кра је ви 
ко ји су по сте пе но при кљу чи ва ни), Ср би ја је 1910. го ди не има ла сла би ју ур ба ни за ци ју од 
свих, осим од Цр не Го ре [Србија – 10,8%; Се вер на Бу гар ска – 18,8%; Ис точ на Ру ме ли ја 
– 21,7%; Грч ка – 18,5% (1879), Бо сна и Хер це го ви на 10,8%; Цр на Го ра – 8,9%]. Ови по да ци се 
не сла жу у пот пу но сти са не ким дру гим ис тра жи ва њи ма, али мо гу да по слу же као је дан од 
ре пе ра за да ља про у ча ва ња (Мајкл Па ла ре, Бал кан ске при вре де око 1800–1914 : ево лу ци ја 
без раз во ја, Бе о град, 2010, стр. 43–51, 237–239). 

71 Holm Sund ha us sen, Hi sto rische Sta ti stik Ser bi ens 1834–1914. Mit europäischen Ver gle ic hsda ten, 
München, 1989, 105–106.

72 Ти хо мир Ђор ђе вић, „Ва ро ши у Ср би ји за вре ме пр ве вла де кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 
(1815–1839)”, у: На се ља ва ње Ср би је : на се ља, по ре кло ста нов ни штва, оби ча ји (пр. Бо ри сав 
Че ли ко вић), Бе о град, 2011, стр. 784–799; Ми ло ван Ра до ва но вић, н. д., стр. 65–66.

73 Бра ни слав Ко јић, „Си сте ма ти за ци ја на се ља у Ср би ји : при лог ме то ди ци ка те го ри за ци је 
са вре ме них на се ља”, стр. 191–195.
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ве ћа ван са 6,84% (1834) на 10,25% (1874).74 И по ред по ве ћа ња, ово је у су шти ни 
био ве о ма спор раст гра до ва у Ср би ји, ко ји ни је убр зан ни до кра ја XIX ве ка, 
а про це нат град ског ста нов ни штва имао је и не га ти ван тренд и био је ду пло 
ма њи не го у Бу гар ској.75 

Иако про це нат град ског ста нов ни штва, као ни број и ве ли чи на гра до ва, ни-
ка ко не мо гу би ти основ ни кри те ри јум за од ре ђи ва ње ур ба ни зо ва но сти не ког 
дру штва, јер се мо ра во ди ти ра чу на и о функ ци ја ма ко је би гра до ви тре ба ло 
да има ју, ипак се мно го људ ни ја на се ља мо гу сма тра ти ме сти ма ко ја по мно-
гим кри те ри ју ми ма до ми ни ра ју над око ли ном, ши ре ћи но ве вред но сти у за ви-
сно сти од сво јих ка рак те ри ти ка (ад ми ни стра тив ни, кул тур ни, ин ду стриј ски, 
ру дар ски, тр го вач ки или гра до ви са не ком дру гом до ми нант ном функ ци јом 
или ви ше њих за јед но).76 Ис тра жи ва ња на при ме ру гра до ва за пад них зе ма ља 
по ло ви ном XX ве ка по ка за ли су да кон цен тра ци ја ста нов ни штва у ве ли ким 
гра до ви ма пре ко 100.000 ста нов ни ка има по зи ти ван ути цај на еко ном ски раст 
и да љи раз вој ур ба них целинa, укљу чу ју ћи и ши ре окру же ње.77 

Иако су ве о ма ста ри, гра до ви на Бал ка ну све до два де се тог ве ка ни су има-
ли ве ли ки ути цај на ства ра ње не ког по себ ног кул тур ног обра сца код нај ве ћег 
де ла ста нов ни штва.78 Бал кан ни ка да ни је имао ни јед но ве ли ко град ско сре ди-
ште, из у зев Ис тан бу ла на са мом ру бу по лу о стр ва, та ко да су ве ли ки гра до ви 
из ван ре ги о на пре суд но ути ца ли на ње гов исто риј ски раз вој.79

74 Бо ја на Миљ ко вић-Ка тић, Струк ту ра град ског ста нов ни штва Ср би је сре ди ном XIX ве ка, 
Бе о град, 2002, стр. 17–24, 27.

75 Про це нат град ског ста нов ни штва Ср би је пао је са 10,2% (1874) на 8,4% (1884), да би по рас-
тао на 9,1% (1900) [Милош Ти мо ти је вић, „У ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај 
Чач ка у те ри то ри јал ној по де ли Ср би је 1804–2009”, ЗРНМ XXXVI II, Ча чак, 2008, стр. 270].

76 Lu is Virt, n. d., str. 113–114.
77 Mi lan Vresk, Osno ve ur ba ne ge o gra fi je, Za greb, 1979, str. 20–23; Ve ro ni ka Vu jo še vić, Si stem gra-

do va i re gi o nal ni raz voj Sr bi je, Be o grad, 1989, str. 23–25. Ка да су у пи та њу гра до ви у Ср би ји, 
при ме ће но је да су они са пре ко 100.000 ста нов ни ка у дру гој по ло ви ни XX ве ка има ли 
пре ва гу тер ци јар ног и квар тал ног сек то ра у при вре ди (Алек сан дар Вељ ко вић, Рад ми ло Б. 
Јо ва но вић, Бран ка То шић, Гра до ви Ср би је – цен три раз во ја у мре жи на се ља, Бе о град, 1995, 
стр. 93).

78 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 61, 64–65, 251–252; Сте ван К. 
Па вло вић, н. д., стр. 230, 254, 299, 376, 448; Karl Ka zer, Po ro di ca i srod stvo na Bal ka nu : ana li za 
jed ne kul tu re ko ja ne sta je, Be o grad, 2002, str. 9, 100–106, 131, 452, 488.

79 Сте ван Па вло вић ис ти че да ако се це ло по лу о стр во исто риј ски по сма тра из угла За пад не 
Евро пе, до ла зи се до за кључ ка да је Бал кан за пра во имао три „спо ља шње” пре сто ни це, гра-
до ве ко ји су пре суд но ути ца ли на раз вој це лог ре ги о на, а да не при па да ју Бал ка ну. Нај пре 
Ца ри град (Ис тан бул) – цен тар пра во сла вља и на сле ђа Ви зан ти је, се ди ште осман ског цар-
ства, ка ли фат исла ма, ко ји се на ла зи на са мој пе ри фе ри ји по лу о стр ва ко ме нај ма ње при-
па да, за тим Беч – се ди ште цар ског дво ра Хаб збур го ва ца, цен тар ка то ли чан ства, а ка сни је 
и про све ти тељ ства и Па риз – се ди ште мо дер ног обра зо ва ња, узор до бре вла да ви не, ин те-
лек ту ал ни из вор на род ног су ве ре ни те та, на ци о нал не др жа ве и устав не вла сти, огле да ло 
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Про блем Бал ка на, а на ро чи то Ср би је, са др жан је у чи ње ни ци да ни ка да не 
са мо да ни су има ли до вољ но ве ли ких гра до ва, већ гра до ва уоп ште. Гра до ви у 
Ср би ји по чет ком XX ве ка, по сле по ди за ња фа бри ка и ус по ста вља ња ме ђу ре ги-
о нал ног са о бра ћа ја, по ста ју при влач ни за на се ља ва ње, а овај пре о бра жај је зна-
чај ни ји са мим тим што су пре то га гра до ви би ли пре све га ад ми ни стра тив ни 
и вој ни цен три (као и у Осман ском цар ству). До 1910. го ди не број гра до ва у 
Ср би ји је по рас тао, као и њи хо ва по вр ши на и број жи те ља, али кон цен тра ци ја 
ста нов ни ка ни је по ве ћа на, јер је про се чан срп ски град имао 8.730, а ва ро ши ца 
1.485 ста нов ни ка. Удео град ског ста нов ни штва у укуп ној по пу ла ци ји из но сио 
је са мо 13,2% (1910). Ни жи про це нат има ле су са мо Ру си ја (12,6%) и Фин ска 
(12,8%). Но, ако се по сма тра про стор „уже” Ср би је (под ко јим да нас по дра зу-
ме ва мо цен трал ну Ср би ју без по кра ји на, али ко ји ипак об у хва та од ре ђе на под-
руч ја при са је ди ње на 1912, од но сно 1918. го ди не), удео град ског ста нов ни штва 
опа да на 8,9%. Бу гар ска је, за раз ли ку од Ср би је, већ 1900. го ди не има ла 19,85% 
град ског ста нов ни штва (1910 – 19,2%; 1920 – 19,94%). Раст гра до ва у Ср би ји 
усле дио је тек из ме ђу два свет ска ра та, али пре ма ми шље њи ма са вре ме ни ка 
око две тре ћи не гра до ва ни је има ло прет по став ке за еко ном ски раз вој. Уз све 
то, на гли при лив се о ског ста нов ни штва ру сти фи ко вао је гра до ве, по ка зу ју ћи 
да сам тран сфер рад не сна ге у ван по љо при вред на за ни ма ња ни је до во љан да 
се дру штво осло бо ди сво јих ду бо ких по љо при вред них ко ре на.80

Ср би ја је по ста ла део Ју го сла ви је 1918. го ди не у ко ју је ушла са сла бом ур-
ба ном струк ту ром. Чак је и Бо сна и Хер це го ви на 1910. го ди не има ла 14,7% 
град ског ста нов ни штва.81 Про стор „уже ” Ср би је имао је 1921. го ди не 10,0%, 
(1931 – 13,4%; 1948 – 15,2%) град ског у од но су на укуп но ста нов ни штво. У чи-
та вом ме ђу рат ном пе ри о ду, као и у пр вим го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра-
та, цен трал на Ср би ја за др жа ла је обе леж ја не раз ви је ног аграр ног под руч ја са 
ви со ком аграр ном пре на се ље но шћу.82 О то ме све до чи и ма ли број „ве ли ких” 
гра до ва. Ужа Ср би ја је до 1961. го ди не има ла са мо је дан град пре ко 100.000 ста-

европ ске кул ту ре. Глав ни гра до ви на ци о нал них др жа ва на Бал ка ну кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка би ли су за пра во са мо но ва про вин циј ска на се ља, са об ла сним ути ца јем (Сте ван К. 
Па вло вић, н. д., стр. 488).

80 Од 61 ва ро ши це, ко ли ко их је би ло 1910. го ди не, 41% по сто јао је и у осман ско до ба, 20% 
се раз ви ло из се ла, а 39% пред ста вља ју но ва на се ља (Бра ни слав Ко јић, Ва ро ши це у Ср би ји 
XIX ве ка : ре ги о нал но – ур ба ни стич ка сту ди ја, Бе о град, 1970, стр. 10–40; Ми ло ван Ра до ва-
но вић, н. д., стр. 86; Ма ри Жа нин-Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941 : успо ре ни 
на пре дак у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град, 2004, стр. 179–183–190; Ста ти сти че ски го ди-
шни къ на Бъл гар ско то цар ство 1929–1930, го ди на XXI–XXII, Со фия, 1930, стр. 22).

81 Бо сна и Хер це го ви на 1879. го ди не има ла је 14,7%, 1885 – 14,6%, 1895 – 15,4%, 1910 – 14,7% 
град ског ста нов ни штва (Iljas Ha dži be go vić, Bo san sko her ce go vač ki gra do vi na raz me đu 19. i 20. 
sto le ća, Sa ra je vo, 2004, str. 31).

82 Ми ло ван Ра до ва но вић, н. д., стр. 86.
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нов ни ка (Бе о град). Све до 1953. го ди не ни је би ло ни јед ног гра да из ме ђу 50 и 
100 хи ља да ста нов ни ка. Не што бо ља си ту а ци ја би ла је за гра до ве из ме ђу 10 и 
50 хи ља да ста нов ни ка (1921 – 6; 1931 – 12).83 Цен трал на Ср би ја има ла је од ли ке 
сво је вр сне „се о ске пу сти ње” у ко ји ма су гра до ви би ли рет ке „оазе”.84

Бу гар ска је 1920. го ди на има ла 20,6% град ског ста нов ни штва (1934 – 21,5%). 
И у бро ју „ве ли ких” гра до ва Бу гар ска је пре ма ши ва ла Ср би ју, јер је 1920. го ди-
не има ла 21 град из ме ђу 10 и 50 хи ља да (1934 – 27), два из ме ђу 50 и 100 (1934 
– је дан град) и је дан пре ко 100 хи ља да ста нов ни ка (1934 – два гра да).85 Иако 
ови ста ти стич ки по ка за те љи по ка зу ју ста бил ни ју ур ба ну струк ту ру у од но су 
на Ср би ју, ни Бу гар ска за пра во ни је би ла ур ба ни зо ва на зе мља и за о ста ја ла је 
за ве ћи ном зе ма ља Ис точ не Евро пе, ко ја је као ре ги он би ла сла би је ур ба ни зо-
ва на у од но су на За пад.86

Ур ба ни раз вој на Бал ка ну ни ка да ни је до се гао гра до ве За пад не Евро пе. Ус-
по ста вља ње од го ва ра ју ћих дру штве них и еко ном ских те ме ља ве за них за мо-
дер ни за ци ју за ви си ли су од раз во ја град ског жи во та, сре ди шта где ће се на 
јед ном ме сту на ћи љу ди раз ли чи тих та ле на та. По што про дук тив них, ге не ра-
тив них гра до ва на Бал ка ну ни је би ло у осман ском и по сто сман ском пе ри о ду 
ства ра ња на ци о нал них др жа ва или су би ли са свим рет ки, це ло дру штво је 
има ло успо рен раз вој. Гра до ви су вре ме ном по ста ли про дук тив ни ји, али су 
за др жа ли не про дук тив не аспек те са мим тим што су мар ги на ли зо ва ни или под-
ре ђе ни ка пи та ли стич кој при вре ди по ве за ној са све том, та ко да они ду го ни су 
би ли у ста њу да се так ми че на ме ђу на род ном тр жи шту, осим са ве о ма рет ким 
ар ти кли ма.87 

83 По гле да ти та бе ле бр. 7 и 8.
84 Књи жев ник Ми ро слав Кр ле жа био је за те чен сла бом ин ду стри ја ли за ци јом и ур ба ни за ци-

јом Ср би је 1961. го ди не, ка да је пр ви пут пу то вао из Бе о гра да пре ко Шу ма ди је пре ма Ужи-
цу: „[...] за пре па стио се да сто ти ну ки ло ме та ра од Бе о гра да ни је ви део фа брич ки дим њак! 
’Ре као је: Ви сте бал кан ска се ља чи ја...!’ ” (Ра до ван По по вић, „Фраг мен ти за би о гра фи ју Дра-
ги ше Ва си ћа”, у: Жи вот и де ло Дра ги ше Ва си ћа. Збор ник ра до ва (ур. Бо ри сав Че ли ко вић), 
Гор њи Ми ла но вац, 2008, стр. 341).

85 Ста ти сти че ски го ди шни къ на Бъл гар ско то цар ство 1929–1930, го ди на XXI–XXII, Со-
фия, 1930, стр. 22; Ста ти сти че ски го ди шни къ на Бъл гар ско то цар ство 1936, го ди на XXVI-
II, Со фия, 1936, стр. 23.

86 По гле да ти та бе лу бр. 25.
87 Ни ко лай То до ров, н. д., 182–189; Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, 

str. 129, 256; Пре ма Еми лу Дир ке му, да ли ће се јед но дру штво раз ви ја ти или ће и да ље има-
ти сег мен ти ра ну ор га ни за ци ју за ви си од по ве ћа ња ма те ри јал не и мо рал не гу сти не ста нов-
ни штва. Пот пу но згу шња ва ње дру штва то ком исто риј ског раз вит ка оба вља се на сле де ће 
на чи не: 1) кон цен тра ци јом ста нов ни ка, 2) ства ра њем и раз во јем гра до ва, 3) по ве ћа њем 
бро ја и бр зи не са о бра ћај них сред ста ва и пу те ва (на ве де но пре ма: Sre ten Vu jo vić, „Osnov ni 
te o rij ski prav ci u so ci o lo gi ji gra da”, u: So ci o lo gi ja gra da (prir. Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 1988, str. 
71–73).
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За хва љу ју ћи на глом тех но ло шком на прет ку оства ре ном из ме ђу 1950. и 
1970. го ди не, ка ко под по сле рат ним ко му ни змом (ве ћи на бал кан ских др жа ва), 
та ко и под под сти ца јем ка пи та ли зма (Грч ка и Тур ска), број бал кан ских гра до-
ва са 100 и ви ше хи ља да ста нов ни ка по рас тао је са 16 (1950) на 31 (1960).88 Ју го-
сла ви ја је 1953. го ди не има ла че ти ри гра да пре ко 100.000 ста нов ни ка (Ср би ја 
– је дан, Бу гар ска – три). Три де сет го ди на ка сни је (1981) Ју го сла ви ја је има ла 14, 
Ср би ја – че ти ри, ужа Ср би ја је дан (без Бе о гра да), а Бу гар ска – де сет (1985).89 
Ру му ни ја је већ 1966. го ди не има ла 13 гра до ва ве ћих од 100.000 ста нов ни ка, а 
Ал ба ни ја са мо је дан.90

На гли раст гра до ва на нај ве ћем де лу Бал ка на, као са став ном де лу Ис точ не 
Евро пе, усле дио је тек у пе ри о ду со ци ја ли зма. То је, пре све га, би ла др жав на 
пла ни ра на ур ба ни за ци ја са пре суд ним еко ном ским и иде о ло шким ути ца јем 
СССР-а (из ра зи ти раст ме тро по ла, не до ста так сред њих и ма лих гра до ва, из о-
ста нак тр жи шних ме ри ла, др жав на из град ња но вих на се ља).91 У пи та њу је био 
пот пу но нов про цес та квог оби ма и са др жи не да не ма па ра ле лу са би ло ко јом 
прет ход ном исто риј ском епо хом. Цео по ду хват за по чет је у окол но сти ма по-
сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та ко је су ка рак те ри са ли оп шта раз ру ше ност 
це ле Евро пе на кон ве ли ког и кр ва вог ра та у ко ме су, по ред људ ских жр та ва, 
на ро чи то стра да ли гра до ви. Овај пе ри од исто вре ме но је по кре нуо по раст ен-
ту зи ја зма и ве ре у мо гућ ност ства ра ња „но вог дру штва”.92

Ко му ни стич ки екс пе ри мент ор га ни за ци је дру штва по сле 1944/45. го ди не, 
а пре вас ход но њи хо ве мо дер ни за ци је (у ко јој је на гла ур ба ни за ци ја је дан од 
нај у оч љи ви јих фе но ме на), био је за пра во део по бу не не у спе шних и за о ста лих 
под руч ја у XX ве ку, же ља и те жња да се „ве ли ким ско ком” и на по ром це лог дру-
штва до сег не раз ви је ни За пад. По ред свих ма на, со ци ја ли стич ки си стем мо дер-
ни за ци је ну дио је „бр зи” пре о бра жај ре ла тив но за о ста лих аграр них за јед ни ца 

88 Као и дру где у све ту и на Бал ка ну до ба ве ли ког ши ре ња гра до ва на сту па по сле 1750, а на ро-
чи то по сле 1850. го ди не, ка да на ста ју гра до ви са сто и ви ше хи ља да ста нов ни ка. Пре сре ди-
не XIX ве ка, осим Ис тан бу ла, ни је би ло гра да са ви ше од 100.000 ста нов ни ка. Бу ку решт је 
тај ни во до се гао 1850, Ати на око 1880, а Со лун око 1900. го ди не. До 1920. го ди не по сто ја ло 
је се дам гра до ва са по сто или ви ше од сто хи ља да ста нов ни ка (Ис тан бул, Бу ку решт, Со фи-
ја, Бе о град, Со лун, Ати на, Пи реј). Са дру ге стра не, гра до ви са по 20.000 ста нов ни ка спо ро 
су ра сли. Из ме ђу 1930. и 1940. би ло је са мо де вет или де сет гра до ва са ви ше од сто хи ља да 
ста нов ни ка (Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 251–252, 254).

89 По гле да ти та бе ле бр. 5 и 7.
90 Ко ста Ми ха и ло вић, Ре ги о нал ни раз вој со ци ја ли стич ких зе ма ља – упо ред на сту ди ја, Бе о-

град, 1972, стр. 209–210.
91 Sre ten Vu jo vić – Mi na Pe tro vić, n. d., str. 63; Sre ten Vu jo vić, „O ju go slo ven skoj ur ba noj so ci o lo gi-

ji”, str. 404.
92 Вол тер Ла кер, Исто ри ја Евро пе 1945–1992, Бе о град, 1999, стр. 23–33, 217–233; Erik Hob sba-

um, Do ba eks tre ma : isto ri ja Krat kog dva de se tog ve ka 1914–1991, Be o grad, 2002, str. 299.
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у ин ду стриј ска, „на пред на” и „про спе ри тет на” дру штва. Као по сле ди це ја вља-
ју се огро ман раст гра до ва, као ни ка да у про шло сти, убр за на де а гра ри за ци ја 
дру штва, ши ре ње ин ду стри је, што је би ла и оп шта ка рак те ри сти ка раз во ја све-
та по сле Дру гог свет ског ра та.93 

Со ци ја ли стич ке зе мље су због што бр же ин ду стри ја ли за ци је кон цен три са-
ле ула га ња у про из вод њу, што је усло ви ло ма ле ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру 
(тран спорт, ко му ни ка ци о не ве зе, стам бе ни про стор, здрав стве на не га и обра-
зо ва ње), та ко да је Ис точ на Евро па би ла ис под ли ни је трен да у оста лим зе мља-
ма Евро пе слич ног еко ном ског раз во ја. За пра во, зе мље Ис точ не Евро пе има ле 
су про блем хи по ур ба ни за ци је (по дур ба ни зо ва но сти), ко ји је ства рао мно ге 
не га тив не по сле ди це, по чев од ни жег сте пе на услу га, пре ко мањ ка стам бе ног 
про сто ра и ње го вог ква ли те та, до ве ли ког бро ја днев них ми гра на та из ру рал-
них под руч ја и по ли ти ке кон тро ле пре се ље ња у град ска под руч ја (си стем уну-
тра шњих па со ша). Све је би ло у функ ци ји „при нуд ног ра ста” и зах те ва да се 
„еко но мич но упра вља ур ба ни за ци јом”.94

Ур ба ни за ци ја у Со вјет ском Са ве зу, ко ја је по слу жи ла као обра зац за Ис точ-
ну Евро пу, би ла је нус про дукт ин ду стри ја ли за ци је. Ми ли та ри зо ва на еко но-
ми ја је и ур ба ни за ци ју схва та ла као нео п ход ни ми ни мум за функ ци о ни са ње 
дру штва ко је се спре ма за од бра ну. Фа бри ка је би ла цен трал на уста но ва гра да 
у чи јим су стам бе ним згра да ма усло ви жи во та би ли ве о ма ни ски све до кра ја 
ше зде се тих го ди на XX ве ка.95 Дру га ва ри јан та со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је 
на сла ња ла се на тра ди ци ју аграр них зе ма ља Ис точ не Евро пе у ко јој су гра до ви 
нај пре по ста ја ли ад ми ни стра тив ни и упра вљач ки цен три, да би се у њи ма тек 
ка сни је раз ви ла и ин ду стри ја.96

Ур ба ни за ци ја је у со ци ја ли стич ким зе мља ма има ла ло кал не осо бе но сти, јер 
је прет ход но на сле ђе има ло зна ча јан ути цај, по себ но ка да су у пи та њу пре сто-
ни це. Но, ка да су у пи та њу но ве че твр ти или пот пу но но ви гра до ви, по сто ји 
исто вет ност прак се ко ја је до ве ла до уни форм но сти мно гих на се ља у Ис точ ној 
Евро пи и Со вјет ском Са ве зу.97

93 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri-
fe ri ju, Pod go ri ca, 2001, str. 9–10; Фи лип Лон гворт, Ства ра ње Ис точ не Евро пе : од пре и сто-
ри је до пост ко му ни зма, Бе о град, 2002, стр. 94, 127–130; Erik Hob sba um, n. d., str. 220–223.

94 Krik Pi kvens, „Dr žav ni so ci ja li zam, post so ci ja li zam i nji ho vi ur ba ni mo de li: te o rij sko raz ma tra-
nje is ku stva cen tral ne i is toč ne Evro pe”, Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, Sre ten Vu jo vić), 
Be o grad, 2005, str. 347–350.

95 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, Серп и ру бль : кон зер ва тив ная мо дер ни за ция в СССР, 
Мо сква, 1998, стр. 96–103.

96 На та лья Ва си ль ев на Ко ро ви цы на, Аго ния соц мо дер ни за ци и : су дь ба двух по ко ле ний двух 
евро пе й ских на ций, Мо сква, 1993, стр. 40–42, 81. 

97 R. A. Frenč, F. E. I Ha mil ton, „Po sto ji li so ci ja li stič ki grad?”, So ci o lo gi ja gra da (pri re dio Sre ten 
Vu jo vić), Be o grad, 1988, str. 344–350.
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2. Модернизација

Под мо дер ни за ци јом се у овом ис тра жи ва њу под ра зу ме ва ју оне струк тур не 
про ме не ко је омо гу ћа ва ју да дру штво кон ти ну и ра но про из во ди и ап сор бу је 
мно го број не и ра зно вр сне дру штве не и при вред не про ме не, као и стал ни раст. 
Ове про ме не по ве за не су с раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре, по ли тич-
ким си сте мом и вред но сти ма. Спо соб ност дру штва да ко ри сти ин фор ма ци је 
из спо ља шње и уну тра шње око ли не и да на њих аде кват но ре а гу је, сма тра се 
су штин ским свој стви ма мо дер ни за ци је (са мо ко рек ци ја). Нај са же ти је од ре ђе-
ње мо дер ни за ци је, пој ма ко ји је не пре кид но у про ме ни и ре де фи ни са њу (не 
по сто ји „нор ма тив ни иде ал” мо дер ног),98 сво ди се на кон ста та ци ју да је она 
је дин стве ни си стем тех но ло ги је, уста но ва и вред но сти, од но сно ускла ђе ни 
раз вој кључ них де ло ва дру штве ног си сте ма – при вре де, по ли ти ке, упра ве и 
кул ту ре.99 Сам по јам „мо дер но сти”, као са став ни део мо дер ни за ци је, сво ди се 
на че ти ри основ на чи ни о ца: тр жи шну при вре ду, при ват но вла сни штво, ра ци-
о нал ност и ин ди ви ду а ли зам.100 Овом ни зу тре ба ло би при дру жи ти и про це се 
се ку ла ри за ци је, то ле ран ци је, про ши ре ња сло бо де, ем пи ри зма, ма те ри ја ли зма 
и све тов ног обра зло же ња др жав не вла сти.101 

Жи вот ни об ли ци ко је је до не ла мо дер ност укло ни ли су мно ге тра ди ци о нал-
не ти по ве дру штве ног по рет ка на на чин ко ји ра ни је ни је био за бе ле жен. По 
сво јој бр зи ни, ши ри ни и сна зи, пре о бра жа ји ко је до но си мо дер ност ду бљи су 
од ве ћи не про ме на ко је су се до га ђа ле то ком ра ни јих пе ри о да.102 Као „је згро” 
ко је је по че ло да „про ду ку је” мо дер ност у кла сич ној те о ри ји мо дер ни за ци је 
озна че на је се ве ро за пад на Евро па, од но сно САД сре ди ном XX ве ка. Овај тип 
за јед ни це прет по ста вља тр жи шни при вред ни си стем, сна жан прав ни по ре дак 

98 Vla di mir Cvet ko vić, „Usud mo der ni te ta”, Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XX ve ka 1 (ur. La-
tin ka Pe ro vić, Ma ri ja Ob ra do vić, Du brav ka Sto ja no vić), Be o grad, 1994, str. 59–67.

99 Ve sna Pe šić, n. d., str. 113–115, 117; Stje pan Gre delj, „Mo der ni za ci ja i mo der nost”, Fi lo zo fi ja i 
dru štvo 9/10, Be o grad, 1996, str. 239–252.

100 Ka rel Tur za, Lu is Mam ford : jed na kri ti ka mo der no sti, Be o grad, 1998, str. 14, 31.
101 Ro nald Su ni, „So ci ja li zam, post so ci ja li zam i nor ma tiv na mo der nost: raz mi šlja nja o isto ri ji So vjet-

skog Sa ve za”, Tre ći pro gram, br. 141–142, I–II/2009, Be o grad, 2009, str. 89–90
102 Тра ди ци о нал не ци ви ли за ци је мо гле су би ти зна чај но ди на мич ни је од дру гих пред мо дер-

них си сте ма, али је бр зи на про ме на у усло ви ма мо дер но сти из у зет на. По ши ри ни, ови 
од но си су об у хва ти ли це лу зе маљ ску ку глу, а ка да је реч о сна зи, они ме ња ју не ке од нај-
ин тим ни јих и нај лич ни јих ка рак те ри сти ка на ше ег зи стен ци је. По сто је три до ми нант на 
ди на ми зма мо дер но сти ко ји су ме ђу соб но по ве за ни: одва ја ње вре ме на и про сто ра, раз вој 
ме ха ни зма ис ко ре њи ва ња (уз ди за ње де лат но сти из ло ка ли зо ва ног кон тек ста) и ре флек сив-
но при сва ја ње зна ња (En to ni Gi dens, Po sle di ce Mo der no sti, Be o grad, 1998, str. 16–17, 57).
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ре ла тив но не за ви стан од вла сти и „на ци о нал ну др жа ву” еман ци по ва ну од по-
себ не вер ске и ет нич ке кон тро ле.103 

Пре о бра жај дру штва на прин ци пи ма мо дер но сти има ду бо ке струк тур не 
по сле ди це, укљу чу ју ћи и ме ња ње фи зич ког об лич ја гра до ва. Мо дер на град ска 
на се ља че сто укљу чу ју под руч ја на ко ји ма су би ли тра ди ци о нал ни гра до ви, па 
мо же да из гле да да су са мо из ра сла из њих. Ме ђу тим, мо де ран ур ба ни зам је 
уре ђен пре ма прин ци пи ма ко ји су пот пу но раз ли чи ти од оних пре ма ко ји ма 
се пред мо дер ни град ис ти цао у од но су на се ло у ра ни јим епо ха ма.104

Рас пр ска ва ње тра ди ци о нал ног гра да озна ча ва се и као ства ра ње сво је вр-
сног „ан ти гра да”, а мо дер ност де фи ни ше „не гра дом”, при че му је ути цај ин-
ду стри је од лу чу ју ћи, а чи јом по ја вом до ла зи до пре ки да до та да шње ур ба не 
ствар но сти.105 Ин ду стри ја се ствaра у бли зи ни из во ра енер ги је, си ро ви на и 
рад не сна ге. Она мо же да се „уса ди” би ло где, укљу чу ју ћи и гра до ве (тр жи-
шта и из во ри рад не сна ге), мо же чак да ство ри пот пу но но ва на се ља, али и 
да их на пу сти. Со ци ја ли стич ке зе мље су из ме ни ле мно ге ин сти ту ци је да би 
омо гу ћи ле ин ду стриј ску про из вод њу, али су има ле да ле ко ма ње ини ци ја ти ва 
пре ма ур ба ни за ци ји чи ју је про бле ма ти ку гу ши ла „иде о ло ги ја ин ду стриј ског 
про дук ти ви зма”, ко ја се у сво јој су шти ни ни је рaзликовала од оне у зе мља ма 
ка пи та ли зма.106

При ме на те о ри је мо дер ни за ци је за об ја шње ње раз во ја са вре ме ног дру штва 
има ла је и иде о ло шку под ло гу. Су че ља ва ње САД и СССР по сле Дру гог свет-
ског ра та има ло је по сле ди це и на при ступ пој му мо дер ни за ци је. По што се Со-
вјет ски Са вез, по пут Аме ри ке, пред ста вљао као мо де ран, по пу ла ран и ин тер-
на ци о на лан, САД су се пу тем по зи тив ног ин тер вен ци о ни зма, про сле ђи ва ња 
но вих тех но ло ги ја и ши ре ња прин ци па на ци о нал не не за ви сно сти и људ ских 
сло бо да (мо дер ни за ци ја), су прот ста вља ле кон ку рент ској иде о ло ги ји и по ку-
ша ва ле да пре ва зи ђу прет њу ко му ни зма.107 

Уве ре ње да ће еко ном ски на пре дак у сва кој зе мљи на кра ју до ве сти и до 
ства ра ња де мо кра ти је по узо ру на зе мље За пад не Евро пе и САД, би ло је ва жно 
од ре ђе ње те о ри је мо дер ни за ци је 50-их и 60-их го ди на XX ве ка. Због та кве ет-
но цен трич не ин тер пре та ци је ова те о ри ја је од ба че на као не на уч на. Од 80-их 
го ди на по но во по чи ње да се пре и спи ту је те о ри ја мо дер ни за ци је, да би 90-их је-

103 Tal kott Par sons, Mo der na dru štva, Niš, 1992, str. 146–147.
104 En to ni Gi dens, Po sle di ce mo der no sti, str. 17–18.
105 An ri Le fe vr, „Grad i ur ba no”, str. 165–170.
106 An ri Le fe vr, Ur ba na re vo lu ci ja, Be o grad, 1974, str. 13–14, 22–23, 128, 156, 166.
107 Od Ar ne Ve stad, Glo bal ni hlad ni rat : in ter ven ci je u Tre ćem sve tu i ob li ko va nje na šeg do ba, Be o-

grad, 2008, str. 52, 56, 58.
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дан део на уч не јав но сти и да ље твр дио да је ова те о ри ја у осно ви тач на и да еко-
ном ско бла го ста ње кон вер ги ра ка де мо кра ти ји, ма да је то огра ни че но у за ви-
сно сти од по ли тич ког, кул тур ног и дру гог на сле ђа сва ке зе мље по на о соб, као и 
од бр зи не уво ђе ња про ме на (на при мер ин тен зив на ин ду стри ја ли за ција).108 

По вра так „те о ри је мо дер ни за ци је” у раз у ме ва њу и об ја шња ва њу исто риј-
ских фе но ме на (на кон што је она кра јем ше зде се тих го ди на на из глед до жи ве-
ла свој су тон и би ла ома ло ва жа ва на као иде о ло ги ја за пад ног им пе ри ја ли зма), 
усло вљен је ствар ном по тре бом за но вим, кри тич ким чи та њем ове те о ри је, 
под стак ну тим пот пу но но вим дру штве ним фе но ме ни ма, пре све га ра ди кал-
ним и, чи ни се, не по врат ним про ме на ма у зе мља ма Ис точ не Евро пе по сле па-
да ко му ни зма. Те о ри ја мо дер ни за ци је у са вре ме но до ба осло бо ђе на је од два 
иде о ло шка екс тре ма: ет но цен трич не пер спек ти ве по сма тра ње свих про ме на 
из угла За пад не Евро пе и Се вер не Аме ри ке и јед но ли ниј ско-де тер ми ни стич-
ког мо де ла об ја шње ња исто риј ског кре та ња, по ко јем се раз ви је на дру штва 
За па да по ја вљу ју као мо дел ко ји по ка зу је пут не раз ви је ним дру штви ма. При 
овом об ја шње њу мо дер ни за ци је на ро чи то су ис ти ца не ди хо то ми је: „тра ди ци-
о нал ност” и „мо дер ност”, дру штва „ме ха нич ке”, од но сно „ор ган ске со ли дар-
но сти”, су коб „тра ди ци о нал ног” и „ра ци о нал ног” де ла ња. За пра во, мо дер не 
и тра ди ци о нал не цр те ни су увек су прот ста вље не јед не дру ги ма, већ за јед но 
по сто је не са мо у истом дру штву, већ и код истих љу ди. Мо же се го во ри ти о 
пар ци јал ној мо дер ни за ци ји по ко јој, по ред про ме на дру штве них об ли ка, упо-
ре до оп ста ју и по сто је из ра зи то ма ње мо дер не дру штве не струк ту ре у ис тој за-
јед ни ци. У ствар но сти се еле мен ти мо дер ни за ци је не кре ћу у уред ној по вор ци 
са тач но од ре ђе ним рит мом и ци љем, већ има ју свој ри там про ме на за ви сан од 
мно гих исто риј ских окол но сти.109 

Иако је мо дер ност по мно го че му спе ци фич но за пад ни про је кат, због оп ште 
гло ба ли за ци је и све ве ће ме ђу за ви сно сти мо дер ност по ста је уни вер зал на. При 
то ме се на гла ша ва ју и не га тив не по сле ди це мо дер ни за ци је и ње ни за сто ји, не-
у спе си и из ви то пе ре ња, услед не мо гућ но сти или не спрем но сти тра ди ци о нал-
них дру шта ва да при хва те ме ха нич ку при ме ну нор ми ко је до ла зе са За па да.110

108 Sej mur Mar tin Lip set, Džej son M. Lej kin, De mo krat ski vek, Be o grad, 2006, str. 177–181, 223.
109 Ma ri ja Ob ra do vić, „Te o ri ja mo der ni za ci je i mo de li raz vo ja”, Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma 

XX ve ka. Na uč ni skup (ur. La tin ka Pe ro vić, Ma ri ja Ob ra do vić, Du brav ka Sto ja no vić), Be o grad, 
1994, str. 407–423; Пре драг Мар ко вић, „Те о ри ја мо дер ни за ци је и ње на кри тич ка при ме на 
на ме ђу рат ну Ју го сла ви ју и дру ге ис точ но е вроп ске зе мље”, ГДИ I/1, Бе о град, 1994, стр. 
11–33. 

110 Ен то ни Ги денс на во ди че ти ри основ не ди мен зи је мо дер но сти ко је су про те клих 300–400 
го ди на до ве ле до рас ки да с тра ди ци јом: 1) ка пи та ли зам (аку му ла ци ја ка пи та ла у кон тек-
сту ком пе те тив них тр жи шта рад не сна ге и ро ба); 2) ин ду стри ја ли зам (тран сфор ма ци ја 
при ро де: на ста нак „ство ре не око ли не”); 3) вој на си ла (кон тро ла сред ста ва при си ле у кон-
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Мо дер ни за ци ја схва ће на као струк тур на про ме на у дру штву, ко ја омо гу ћа-
ва кон ти ну и ра ну про из вод њу и спо соб ност усва ја ња про ме на и од ре ђи ва ња 
еко ном ског ра ста, по ве за на је и са раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре, по-
ли тич ким си сте мом и вред но сти ма. Ово пре ци зни је од ре ђе ње мо дер ни за ци је 
на ста ло је због по тре бе де фи ни са ња про бле ма „мо дер ни за ци је без мо дер но-
сти” у со ци ја ли стич ким зе мља ма Ис точ не Евро пе ко је су има ле низ про ме на 
у до ме ну ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је, опи сме ња ва ња, се ку ла ри за ци је, 
ши ре ња сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња, ра сту стан дар да, али не и у ме ња-
њу од но са у дру штву (де фи ни сан сво јин ски од нос, вла да ви ну за ко на, људ ска 
пра ва, гра ђан ско дру штво).111 

Но, те о риј ска од ре ђе ња о мо дер ни за ци ји без мо дер но сти као пот пу ној да то-
сти ни је оп ште при хва ће но ста но ви ште. Од ре ђе ни об ли ци ин сти ту ци о нал ног 
и ва нин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња дру штва, за пра во ути ца ја јав но сти, 
по сто ја ли су и то ком епо хе со ци ја ли зма, по врат но ути чу ћи на про цес до но-
ше ња од лу ка и раз вој. Тим по во дом уво ди се по јам „не ли бе рал ног ци вил ног 
дру штва” као об ја шње ње за по ја ве у со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је је су део 
мо дер но сти, али не од го ва ра ју иде ал но-тип ским ка те го ри ја ма ство ре ним на 
За па ду.112 За пра во, ра ди се о са мој су шти ни про це са со ци ја ли стич ке мо дер-
ни за ци је ко ја се схва та као „ал тер на тив на мо дер ност”, при че му је мо дер ност 
ви ше узроч но-ства ра лач ко, а ма ње де тер ми ни стич ко на че ло. Иде о ло шки кон-
цепт ко му ни зма имао је огра ни ча ва ју ће деј ство на мо дер ни за ци ју, али се и 
он вре ме ном ме њао, та ко да сам ток и ко нач ни ис ход сло ма чи та вог про јек та 
ни су би ли „из ве сни” у са мом „ге нет ском ко ду”.113

Ка да је у пи та њу Бал кан, по ред тер ми на мо дер ни за ци ја ко ри сти се и из раз 
евро пе и за ци ја, као од ре ђе ње за ду бо ке и сло же не про ме не на овом по лу о стр ву 
ко је су те кле у XIX ве ку и Евро пи ци ви ли за циј ски при бли жи ле но во ство ре не 
не за ви сне др жа ве.114 Пре у зи ма ње европ ског мо де ла ор га ни за ци је др жа ве кра-

тек сту ин ду стри ја ли за ци је ра та); 4) при смо тра (кон тро ла ин фор ма ци ја и прак са над ста-
нов ни штвом као осно ва ад ми ни стра тив не и по ли тич ке вла сти) [En to ni Gi dens, Po sle di ce 
Mo der no sti, str. 63–64, 165–166; Mi ra Bog da no vić, „Mo der ni za cij ski pro ce si u Sr bi ji u XX ve ku”, 
Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XX ve ka (ur. La tin ka Pe ro vić, Ma ri ja Ob ra do vić, Du brav ka 
Sto ja no vić), Be o grad, 1994, str. 35–37].

111 Jo vi ca Tr ku lja, „Apo ri je ne u spe le mo der ni za ci je u pr voj i dru goj Ju go sla vi ji”, To ko vi isto ri je 1–2, 
Be o grad, 1993, str. 22–24; Stje pan Gre delj, n. d., str. 239–252; La tin ka Pe ro vić, „Sr bi ja u mo der ni-
za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka”, Sr bi ja u mo der ni za cij skim pro ce si ma XIX i XX ve ka. 4, Že ne 
i de ca, Be o grad, 2006, str. 12.

112 Ma ri ja To do ro va, Di za nje pro šlo sti u va zduh : ogle di o Bal ka nu i Is toč noj Evro pi, Be o grad, 2010, 
str. 177, 187–196.

113 Ro nald Su ni, n. d., str. 91–104.
114 Ан дреј Ми тро вић, „Евро пе и за ци ја и/или мо дер ни за ци ја – де сет те за”, ГДИ I–2, Бе о град, 

1994, стр. 143–145.
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јем XIX на зи ва се и „по ли тич ка мо дер ни за ци је”, ко ја ни је би ла са мо „фа са да”. 
Исто вре ме но, еко ном ски раст но во ство ре них др жа ва за о ста јао је иза по ли тич-
ке и мо дер ни за ци је у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња.115

Тех но ло шки пре о бра жај бал кан ских дру шта ва био је пред у слов за мо дер ни-
за ци ју. Ме ђу тим, ин ду стри ја ли за ци ја је мо ра ла да при че ка ства ра ње дру штве-
них те ме ља ко ји ће омо гу ћи ти во ђе ње ин ду стриј ске по ли ти ке: ред и за кон, 
отва ра ње основ них и сред њих шко ла, мо дер ни за ци ју пу те ва, осни ва ње апо те-
ка и бол ни ца и сра змер но ефи ка сних слу жби за са ку пља ње, про це ну и ди стри-
бу ци ју при вред них по да та ка. По ли ти ка ин ду стри ја ли за ци је из и ски ва ла је и 
прет ход но ства ра ње еко ном ске осно ве: мо не тар них и фи скал них уста но ва и 
јав них слу жби, а сре ди ште свих про ме на био је град од чи јег раз во ја су за ви си-
ле све мо дер ни за циј ске про ме не.116

Ме ђу тим, до сти за ње Евро пе обе ле же но је пре вас ход но еко ном ском под ре ђе-
но шћу Бал ка на ко ји је ин те гри сан у Евро пу као пе ри фе ри ја за пад но е вроп ског 
је згра. По сма тра но из гло бал не пер спек ти ве, бал кан ске др жа ве су при вред но 
знат но за о ста ја ле чак и ка да су бе ле жи ле на пре дак. Зе мље Ис точ не Евро пе на-
шле су се у вре ме на ста ја ња свет ског еко ном ског си сте ма (XVI–XIX век) да ле-
ко од по чет ка ве ли ких и све о бу хват них еко ном ских и дру штве них пре о бра жа-
ја, што је има ло пре су дан ути цај на успо ре ну мо дер ни за ци ју чи та вог ре ги о на 
то ком XIX и у пр вој по ло ви ни XX ве ка.117

При то ме се при вред ни уз лет, од но сно ин ду стри ја ли за ци ја (ко ја се по не кад 
из јед на ча ва са са мом мо дер ни за ци јом), узи ма као бит на осно ва за мо дер ни за-
ци ју чи та вог дру штва. Из ме ђу 1830. и 1990. го ди не нај ве ће бал кан ске др жа ве 
(Бу гар ска, Тур ска, Грч ка, Ру му ни ја и Ср би ја/Ју го сла ви ја) шест пу та су по ку ша-
ва ле да спро ве ду ин ду стри ја ли за ци ју свог пре те жно аграр ног дру штва, под раз-
ли чи тим пси хо ло шким и дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма. Пр ва че ти ри 
по ку ша ја од ви ја ла се се под ути ца јем бур жо а зи је. Пе ти су све бал кан ске зе мље, 
осим Грч ке и Тур ске, има ле под упра вом со ци ја ли стич ке др жа ве. Основ ни циљ 
пр вог по ку ша ја сред ном XIX ве ка био је да се об но ви или раз ви је за нат ска про-
из вод ња. Дру ги по ку шај ин ду стри ја ли за ци је, из ме ђу 1880. и 1914. го ди не, пред-
во ди ла је бур жо а зи ја са крај ње оп ти ми стич ким и по зи ти ви стич ким схва та-

115 Ди а на Ми шко ва, „’Пре дим ства та на из о ста на лия’ – на ча ло то на бал кан ска та мо дер ни за-
ци”, Со ци о ло ги че ски про бле ми, кн. 2, Со фия, 1995, стр. 37, 40, 49. 

116 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 129; Leften Stavrijanos, Balkan 
posle 1453. godine, Beograd, 2005, str. 397–405. 

117 Ivan Be rend, György Ránki, „Evrop ska pe ri fe ri ja i in du stri ja li za ci ja”, Mark si zam u sve tu, god. XI-
II, br. 8–9, Be o grad, 1986, str. 160–183; До брин ка Па ру ше ва, „Бал ка ни те през XIX век. Мо дер-
ни за ция и/или пе ри фе ри за ция” Пе ри фе ри я та в ис то рия (съст. Ел ка Дро сне ва), Со фия, 
1996, стр. 18–22; Фи лип Лон гворт, н. д., стр. 279–280, 283–284, 316–317; Tra jan Sto ja no vić, 
Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 257; Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, str. 80.
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њима. Тре ћи по ку шај, на кон Пр вог свет ског ра та, као и че твр ти по сле свет ске 
еко ном ске кри зе 1929. го ди не, од ви ја ли су се у ат мос фе ри не си гур но сти, по ме-
ша них осе ћа ња, за ви сно сти и пе си ми зма. По сле Дру гог свет ског ра та ко му ни-
сти су у ве ћи ни бал кан ских зе ма ља кре ну ли у убр за ну индустријaлизацију со-
вјет ског ти па, са пот пу ном ве ром у сво ју „ми си ју” пре о бра жа ја дру штва. Тај 
пе ти по ку шај мо дер ни за ци је имао је пр ве те шко ће већ по сле 1950. го ди не, ка да 
су ко му ни стич ке зе мље раз ли чи тим пу те ви ма кре ну ле у со ци ја ли зам. Ше сти 
по ку шај ин ду стри ја ли за ци је, за по чет ше зде се тих го ди на, по вре ме но је ну дио 
пер спек ти ву евен ту ал ног при бли жа ва ња ка пи та ли зма и ко му ни зма, а цео про-
цес се од ви јао у ат мос фе ри не си гур но сти, пе си ми зма и ем пи ри зма.118

Цен тар свих про ме на био је град, чи ји је пот пу но но ви пре о бра жај на За па-
ду био већ ви дљив до кра ја 80-их го ди на XX ве ка услед но ве тех но ло шке (ин-
фор ма ци о не) ре во лу ци је и чи ја је сна га по ста ла сва ко дне ви ца већ сре ди ном 
70-их го ди на. Но ва фун да мен тал на тран сфор ма ци ја гра да, ши ре ње гло бал не 
еко но ми је и тран зи ци ја ка но вом ин фор ма тич ком дру штву по сте пе но су по-
ти ски ва ли ста ро ин ду стриј ско дру штво као оквир со ци јал них ин сти ту ци ја. 
Исто вре ме но, ста ри обра сци ин ду стри ја ли за ци је ши ри ли су се остат ком све-
та. Док је ин ду стриј ска ре во лу ци ја би ла за сно ва на на енер ги ји, иако је об у-
хва та ла мно га по ља тех но ло ги ја, но ва тех но ло шка ре во лу ци ја по чи ва ла је на 
ин фор ма ци о ној тех но ло ги ји, по ста ју ћи основ ни стуб дру гих ве ли ких струк-
тур них тран сфор ма ци ја.119 Екс по нен ци јал ни раст но вог ин фор ма тич ког дру-
штва (као и са ма ма те ма тич ка функ ци ја) ду го ни је де ло вао дра ма тич но, да би 
по чет ком де ве де се тих дру штво раз ви је них зе ма ља до жи ве ло на гло „убр за ње” 
мно гих ва жних сег ме на та жи во та.120 Но ва ин фор ма тич ка тран сфор ма ци ја дру-

118 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 142; Ma ri ja Ob ra do vić, n. d., str. 
410–412.

119  Као и код свих ве ли ких тех но ло шких ре во лу ци ја у исто ри ји, пре ма ми шље њу со ци о ло га 
Ма ну е ла Ка стел са, ефек ти но ве тех но ло шке ре во лу ци је су то тал ни. Они ни су огра ни че ни 
са мо на ин ду стри ју, ме ди је, те ле ко му ни ка ци је и тран спорт. Но ве тех но ло ги је, чи ја је сна га 
у пу ном оби му на сту пи ла сре ди ном се дам де се тих, тран сфор ми шу про из вод њу и по тро-
шњу, ме наџ мент, рад и жи вот, кул ту ру и со ци јал ну по ли ти ку, ко му ни ка ци је и обра зо ва ње, 
про стор и вре ме. Овај пре о бра жај обез бе дио је основ ну ин фра струк ту ру за фор ми ра ње 
функ ци о нал но по ве за ног свет ског еко ном ског си сте ма. Због не јед на ког при сва ја ња гло бал-
ног ко му ни ка циј ског си сте ма на ста је аси ме три чан про стор ко му ни ка циј ских то ко ва. Про-
дук ци ја зна ња и про це си ра ње ин фор ма ци ја на шле су се у ко ре ну но ве про дук тив но сти и 
спо соб но сти дру штва да аку му ли ра зна ње и ма ни пу ли ше сим бо ли ма, што се све пре но си 
на по ље еко ном ске про дук тив но сти и по ли тич ко вој не мо ћи [Ma nuel Ka stels, „Evrop ski 
gra do vi, in for ma ci o no dru štvo i glo bal na eko no mi ja”, u: Ur ba na so ci o lo gi ja (ur. Mi na Pe tro vić, 
Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 2005, str. 181–195; Alek san dra Stu par, Grad glo ba li za ci je : iza zo vi, tran-
sfor ma ci je, sim bo li, Be o grad, 2009, str. 49–61].

120 Из ме ђу 1986. и 1996. го ди не број те ле фон ских ли ни ја пре ко Атлан ти ка по рас тао је са 
102.000 на 1.974.000 (по раст од 2.000%), а у истом пе ри о ду пре ко Ти хог оке а на са 41.000 на 
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штва ни је по ста ла и део про це са про ме не дру штва со ци ја ли стич ких др жа ва, 
што је исто вре ме но и је дан од узро ка њи хо ве про па сти.

Циљ на шег ис тра жи ва ња су „пе ти” и „ше сти” по ку шај мо дер ни за ци је бал-
кан ских дру шта ва у до ба со ци ја ли зма, као и пр ви по ку ша ји укљу чи ва ња у то-
ко ве но вих тех но ло шких про ме на и њи хо ва при ме на у жи во ту гра да. На по-
чет ку со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је др жав ни мо но пол, од су ство тр жи шта и 
све оп шта цен тра ли за ци ја омо гу ћа ва ли су ве ли ку аку му ла ци ју ка пи та ла ко ји 
се ка сни је, пу тем по ли тич ких од лу ка рас по ре ђи вао, омо гу ћа ва ју ћи на пре дак у 
од ре ђе ним сфе ра ма еко но ми је и тех но ло шку мо дер ни за ци ју дру штва (ими та-
ци ја тех но ло шко-струк тур ног мо де ла За па да са пре ла за из XIX у XX век, ба зи-
ра на на раз во ју те шке ин ду стри је и кла сич не ма ши но град ње). Со ци ја ли стич-
ко дру штво ни је мо гло да се при ла го ди но вим тех но ло шким и струк тур ним 
про ме на ма у свет ској еко но ми ји, што је иза зва ло кри зу у чи та вом ре ги о ну. 
По сте пе но се про ши рио тех но ло шки јаз у од но су на За пад, што је за по сле ди-
це има ло све ве ћу не е фи ка сност, ве ћи тро шак си ро ви на и енер ги је и сла би ји 
ква ли тет про из во да. Ко му ни ка ци о на, али ни ре во лу ци ја услу га, ни су сти гле у 
ре ги он, а у исто вре ме ста ра ин фра струк ту ра се по тро ши ла: во до во ди и ка на-
ли за ци је, згра де, пру ге и те ле фон ске мре же ва жни за но ве тех но ло ги је би ли 
су сла би.121 

Со ци ја ли стич ка мо дер ни за ци ја је, по ред од ре ђе ног тех но ло шко-еко ном ског 
убр за ног раз во ја, по кре ну ла ши ро ке про це се ла и ци за ци је и про све ћи ва ња, 
под ста кла хо ри зон тал ну и вер ти кал ну дру штве ну по кре тљи вост, рав но мер ни-
ју рас по де лу дру штве ног до хот ка, рас кид са по сто је ћим вер ским дог ма ма и 
пот пу но све тов но прав да ње вла сти. Ме ђу тим, ра ди кал не дру штве не про ме не 
уво ђе не су сред стви ма об ли ко ва ним у ауто ри тар ном на сле ђу, ко је је би ва ло 
све ак ту ел ни је због по тре бе за бр зим пре о бра жа јем дру штва ко је је услед на-
глих про ме на пру жа ло ја чи от пор. Ком би но ва ном и с вр ха убр за ва ном про це-
су мо дер ни за ци је и из ме не дру штве не струк ту ре, тра ди ци о нал на ауто ри тар на 
кул ту ра ни је увек би ла смет ња.122

Про цес „со ци ја ли стич ке из град ње” но вог дру штва за по чео је ко лек ти ви-
за ци јом и по др жа вље њем сред ста ва за про из вод њу, ма сов ном из ме ном про-

1.098.600 (по раст од пре ко 3.700%). У 1985. го ди ни укуп на по тро шња те ле ко му ни ка ци ја у 
све ту (те ле фо ни ја, те ле факс и пре нос по да та ка) из но си ла је 15 ми ли јар ди ми ну та. Де сет го-
ди на ка сни је (1995) тај број је уче тво ро стру чен (2000. го ди не 95 ми ли јар ди ми ну та [To mas 
Hi lan Erik sen, Ti ra ni ja tre nut ka : br zo i spo ro vre me u in for ma ci o nom dru štvu, Be o grad, 2003, str. 
112–138].

121 Ivan Be rend, n. d., str. 9–10, 108, 187, 233–237; Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 
48–49.

122 То дор Ку љић, „Из ме ђу ауто ри тар но сти и мо дер ни за ци је : о по ли тич кој кул ту ри не раз ви је-
них”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 100, Но ви Сад, 1996, стр. 130–132.
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фе си о нал но-ква ли фи ка ци о ног ста ту са лич но сти, кул ту ром при вре ђи ва ња, 
из ме ном дру штве них од но са и про ме ном по гле да на свет и дру штво. И по ред 
ве ли ких про ме на, со ци ја ли стич ка мо дер ни за ци ја у мно гим еле мен ти ма би ла је 
за пра во кон зер ва тив на мо дер ни за ци ја (мо дер ни за ци ја без мо дер но сти), што 
је у мно гим сег мен ти ма оне мо гу ћи ло раз вој дру штва. Ве за ми ли та ри зам-мо би-
ли за ци ја-цен тра ли зам обра зо ва ла је осно ву со вјет ског то та ли та ри зма, што је 
по слу жи ло као узор раз во ја це лој Ис точ ној Евро пи.123 

Ко ре ни та про ме на дру штва у зе мља ма Ис точ не Евро пе по сле 1945. го ди не 
мо же се озна чи ти као со ци ја ли стич ка мо дер ни за ци ја, а ње ни осно ви еле мен ти 
су: 1) ин ду стри ја ли за ци ја, 2) ур ба ни за ци ја и 3) дру штве не про ме не у ко је спа-
да ју де мо граф ске про ме не (на та ли тет и мор та ли тет, кон тро ла ра ђа ња), обра зо-
ва ње, про ме не у обла сти кул ту ре и сва ко днев ног и при ват ног жи во та.124 

 

123 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 47, 208, 214, 217; На та лья Ва си ль ев на Ко ро-
ви цы на, н. д., стр. 7.

124 Ужи по јам од дру штве них про ме на озна ча ва се и као „де мо граф ска ре во лу ци ја” под ко јом 
се под ра зу ме ва пад смрт но сти, про ду же ње жи во та, из ме на при род не ре про дук ци је, по ло-
жа ја же на и де це, као и оп ште обра зо ва ње (На та лья Ва си ль ев на Ко ро ви цы на, н. д., стр. 6).



54

Увод

3. Србија и Бугарска, Чачак и Благоевград
 – хронолошки оквири, могућности и
 ограничења поређења

Вре мен ски окви ри про у ча ва ња мо дер ни за ци је Чач ка и Бла го ев гра да оме ђе ни 
су 1944. и 1989. го ди ном. По чет на го ди на (1944) озна ча ва ка ко за Ча чак у Ср-
би ји/Ју го сла ви ји, та ко и за Бла го ве град у Бу гар ској, по че так ства ра ња „но вог” 
со ци ја ли стич ког дру штва. За вр шна го ди на (1989) ви ше је усло вље на про це-
сом оп штег сло ма со ци ја ли зма у це лој Ис точ ној Евро пи, па и у Бу гар ској, и 
не мо же се у пот пу но сти узе ти као пре крет ни ца у исто ри ји са вре ме не Ср би је. 
Не ста нак „ста рог ре жи ма”, као и рас пад Ју го сла ви је, би ли су мно го ком пли ко-
ва ни ји и ду го трај ни ји. Ипак, као по че так це лог про це са мо же се озна чи ти крај 
1989. го ди не, јер по сле „па да” Бер лин ског зи да ни шта ви ше ни је би ло исто. 
Глав ни трен до ви мо дер ни за ци је Бал ка на у XIX и XX ве ку пру жа ју основ ни и 
нај ши ри хро но ло шки оквир за ово ис тра жи ва ње. При то ме се при вред ни уз-
лет, од но сно ин ду стри ја ли за ци ја (ко ја се по не кад из јед на ча ва са са мом мо дер-
ни за ци јом), узи ма као бит на осно ва за мо дер ни за ци ју чи та вог дру штва.125

Је дан од до са да ко ри шће них ме то да хро но ло шке по де ле пе ри о да со ци ја ли-
зма по ла зи од глав них дру штве них ка рак те ри сти ка епо хе ко ја се про у ча ва. 
Пре ма овом ту ма че њу, сва ко му ни стич ка дру штва у Ис точ ној Евро пи про шла 
су кроз три раз до бља: 1) то та ли та ри зам; 2) ра ни пост то та ли та ри зам; 3) зре ли 
пост то та ли та ри зам.126

Пр ви пе ри од у иде ла но тип ском по гле ду ка рак те ри шу уки да ње це ло куп ног 
прет ход ног по ли тич ког, при вред ног и дру штве ног плу ра ли зма, ус по ста вља ње 
во де ће (уто пиј ске) иде о ло ги је, ма сов на мо би ли за ци ја и ус по ста вља ње вла да ви-
не ха ри змат ског вођ ства ко је вла да нео ме ђе но ја сним овла шће њи ма и са крај-
ње не пред ви ди вим по на ша њем. Ра ни пост то та ли та ри зам, ко ји је ве о ма бли зак 
„пра вом” то та ли та ри зму, од ли ку је из ве сно по пу шта ње сте га на при вред ном и 
дру штве ном пла ну и до пу шта ње из ве сне кри ти ке ре жи ма, али и да ље пот пу но 

125 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 142; Ma ri ja Ob ra do vić, „Te o ri ja 
mo der ni za ci je i mo de li raz vo ja”, str. 410–412.

126 Пре ло же ну по де лу раз ра ди ли су со ци о ло зи Линц и Сте пан (Juan J. Linz, Al fred Ste pan, Pro-
blems of De moc ra tic Tran si tion and Con so li da tion: So ut hern Euro pe, So uth Ame ri ca, and Post-
Com mu nist Euro pe, Bal ti mo re – Lon don, 1996). Овај мо дел је на при ме ру Ср би је и дру гих 
бив ших ре пу бли ка СФРЈ, али и оста лих ко му ни стич ких зе ма ља Евро пе, при ме нио со ци о-
лог Сло бо дан Ан то нић у ци љу од ре ђи ва ња де мо крат ског по тен ци ја ла Ср би је и про ве ре те-
зе о струк тур ној не де мо кра тич но сти ко ја је усло ви ла спо ру и од ло же ну де мо кра ти за ци ју 
са вре ме не Ср би је (Slo bo dan An to nić, Za ro blje na ze mlja : Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še vi ća, 
Be o grad, 2002, str. 47–61).
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за др жа ва ње „чвр сти не” на пла ну по ли тич ког упра вља ња. Зре ли пост то та ли та-
ри зам ка рак те ри ше по сте пе но ства ра ње обла сти дру штва ко је из ми чу кон тро-
ли др жа ве, као што је ства ра ње „дру ге” или „па ра лел не” кул ту ре у од но су на 
зва нич ну иде о ло ги ју. Исти про це си „оса мо ста ље ња” ви дљи ви су и у при вре ди 
у ко јој је, по ред план ске при вре де, до зво ље на и ауто но ми ја пред у зе ћа и по сте-
пе но при хва та ње при ват ног сек то ра. Зва нич на иде о ло ги ја и мо би ли за ци ја дру-
штва има ју ви ше об ред ни, од но сно фор мал ни, не го по ли тич ки зна чај.127 

Ова ко за ми шље ња иде ал но-тип ска по де ла уну тра шњег раз во ја со ци ја ли-
стич ких зе ма ља Ис точ не Евро пе ни је при ме њи ва на све зе мље, а ако би смо у 
нај ши рим окви ри ма и мо гли да го во ри мо о мно гим слич но сти ма, он да би се 
бр зи на и са др жај раз во ја по је ди них раз до бља бит но раз ли ко ва ли од др жа ве 
до др жа ве. 

По ре ђе ње Чач ка и Бла го ев гра да те ме љи се на оп штем окви ру од ре ђе ња 
Бал ка на, тра ди ци је бал кан ског гра да, про бле ма мо дер ни за ци је, од но сно при-
ме ни прак се со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. За јед нич ко на сле ђе из пе ри о да 
со ци ја ли зма оста ви ло је зна тан траг у вред но сним су до ви ма ста нов ни ка свих 
со ци ја ли стич ких зе ма ља. Слич но ис ку ство ве за но за по ли тич ки си стем, али 
и ра ни ја кул тур на слич ност и при бли жно исти ни во еко ном ске раз ви је но сти 
пре со ци ја ли стич ког пе ри о да, усло ви ли су да и да нас ста нов ни ци ових зе ма ља 
има ју слич не ста во ве.128 Балканске зе мље су са мо де ли мич но при хва ти ле мо-
дер ни за ци ју. Кон зер ви ра ње ста рих па три јар хал них (по ро дич них) вред но сти 
био је до ми нант ни ји про цес.129

Основ ни по ка за те љи као што су те ри то ри ја, број ста нов ни ка, број ве ћих 
гра до ва и про це нат град ског ста нов ни штва да ју по чет ни увид у слич но сти и 
раз ли ке. Ка да је у пи та њу ве ли чи на те ри то ри је, Ср би ја (од но сно ужа Ср би ја) 
и Бу гар ска мо гу се свр ста ти у слич не др жа ве.

127 Juan J. Linz, Al fred Ste pan, p. 40–46.
128 Дра го мир Пан тић, „Да ли су вред но сти гра ђа на бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља слич не?”, 

Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 118–119, Но ви Сад, 2005, стр. 54, 57, 60–61.
129 Dra ga na Stje pa no vić-Za ha ri jev ski, Da ni je la Ga vri lo vić, „Iden ti te ti i po ro dič ne vred no sne ori jen-

ta ci je na Bal ka nu”, So ci o lo gi ja, vol. LII (2010), N° 1, Be o grad, 2010, str. 34–36.
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Ка да се по ре ди те ри то ри ја, Ср би ја је за јед ну тре ћи ну ма ња од Бу гар ске, ко-
ја је ду пло ве ћа од про сто ра уже Ср би је. Број ста нов ни ка и про це нат град ског 
ста нов ни штва ни је про пор ци ја лан те ри то ри ји, а Бу гар ска има пред ност у оба 
по ка за те ља. Ка да је у пи та њу број гра до ва пре ко 50.000 ста нов ни ка, Ју го сла ви-
ја је 1981. го ди не има ла 37 та квих на се ља од ко јих је 17 би ло у Ср би ји (че ти ри 
у Вој во ди ни, че ти ри на Ко со ву и Ме то хи ји и де вет у ужој Ср би ји). Бу гар ска је 
1981. има ла 24 гра да пре ко 50.000 ста нов ни ка.130 Пред ност Бу гар ске ни је са мо 
у бро ју гра до ва, не го и у њи хо вој ве ли чи ни у од но су на Ср би ју, по себ но Цен-
трал ну Ср би ју. Слич но је и у још два ва жна по ка за те ља раз во ја: дру штве ном 
про из во ду и уде лу не пи сме них у укуп ном бро ју ста нов ни ка.

Та бе ла бр. 4. Кре та ње дру штве ног про из во да (енг. GDP) „по гла ви” ста нов ни ка Бу гар-
ске и Ср би је (у САД до ла ри ма из 1997. го ди не).

1938 1950 1960 1970 1975

Бу гар ска 1.287 1.474 2.451 4.570 6.118
Ср би ја 1.159 1.294 2.300 4.183 5.308

Из вор: Slo bo dan An to nić, Za ro blje na ze mlja : Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še vi ća, Be o grad, 2002, 
str. 31.

Та бе ла бр. 5. Удео не пи сме них у укуп ном ста нов ни штву Бу гар ске и Ср би је у дру гој по-
ло ви ни XX ве ка у про цен ти ма.

Око 1940. 1945–1954. 1955–1964. 1965–1974. 1990-их

Бу гар ска 32 24 15 9 2
Ср би ја 40 28 22 17 7

Из вор: Slo bo dan An to nić, Za ro blje na ze mlja : Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še vi ća, Be o grad, 2002, 
str. 33.

По свим кри те ри ју ми ма Бу гар ска има пред ност: про сто ру ко ји за у зи ма, бро ју 
ста нов ни ка, про цен ту град ског ста нов ни штва, дру штве ном про из во ду, пи сме-
но сти, од но сно свим ва жним еле мен ти ма за по ре ђе ње и основ ним по ка за те-
љи ма мо дер ни за ци је. Ипак, раз ли ке ни су ве ли ке да би по ре ђе ња би ла пот пу но 
не сра змер на.

Ка да су у пи та њу Ча чак и Бла го ев град, основ ни кри те ри јум за по ре ђе ње био 
је број ста нов ни ка ко ји има сли чан раст у оба ме ста у по след њих 140 го ди на.

130 По гле да ти Та бе ле бр. 7, 8, 9.
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Та бе ла бр. 6. Број ста нов ни ка Чач ка и Бла го ев гра да 1866–1992.

Година Ча чак Бла го ев град

1866. 1.922 1.866
1900. 4.232 6.440
1910. 5.671 4.258
1920. * 7.009
1921. 5.093 *
1926. * 9.384
1931. 9.115 *
1934. * 9.997
1946. * 14.200
1948. 12.987 *
1953. 18.049 *
1956. * 21.833
1961. 27.642 *
1965. * 32.744
1971. 38.244 *
1975. * 50.043
1981. 47.855 61.715
1991. 69.707 79.949

Из вор: Ва сил Кън чов, Ма ке до ния. Ет но гра фия и ста ти сти ка, Со фия, 1900, стр. 191; Ста ти-
сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия 1913–1922, го ди на V–XIV, Со фия, 1924, стр. 37; 
Ста ти сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия, го ди на XXXII, Со фия, 1940, стр. 27; 
Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия 1961, Со фия, 1962, стр. 369; 
Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия 1982, Со фия, 1983, стр. 28; 
Ста ти сти че ски го ди шни къ на Ре пу бли ка Бъл га рия, Со фия, 1992, стр. 22; Ен ци кло пе дия 
Бъл га рия, том I, Со фия, 1978, стр. 303; Ни ко лай То до ров, Бал кан ски ят град XV–XIX век : 
со ци ал но, ико но ми че ско и де мо граф ско раз ви тие, Со фия, 1972, стр. 328; Ми лош Ти мо ти је-
вић, „У ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал ној по де ли Ср би је 
1804–2009. го ди не”, ЗРНМ XXXVI II, Ча чак, 2008, стр. 270–271.

По бро ју ста нов ни ка, Ча чак и Бла го ев град има ју сли чан раз вој. Ме ђу тим, ва-
жно је на осно ву бро ја ста нов ни ка од ре ди ти и ме сто ових гра до ва у мре жи 
на се ља сво јих зе ма ља то ком XX ве ка. Ча чак се по сма тра и упо ре ђу је са гра до-
ви ма из Ју го сла ви је и Цен трал не (уже Ср би је), а Бла го ев град са про сто ром 
це ле Бу гар ске.
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Та бе ла бр. 7. Гра до ви у СФРЈ ко ји су 1981. го ди не има ли пре ко 50.000 ста нов ни ка

Гра до ви 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981
Бе о град 111.739 238.775 397.711 477.982 657.362 899.094 1.087.915
За греб 108.674 185.581 321.483 357.629 437.905 573.709 649.586
Ско пље 40.666 68.334 241.319 287.927 342.827 312.980 408.143
Са ра је во 66.317 78.173 11.087 127.471 173.144 243.980 319.017
Љу бља на 53.294 59.765 107.718 124.235 149.311 193.901 224.817

Но ви Сад 39.122 63.985 69.431 76.752 102.469 141.375 170.020
Сплит 31.549 43.711 53.322 64.100 84.489 128.272 169.322
Ниш 25.109 35.465 49.332 58.656 81.250 127.654 161.376
Ри је ка 61.157 73.726 68.780 75.328 100.989 132.222 159.433
Ба ња Лу ка 18.001 22.165 37.003 44.231 60.950 90.831 123.937

При шти на 14.338 16.358 19.631 24.081 38.593 69.514 108.083
Ма ри бор 30.662 33.131 62.677 70.815 82.560 96.895 106.113
Оси јек 34.475 40.337 49.810 57.427 73.125 94.672 104.775
Су бо ти ца 90.961 100.058 63.079 66.091 75.036 88.813 100.516
Ти то град 8.212 10.247 14.369 19.868 35.054 61.727 96.074

Кра гу је вац 15.643 27.208 31.412 40.612 52.792 71.049 87.764
Зре ња нин 27.522 32.831 38.591 44.199 55.578 81.327 81.327
Би тољ 28.420 33.024 30.761 37.564 49.001 65.035 78.507
Пан че во 19.407 22.089 30.516 34.748 46.679 61.588 71.009
Ту зла 14.036 16.708 20. 815 25.298 38.394 53.926 65.091

Зе ни ца 7.632 9.078 16.021 24.907 36.133 51.263 63.569
Мо стар 18.176 20. 295 21.658 25.859 35.284 47.802 63.427
При зрен 16.414 18.955 20. 540 22.997 28.062 41.681 61.801
Ку ма но во 13.400 16.984 20. 242 23.339 30.762 46.363 60.842
При леп 18.508 22.821 24.816 29.776 37.459 48.202 60.464

За дар 15.804 17.358 13.954 16.146 25.243 43.087 60.371
Пу ла 38.591 44.568 21.065 28.512 37.403 47.498 56.153
Ле ско вац 13.702 17.632 20. 913 24.553 34.396 45.478 56.110
Сме де ре во 6.307 10.477 14.206 18.328 27.182 40.192 55.369
Кар ло вац 16.863 21.210 26.690 31.842 40.180 47.543 55.031

Пећ 14.722 13.338 17.277 21.058 28.351 41.853 54.497
Кру ше вац 7.561 11.037 13.862 16.638 21.957 29.509 53.071
К. Ми тро ви ца 10.045 11.295 13.901 17.195 26.721 42.160 52.866
Кра ље во 3.570 7.022 11.200 15.152 20.490 27.839 52.458
Ша бац 9.231 12.566 16.243 19.894 30.352 42.075 52.177

Ник шић 3.943 4.162 9.485 14.804 26.569 40.107 50.399
Ва ље во 9.757 11.050 13.100 17.977 22.132 26.293 50.114

Из вор: Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, str. 52 (број ста нов ни ка Ва ље ва је 
од ре ђен пре ма ста ри јој ме то до ло ги ји по пи са. По гле да ти у: Ми лош Ти мо ти је вић, „У ла ви-
рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал ној по де ли Ср би је 1804–2009. 
го ди не”, ЗРНМ XXXVI II, Ча чак, 2008, стр. 176–177). 
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Та бе ла бр. 8. Пр вих два де сет гра до ва по бро ју ста нов ни ка у цен трал ној Ср би ји
1921–1991. (из бор гра до ва је из вр шен на осно ву бро ја ста нов ни ка 1991. го ди не). 

Град 1921 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991
Бе о град 111.739 238.775 397.711 477.982 657.362 899.094 108.915 1.168.454
Ниш 25.109 35.465 49.332 58.656 81.250 127.654 161.376 173.470
Кра гу је вац 15.643 27.208 31.412 40.612 52.792 71.049 87.764 144.876
Ча чак 5.093 9.115 12.987 18.049 27.642 38.244 47.855 69.707
Сме де ре во 6.307 10.477 14.206 18.328 27.182 40.192 55.369 62.227

Ле ско вац 13.702 17.632 20.913 24.553 34.396 45.478 56.110 61.544
Ва ље во 9.757 11.050 13. 100 17.977 22.132 26.293 50.114 57.885
Кра ље во 3.570 7.022 11.200 15.152 20.490 27.839 52.458 56.831
Кру ше вац 7.561 11.037 13.862 16.638 21.957 29.509 53.071 57.971
Ша бац 9.231 12.566 16.243 19.894 30.352 42.075 52.177 53.653

Ужи це 4.894 7.482 10.151 13.255 20. 060 34.555 46.733 53.310
Вра ње 8.221 10.809 9.816 12.072 16.415 26.653 44.094 51.215
Но ви Па зар 11.185 10.361 11.992 14.104 20.706 28.950 41.099 50.362
По жа ре вац 10.604 14.042 15.474 18.529 24.269 32.828 39.735 41.748
Пи рот 10.458 11.215 11.868 13.175 18.415 29.298 36.293 39.899

Бор 1.613 4.749 11.103 14.533 18.816 29.418 35.591 40.391
За је чар 9.108 10.633 11.861 14.489 18.690 27.599 36.958 39.219
Ја го ди на 4.863 6.912 9.297 12.270 19.872 27.658 35.488 36.743
Про ку пље 5.393 6.024 8.739 10.050 13.679 20. 104 25.602 27.777
Па ра ћин 5.191 7.192 10.110 11.175 15.648 21.511 24.407 24.710

Из вор: По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2002. го ди ни : ста нов ни штво. Упо ред ни 
пре глед бро ја ста нов ни ка 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. и 2002 : по да ци по на се љи ма, 
Бе о град, мај 2004, стр. 14–183; Ма ри Жа нин–Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 1815–1941 
: успо ре ни на пре дак у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град, 2004, стр. 182; Ми лош Ти мо ти је вић, „У 
ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал ној по де ли Ср би је 1804–
2009. го ди не”, ЗРНМ XXXVI II, Ча чак, 2008, стр. 176–177.
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Та бе ла бр. 9. Гра до ви Бу гар ске ко ји су 1991. го ди не има ли пре ко 50.000 ста нов ни ка 

Град 1920 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1991

Со фи ја 154.025 287.095 366.801 592.845 886.554 990.273 1.120.925 1.140.796
Плов див 63.415 99.883 126.563 161.836 229.043 299.638 342.050 379.112
Вар на 50.810 69.944 76.954 120.345 180.110 252.525 302.841 316.231
Бур гас 21.170 36.230 44.449 72.526 106.115 152.089 188.066 211.597
Ру се 41.652 49.447 53.523 87.584 128.888 159.578 185.440 190.229

Ст. За го ра 25.314 29.825 37.230 56.177 86.621 122.277 150.302 162.368
Пле вен 27.446 31.520 39.058 57.555 78.666 107.609 129.654 137.466
До брич 1) * * 30.522 42.661 55.150 86.446 109.142 116.066
Сли вен 28.590 30.571 34.291 46.175 68.384 90.803 102.105 114.596
Шу мен 23.753 25.486 31.327 41.546 63.684 84.775 100.050 112.091

Пер ник 2) 8.114 15.844 28.545 59.930 82.526 87.408 94.155 99.951
Јам бол 19.875 24.920 30.576 42.333 58.465 75.766 89.933 99.339
Ха ско во 19.418 26.516 27.435 38.813 59.597 75.136 87.781 95.263
Па зар џик 19.562 23.228 30.376 39.499 55.430 65.727 77.278 87.642
Вра ца 16.022 16.177 19.620 26.582 41.022 61.134 74.712 85.174

Га бро во 9.352 13.668 21.180 37.910 63.345 75.040 81.250 80.127
Бла го ев град 3) 7.009 9.977 14.200 21.833 22.826 50.023 65.065 79.949
В.Тр но во 12.555 13.963 16.233 24.643 37.637 56.522 69.233 74.165
Ви дин 17.481 18.481 18.481 23.932 36.835 53.091 63.023 68.164
Ка занлк 9.921 14.843 20. 096 30.934 44.384 53.593 61.303 64.648

Кр џа ли 4.417 7.767 10.502 20. 955 34.855 47.786 55.112 64.158
Асе нов град 13.990 17.774 20.702 32.193 37.433 42.962 54.048 61.096
Раз град 14.558 15.730 15.010 18.389 31.151 42.566 49.353 58.112
Мон та на 4) 4.593 5.959 9.874 15.122 26.985 40.085 51.594 57.142
Си ли стра5) * * 15.951 20.320 40.740 58.197 53.522 55.617

Ди ми тров град 4.729 6.376 9.191 34.162 41.816 45.595 53.965 56.575
Ђу стен дил 15.311 16.788 19.238 25.025 37.707 48.354 54.156 55.204
Ло веч 8.148 9.420 11.822 17.901 33.584 43.973 48.931 51.945

1) До брич је од 1912. до 1940. био у са ста ву Ру му ни је, а у до ба со ци ја ли зма но сио је на зив Тол бу-
хин (1949–1990).

2) Пер ник је у со ци ја ли стич кој Бу гар ској јед но вре ме но сио на зив Ди ми тро во (1949–1962).
3) Бла го ве град је до 1950. но сио на зив Гор ња Џу ма ја.
4) Мон та на је нај пре има ла име Фер ди нанд (1891–1945), а ка сни је Ми хај лов град (1945–1993).
5) Си ли стра је од 1912. до 1940. би ла у са ста ву Ру му ни је.

Из вор: Ста ти сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия 1940, го ди на XXXII, Со фия, 1941, стр. 
27; Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия 1961, Со фия, 1962, стр. 
369–370; Ста ти сти че ски го ди шни къ на Ре пу бли ка Бъл га рия 1992, Со фия, 1993, стр. 22; 
Све тлин Ки рад жи ев, Бъл гар ски те гра до ве : ге о граф ски очерк, Со фия, 2001, стр. 130, 134. 
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Пре ма овим основ ним по ка за те љи ма Ср би ја и Бу гар ска су слич не зе мље, што 
ва жи и за Ча чак и Бла го ев град. Ако би се као је ди ни и осно ви кри те ри јум узи-
мао број ста нов ни ка, сва ка ко да би Чач ку мо жда био при бли жни ји не ки дру ги 
град у Бу гар ској, а Бла го ев гра ду не ки дру ги град у Ср би ји. Али ако у об зир 
узме мо и по зи ци ју на се ља у мре жи ур ба них сре ди на, он да се Бла го ев град на-
ме ће као ме сто ко је се мо же по ре ди ти са Чач ком.131 

Ка да се упо ре ди хро но ло ги ја основ них мо дер ни за циј ских про ме на у оба гра-
да, он да су по ду дар но сти још ви дљи ви је. Оба гра да су у ис тој де це ни ји по че ла 
елек три фи ка ци ју (Ча чак 1921, Бла го ев град 1929); же ле зни ца је до Чач ка до шла 
1911, у Бла го ев град 1937. го ди не. Слич но је би ло и са по ја вом пр вог ауто мо би-
ла (Ча чак 1922, Бла го ев град 1928). Во до вод је у Бла го ев гра ду по ста вљен 1934, 
а у Чач ку 1955. го ди не. Пр ви ло кал ни лист у Чач ку по кре нут је 1886, у Бла го ев-
гра ду 1919. го ди не. У Чач ку је од 1945. го ди не у кон ти ну и те ту из ла зио „Ча чан-
ски глас” (до 1950. под на зи вом „Сло бод ни глас”), а у Бла го ев гра ду се од 1945. 
го ди не штам па „Пи рин ско де ло”. Осни ва ње уста но ва кул ту ре има слич ну или 
по ду дар ну хро но ло ги ју: Ар хив (Ча чак 1948, Бла го ев град 1952), Му зеј (1952), 
По зо ри ште (1946).

Ча чак је 1960. го ди не до био Ви шу по љо при вред ну и Ви шу тех нич ку шко лу; 
го ди не 1975. у Чач ку се осни ва Пе да го шко-тех нич ки фа кул тет (од 1986. Тех-
нич ки фа кул тет), а 1978. го ди не и Агро ном ски фа кул тет, оба као део Уни вер-
зи те та у Кра гу јев цу. У Бла го ев гра ду је 1975. го ди не осно ван Пе да го шки ин сти-
тут, као фи ли ја ла Со фиј ског уни вер зи те та (од 1983. овај ин сти тут по стао је 
са мо стал ни Ви ши за вод за сту ди ра ње – Ви ши пе да го шки ин сти тут, ко ји 1995. 
го ди не до би ја ста тус уни вер зи те та – Ју го за пад ни уни вер зи тет „Нео фит Рил-
ски” Бла го ев град). По ред др жав ног, у Бла го ев гра ду је 1991. го ди не осно ван и 
при ват ни Аме рич ки уни вер зи тет.

У од но су на по чет ни оквир ис тра жи ва ња, а то је мо дер ни за ци ја као др жав-
на ин тер вен ци ја у до ба со ци ја ли зма, оба гра да има ју при бли жан, а по не кад и 
го то во исто ве тан ри там про ме на, иако је исто риј ско на сле ђе раз ли чи то. Сли-
чан раз вој по мно го че му ни је имао исту по ли тич ку функ ци ју (као ни тем по 
раз во ја), што са мо оте жа ва по ре ђе ње ова два гра да.

Осно ва ана ли зе је Ча чак ко ји се по ре ди са слич ним со ци ја ли стич ким гра-
дом са ци љем да се от кри је ко ли ко има спе ци фич но сти, а ко ли ко оп штих тен-
ден ци ја раз во ја у усло ви ма план ске при вре де и ди ри го ва не ин ду стри ја ли за ци-

131 Основ не по дат ке о оба гра да по гле да ти у: Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, Исто ри ја 
Чач ка : хро но ло ги ја од пра и сто ри је до 2000. го ди не, Ча чак 2009; „Бла го ев град”, Ен ци кло пе-
дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 
92–93; Та ня Ни ко ло ва, Ми лен Ку ма нов, Бъл га рия XX век : хро ни ка, Со фия, 2004.
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је, од но сно ка ко се све то пре ла ма на ни воу ми кро це ли не. Ма ло ме сто мо же 
да ре пре зен ту је не ку си ту а ци ју за ко ју се већ зна да је рас про стра ње на, а по-
себ но сти се нај бо ље уоча ва ју по ре ђе њем са дру гим кра је ви ма. Са мо за хва љу-
ју ћи по ре ђе њу мо же мо би ти у ста њу да раз у ме мо зна че ње не ког спе ци фич ног 
од су ства.132

Упо ре ђи ва ње мо же учи ни ти да не што по зна то из не на да по ста не ег зо тич но, 
док оно што се под ра зу ме ва по ста је чуд но. По себ ност не ке обла сти нај бо ље се 
уоча ва по ре ђе њем са дру гим кра је ви ма. Ло ка ли зо ва на кон цеп ци ја мо же од го-
во ри ти на ви ше по тре ба: 1) ко ли ко је био уоби ча јен не ки фе но мен; 2) уоча ва-
ње и об ја шња ва ње ме ха ни за ма де ло ва ња у по себ ној си ту а ци ји – ра зно вр сност 
у по на ша њу; 3) де таљ ни је при ка зи ва ње ка ко се не што де ша ва ло, јер по глед са 
ни воа др жа ве и ши рег ре ги о на пре ви ше уоп шта ва; 4) мо гућ ност про ве ра ва ња 
по сто је ћих те о ри ја, од но сно од ре ђе ње ко ли ко оне ва рира ју на ни воу ми кро-
це ли на; 5) ис тра жи ва ње пи та ња ко ја због уоп шта ва ња на ши рем ни воу ни су 
мо гућа.133

Си стем ска упо ре ђе ња, од но сно ком па ра тив на ме то да, је дан су од пу те ва об-
ја шње ња, про ве ра ва ња узроч них об ја шње ња и ис пи ти ва ња по ста вље них хи по-
те за и по сто је ћих те о ри ја при ме њи вих на оп штем пла ну. При по ре ђе њу Чач ка 
и Бла го ев гра да ко ри сти ли смо нај пре „ме тод раз ли ке”, тра га ње за раз ли ка ма 
у слич ним или исто вет ним објек ти ма по ре ђе ња упр кос слич но сти ма, али и 
„ме тод по кла па ња”, тра га ње за од лу чу ју ћим слич но сти ма у раз ли чи тим дру-
штви ма ко је се по ре де.134

132 Pi ter Berk, n. d., str. 31, 46–50.
133 Knut Ćel sta li, n. d., str. 53, 102–107. О значају и дометима микроисторије постоји низ 

чланака, расправа, студија. Два занимљива погледа на локалну историју и њенe домете 
могу се наћи у следећим чланцима (Piere Goubert, „Lokalna povijest”, Scrinia Slavonica 1 
(2001), Slavonski Brod, 2001, str. 421–432); Giovanni Levi, „O mikrohistoriji”, Scrinia Slavonica 7 
(2007), Slavonski Brod, 2007, str. 479–497).

134 Knut Ćel sta li, n. d., str. 189–190, 292–293.
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4. Југославија/Србија и Бугарска током епохе
 социјализма – кратак преглед развоја

Исто риј ске по себ но сти Ср би је/Ју го сла ви је и Бу гар ске, Чач ка и Бла го ев гра да, 
отва ра ју но ве мо гућ но сти за по ре ђе ње, али по ста вља ју и до ста огра ни че ња. 
Ср би ја и Бу гар ска су бал кан ске зе мље, су се ди, са ве ћин ским сло вен ским ста-
нов ни штвом. Пра во сла вље је до ми нан тна ре ли ги ја, а нај број ни ја вер ска ма-
њи на су му сли ма ни – ста нов ни штво ко је је исла ми зо ва но то ком ви ше ве ков не 
осман ске оку па ци је, сру ше не на ци о нал ним ре во лу ци ја ма. Су пар ни штво две 
зе мље у осло ба ђа њу (осва ја њу) те ри то ри ја ко ји ма је упра вља ло Осман ско цар-
ство из ро ди ло је че ти ри ра та (1885, 1913, 1915–1918, 1941–1944). Глав на тач ка 
раз до ра би ла је Ма ке до ни ја. По ли тич ке на пе то сти би ле су зна чај ни је од еко-
ном ске и кул тур не са рад ње. У дру гој по ло ви ни XX ве ка обе зе мље су има ле 
ис ку ство раз во ја у усло ви ма со ци ја ли зма.

Пра те ћи хро но ло шку по де лу пе ри о да со ци ја ли зма зе ма ља Ис точ не Евро-
пе135, кра так пре глед раз во ја Ср би је и Бу гар ске из ло жен је на че ти ри раз до бља 
ко ја ни су има ла исту хро но ло ги ју, као ни са др жи ну: 1) вре ме „на род не де мо-
кра ти је” (1944–1946/48); 2) вре ме „чи стог” ста љи ни зма (1946/48–1953/1956); 3) 
при вид ста бил но сти у до ба „зре лог” др жав ног со ци ја ли зма (1953/56–1971/74); 
4) кри за и слом си сте ма (1971/74–1989/90). 

Кра так пре глед глав них по ли тич ких, ди пло мат ских и еко ном ских то ко ва, 
као и про ме на у до ме ну кул ту ре, пред ста вља оквир за де ша ва ња и на ми кро-
пла ну у Чач ку и Бла го ев гра ду. Пи та ње раз во ја (мо дер ни за ци је) би ло је уско 
по ве за но са ути ца јем др жа ве и Пар ти је. 

4. 1. Време „народне демократије” (1944–1946/48)

По сле Дру гог свет ског ра та др жа ве под со вјет ском кон тро лом у Ис точ ној Евро-
пи нај пре су из гра ђи ва ле дру штво „на род не де мо кра ти је”, јер је ве ћи на ко му-
ни стич ких пар ти ја би ла сла ба да од мах пре у зме пот пу ну власт, али и због ме-
ђу на род них об зи ра и ин те ре са СССР-а пре ма За па ду. Осо бе но сти пре ла зног 
пе ри о да су ви ше стра нач је, при су ство опо зи ци је, план ска при вре да и ви ше сек-
тор ска еко но ми ја у ко јој по сто ји др жав на, за дру жна и при ват на ини ци ја ти ва, 
као и плу ра ли зам у кул ту ри. По ве зи ва ње на ци о нал ног, се љач ког и пи та ња 
кла сне бор бе про ле та ри ја та пред ста вља ло је осно ву на род но-де мо крат ске по-
ли тич ке кон цеп ци је ко ја се увек ви де ла са мо као пре ла зна фор ма. Ко му ни сти 

135 1) то та ли та ри зам; 2) ра ни пост то та ли та ри зам; 3) зре ли пост то та ли та ри зам (Juan J. Linz, 
Al fred Ste pan, p. 40–46).
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су се при вре ме но од ре кли свог крај њег ци ља (дик та ту ре про ле та ри ја та), ста-
вља ју ћи у пр ви план ан ти фа ши зам и де мо кра ти ју.136

Ју го сла ви ја је то ком ра та кроз пар ти зан ски по крет већ из гра ди ла осно ву пар-
тиј ске ста љи ни стич ке др жа ве ко ју је под при ти ском За па да и су ге сти ји Со-
вјет ског Са ве за де ли мич но убла жи ла у „на род но-де мо крат ској” фа зи раз во ја 
(1944–1946). По сле из бо ра 1945. го ди не и про гла ше ња ре пу бли ке (29. но вем-
бар 1945), дру штво све ви ше пот па да под кон то лу КПЈ, а то та ли та рни си стем 
за ве ден је већ кра јем 1946. го ди не – пр ви у Ис точ ној Евро пи по сле Дру гог свет-
ског ра та (не ра чу на ју ћи СССР).137 

Ју го сло вен ски ко му ни сти су исто вре ме но во ди ли ак тив ну бал кан ску по ли-
тику пре ма со ци ја ли стич ким зе мља ма, пла ни ра ју ћи за јед нич ку др жа ву са Бу гар-
ском и Ал ба ни јом. На под ре ђе ност у еко но ми ји пре ма СССР-у Ју го сла ви ја ни је 
при ста ла. На уну тра шњем пла ну, ком би на ци јом ра зних ме ра (кон фи ска ци јом, 
се кве стром, од у зи ма њем рат не до би ти), др жа ва је већ кра јем 1945. го ди не об у-
хва та ла 80% ин ду стри је, нај зна чај ни ји део бан кар ства и це ло куп ну ве ле тр го ви-
ну. По сле на ци о на ли за ци је из де цем бра 1946. др жав ни сек тор об у хва тио је го то-
во це ло куп ну круп ну ин ду стри ју (70% ло кал не). План ска при вре да је оза ко ње на 
1946. го ди не, као и ад ми ни стра тив но упра вља ње пред у зе ћи ма (АОП).138

По ли ти ку у до ме ну кул ту ре усме ра вао је и кон тро ли сао аги та ци о но-про па ганд-
ни (агит-проп) апа рат КПЈ. Кул ту ра и про све та „ме ре ни” су идеј ним осно ва ма 
Пар ти је, усло вље них из ме ном си сте ма дру штве них од но са по бе дом ре во лу ци је 
у ра ту. Чи та во ства ра ла штво тре ба ло је да се те ме љи на соц ре а лизму.139 

Бу гар ска је има ла ду жи и сло же ни ји пут до уво ђе ња „чи стог” ста љи ни зма 
(1944–1948). От пор то та ли тар ном ре жи му и со вјет ском при су ству био је ја чи 

136 Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, Be o grad, 1995, str. 13–27; Ев-
ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 23–24.

137 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si, Za greb, 
1978, str. 101–104; Bran ko Pe tra no vić, Po li tič ka i eko nom ska osno va na rod ne vla sti u Ju go sla vi ji za 
vre me ob no ve, Be o grad, 1969, str. 20; Isti, Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu : 1939–1945, Be o grad, 
1992, str. 569–646; Isti, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, Be o grad, 1988, str. II/317–320, 379–
383, 385–391, 453–454, 473–482; Исто ри ја Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је (ред. Пе ро Мо ра ча, 
Ста ни слав Сто ја но вић), Бе о град, 1985, стр. 269, 309, 326; Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo-
kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, str. 29–31, 37; Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти 
III : Ср би ја у Ју го сла ви ји, Но ви Сад, 2001, стр. 329–337; На та ша Ми ли ће вић, Ју го сло вен ска 
власт и срп ско гра ђан ство 1944–1950, стр. 106, 111, 115–121, 265, 271, 284–286, 311–317.

138 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si, str. 105–
135; Bran ko Pe tra no vić, Bal kan ska fe de ra ci ja 1943–1948, Be o grad, 1991, str. 105–115, 118–135; 
Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, str. 54, 59, 68–69; На та ша 
Ми ли ће вић, Ју го сло вен ска власт и срп ско гра ђан ство 1944–1950, стр. 137–139, 216–225.

139 Lju bo drag Di mić, Agit prop kul tu ra : agit pro pov ska fa za kul tur ne po li ti ke u Sr bi ji : 1945–1952, 
Be o grad, 1988, str. 28–30, 271–272; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. 
III/120–161.
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и ду го трај ни ји, као и у свим оста лим ис точ но е вроп ским др жа ва ма (осим Ју го-
сла ви је и Ал ба ни је).140

На спољ но по ли тич ком пла ну нај ва жнји про блем по ста ло је пи та ње Пи рин-
ске Ма ке до ни је и мо гућ ност ује ди ње ња са Ју го сла ви јом. Иде ја да се об је ди ни 
Ма ке до ни ја (Вар дар ска, Пи рин ска и евен ту ал но Егеј ска) у НР Ма ке до ни ју у 
са ста ву Ју го сла ви је, а за тим и да се на ду а ли стич кој или фе де ра тив ној осно ви 
(Бу гар ска сед ма ре пу бли ка фе де ра ци је) ује ди не Ју го сла ви ја и Бу гар ска, по сле 
пр во бит ног (не вољ ног) при хва та ња убр зо су (1948) од ба че ни по Ста љи но вој 
по ли тич кој пре су ди и на сту па ју ћем су ко бу са Ти том.141 

На уну тра шњем по ли тич ком пла ну одр жа ван је при вид де мо кра ти је и ви ше-
стра нач ких вла да. Хап ше ња, ло го ри са ња, су ђе ња и смак ну ћа рат них зло чи на-
ца ис ко ри шће ни су и за про гон по ли тич ких про тив ни ка. По сле ре фе рен ду ма 
од 8. сеп тем бра, Ре пу бли ка је про гла ше на 15. сеп тем бра 1946. го ди не. Ко му-
ни сти су по сле 1947. го ди не и пот пи си ва ња ми ров ног спо ра зу ма кре ну ли у 
од луч ни ју ак ци ју пре ма опо зи ци ји, ко ја је до кра ја исте го ди не прак тич но уки-
ну та; из вр ше на је и ма сов на на ци о на ли за ци ја (23. де цем бра 1947) при ват ног 
вла сни штва (пре ко 6.100 пред у зе ћа). Ти ме је су штин ски, али ин сти ту ци о нал-
но, отво рен пут за ус по ста вља ње „чи стог” ста љи ни зма као вла да ју ћег дру штве-
ног си сте ма.142

4. 2.  „Чисти” стаљинизам (1946/48–1953/1956)

Ста љи ни зам пред ста вља осо бен то та ли тар ни по ли тич ко-дру штве ни си стем 
са сле де ћим ка рак те ри сти ка ма: 1) кон тро ла при вре де од стра не вла сти (за пра-
во Пар ти је) – не по сто ја ње тр жи шта и од го вор но сти оних ко ји упра вља ју сво-

140 Лю бо мир Огня нов, Дър жав но-по ли ти че ска та си сте ма на Бъл га рия 1944–1948, Со фия, 
1993, стр. 17, 90; Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 28–29; Искра Ба е ва, „Бу гар ска 
у ис точ ном бло ку”, Исто ри ја Бу гар ске (при ре дио Ср ђан Пи ри ва трић), Бе о град, 2008, стр. 
343–346, 371–372; Ри чард Џ. Кремп тон, Бал кан по сле Дру гог свет ског ра та, Бе о град, 2003, 
стр. 87; Да ни ел Вач ков, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1944–1962)”, Ис то-
рия на На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), 
Со фия, 2009, стр. 264.

141 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 39–43; Мил чо Лал ков, От на де жда към раз о ча-
ро ва ние: Иде я та за фе де ра ци я та в Бал кан ския юго из ток 1944–1948 г., Со фия, 1994, стр. 
91–158; Ве се лин Ан ге лов, Хро ни ка на ед но на ци о нал но пре да тел ство: Опи ти те за на сил-
стве но де на ци о на ли зи ра не на Пи рин ска Ма ке до ния (1944–1949 г.), Бла го ев град, 1999, стр. 
3–36; Георги Д. Даскалов,  Бъл га ро-юго слав ски по ли ти че ски от но ше ния 1944–1945, Со фия, 
1989, стр. 304–305.

142 Пе тър Се мерд жи ев, На род ни ят съд в Бъл га рия : ко му и за що е бил нео б хо дим, Со фия, 1998, 
стр. 406–407; Ди ню Шар ла нов, Ти ра ни я та : жер тви и па ла чи, Со фия, 1997, стр. 97–154; 
Лю бо мир Огня нов, н. д. стр. 27, 45, 110–112, 122, 132; Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. 
д., стр. 30–32, 37–38, 44. 
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ји ном; 2) струк ту ра вла сти те ме љи се на хи је рар хи ји, тај но сти и про фе си о нал-
но сти чла но ва Пар ти је ко ја је по ста ла вла сник др жа ве. Пар тиј ски врх чи ни 
ели ту вла сти ко ја ре пре си јом и стра хом упра вља сво јим члан ством и це лим 
дру штвом. Мо но пол Пар ти је за кон ски је по твр ђен, а у дру штву је из гра ђен 
фе ти ши зам иде о ло ги је и култ во ђе; 3) власт пре ма дру штву ис по ља ва сна жну 
фи зич ку и ду хов ну ре пре си ју кроз ме ха ни зме са мо за шти те очу ва ња вла сти, 
при че му се слу жи ма ни пу ла ци ја ма, стра хом и на пе то шћу у ци љу ства ра ња 
„но вог чо ве ка”, је дин ке ло јал не то та ли тар ној вла сти, без спо соб но сти за кри ти-
ку си сте ма, уто пље ну у ко лек ти ви сти чку ор га ни за ци ју дру штва.143

Кра ј ета пе „на род не де мо кра ти је” у Ис точ ној Евро пи на ја вљен је на Осни-
вач ком са стан ку Ин фор мби роа у Шклар ској По рем би – Пољ ска (22–27. сеп-
тем бар 1947), ор га ни за ци је ко ја је има ла за циљ да оку пи и ко ор ди ни ра рад 
ко му ни стич ких пар ти ја у Евро пи и спре чи про ши ре ње ути ца ја САД пре ко 
„Мар ша ло вог пла на”. По сле раз ла за Ти та и Ста љи на (1948) Со вје ти отво ре но 
на ме ћу сво ју ва ри јан ту со ци ја ли зма Ис точ ној Евро пи, при че му је ор га ни за ци-
ја Информбирoа од и гра ла зна чај ну уло гу.144 

Ју го сла ви ја је пр ва ушла у пе ри од „чи стог” ста љи ни зма (1946), али пр ва по-
че ла и да из ње га из ла зи. По чет ни та лас ли бе ра ли за ци је мо же се пра ти ти већ 
сре ди ном 1950. и тра ја ће до по чет ка 1954. го ди не. И по ред мно го број них про-
ме на (су коб са Со вјет ским Са ве зом 1948. и ка сни је при бли жа ва ње За па ду), 
чвр сти пар тиј ски мо но пол и по ред од ре ђе них убла жа ва ња за пра во ни ка да 
ни је укло њен. Све по лу ге вла сти др жао је и кон тро ли сао за пра во По лит би ро 
ЦК КПЈ на че лу са Јо си пом Бро зом Ти том, пот пу но ели ми ни шу ћи би ло ка кву 
по ли тич ку кон ку рен ци ју. Др жав но вла сни штво над при вре дом би ла је осно ва 
вла сти. Кључ на пар тиј ска од лу ка би ло је за кон ско по кре та ње Пр вог пе то го ди-
шњег пла на (28. април 1947).145 По ли тич ки си стем Ју го сла ви је је, и по ред од ре-
ђе них спе ци фич но сти, до кра ја епо хе со ци ја ли зма за пра во остао то та ли та ран, 
ста љи ни стич ки у сво јој осно ви.146

По сле раз ла за са СССР-ом (1948) на уну тра шњем пла ну по сте пе но се по-
чи ње са убла жа ва њем дог мат ске ста љи ни стич ке дик та ту ре, ма да је пр ва ре-

143 Ми ро слав Јо ва но вић, „Ста љи ни зам”, Исто риј ски гла сник 1–2, Бе о град, 1993, стр. 105, 114–
117.

144 Mi lo van Đi las, Vlast, Lon don, 1983, 110–116; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–
III, str. III/195–215; Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, str. 22, 111.

145 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/201; Ma ri ja Ob ra do vić, „Funk ci ja 
Po lit bi roa CK KPJ u po li tič kom si ste mu i ulo ga Jo si pa Bro za Ti ta u nje go vom ra du (1945–1952)”, 
Voj no-isto rij ski gla snik 1, Be o grad, 1987, str. 270–306; Ista, „Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 
1945–1952, str. 65, 73, 78, 132, 136–137, 141, 143, 149, 172, 180, 273–274.

146 Го ран Ми ло ра до вић, Со вјет ски кул тур ни ути цај у Ју го сла ви ји 1945–1955. го ди не, Бе о град, 
2009, (ру ко пис док тор ске ди сер та ци је), стр. 49–50, 68, 73–78. 
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ак ци ја би ла ре дог ма ти за ци ја, а не ли бе ра ли за ци ја. Ис пу ња ва ње иде о ло шких 
нор ми до ве ло је до сма ње ња про из вод ње и по ја ча ва ња ре пре си је над се ља ци-
ма и чла но ви ма КПЈ ко ји су при хва ти ли Ре зо лу ци ју Ин фор мби роа. Од 1950. 
го ди не у те о ри ји и прак си ју го сло вен ског дру штва по чи ње да се при ме њу је 
са мо у пра вља ње рад ни ка у пред у зе ћи ма, као но ви пут у со ци ја ли зам, али ко је 
је у прак си би ло сим бо лич но. Пар тиј ска др жа ва је овим ме ра ма же ле ла да са-
чу ва по ли тич ки мо но пол, оства ри ефи ка сни ју мо би ли за ци ју рад не сна ге у ци-
љу из вр ше ња пе то го ди шњег пла на и за др жи кон тро лу над при вре дом, а не да 
из вр ши де мо кра ти за ци ју дру штва. Је дин ство др жав не вла сти и Пар ти је ни је 
про ме ње но, већ је про ме њен са мо ни во од лу чи ва ња.147

Су коб Ју го сла ви је и СССР-а (1948) ипак је озна чио по че так про ме на нај пре 
у спо ља шњој, а ка сни је и уну тра шњој по ли ти ци. По сле 1949. по че ло је по сте пе-
но при бли жа ва ње За па ду, а вр ху нац та кве по ли ти ке би ло је ус по ста вља ње Бал-
кан ског пак та Ју го сла ви је са НА ТО чла ни ца ма Грч ком и Тур ском (1952–1954). 
Ста љи но ва смрт, ото пља ва ње од но са са Мо сквом, као и про бле ми на Ки пру 
из ме ђу Ту ра ка и Гр ка, прак тич но су по ни шти ли све прет ход не пла но ве ко ји 
су пре ти ли да угро зе по ли тич ки мо но пол КПЈ у Ју го сла ви ји, ко ја се ипак ни је 
вра ти ла у со вјет ски та бор.148 

Нај ве ћа ли бе ра ли за ци ја уве де на је од 1950. го ди не у до ме ну кул ту ре, као 
део на сто ја ња ре жи ма да се из бо ри за ле ги ти мет, до би је ма сов ни ју по др шку и 
по ве же са ино стран ством ка ко би при ка зао „дру га чи ји” (ли бе рал ни ји) и при-
влач ни ји мо дел марк си зма од остат ка Ис точ не Евро пе.149

Бу гар ска је ка сни ла са ста љи ни за ци јом, уво де ћи је 1948, да би пр ва „омек-
ша ва ња” то та ли тар ног си сте ма усле ди ла тек по ло ви ном 1956. го ди не. Крај ета-
пе „на род не де мо кра ти је” у Бу гар ској по кло пио се са су ко бом Ју го сла ви је и 

147 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/291–310; Mom či lo Mi tro vić, „Ibe-
ov ci u Sr bi ji 1948–1952 u par tij skim iz ve šta ji ma”, Ju go slo ven sko-so vjet ski su kob 1948. go di ne. Na-
uč ni skup (ur. Đo ko Trip ko vić), Be o grad, 1999, str. 223–233; Dra go slav Mi ha i lo vić, „Go li otok 
na tra gu gu la ga i ho lo ka u sta”, Ju go slo ven sko-so vjet ski su kob 1948. go di ne. Na uč ni skup (ur. Đo ko 
Trip ko vić), Be o grad, 1999, str. 270–273; Pre drag J. Mar ko vić, „U po tra zi za no vim pu tem – ju go-
slo ven ski eks pe ri ment u dru štvu i kul tu ri po sle 1948”, Ju go slo ven sko-so vjet ski su kob 1948. go di ne. 
Na uč ni skup (ur. Đo ko Trip ko vić), Be o grad, 1999, str. 212; Ma ri ja Ob ra do vić, „Na rod na de mo kra-
ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, str. 199–202, 257–258, 268.

148 Dar ko Be kić, Ju go sla vi ja u hlad nom ra tu : od no si s ve li kim si la ma 1949–1955, Za greb, 1988, str. 
78–96, 134, 160, 322–344, 488–511; Dra gan Bo ge tić, „Član stvo Ju go sla vi je u Bal kan skom sa ve zu 
i NA TO pakt”, Isto ri ja 20. ve ka 2, Be o grad, 1991, str. 65–90. 

149 Ми ро слав Пе ри шић, „Ве ли ки за о крет 1950 : Ју го сла ви ја у тра га њу за вла сти тим пу тем. 
Кул ту ра – осло нац, прет ход ни ца и са став ни део спољ не по ли ти ке”, Pi sa ti isto ri ju Ju go sla vi je 
: vi đe nje srp skog fak to ra (ur. Mi le Bje la jac, Ma ri ja Ob ra do vić, Vla dan Jo va no vić), Be o grad, 2007, 
стр. 237–279; Исти, Од Ста љи на ка Сар тру : фор ми ра ње ју го сло вен ске ин те ли ген ци је на 
европ ским уни вер зи те ти ма 1945–1958, Бе о град, 2008, стр. 340–418.
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СССР-а 1948. го ди не. И Бу гар ска је, као и све оста ле ис точ но е вроп ске зе мље, 
по др жа ла Со вјет ски Са вез у овом спо ру.150

Зва нич ну по ли ти ку Пар ти је уоб ли ча вао је узак круг љу ди ко ји су ужи ва-
ли по ве ре ње СССР-а, по чи јем узо ру је от по че ла и др жав на ре пре си ја. По сле 
ма сов не на ци о на ли за ци је из де цем бра 1947. го ди не (пре ко 6.100 пред у зе ћа), 
већ фе бру а ра 1948. уве ден је мо но пол у тр го ви ни. Пр ви пе то го ди шњи план 
сту пио је на сна гу 1949. го ди не. У на ред не че ти ри го ди не Бу гар ска је са со ци-
ја ли стич ким зе мља ма оства ри ла 88% раз ме не ро бе. Ни је би ло пре ви ше про-
сто ра за са мо стал ну спољ ну по ли ти ку. Бу гар ска је по ста ла члан СЕВ-а 1949, а 
Вар шав ског пак та 1955. го ди не. Осла ња ње на Со вјет ски Са вез до не ло је от кла-
ња ње опа сно сти од от це пље ња Пи рин ске Ма ке до ни је (или „ма ке до ни за ци је”), 
као и од по ве зи ва ња Бу гар ске и Ју го сла ви је у фе де ра ци ју.151

Ста љи но ва смрт (5. март 1953) отво ри ла је мо гућ ност за де ли мич но по пу-
шта ње „сте га” то та ли тар них ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној Евро пи. Уну-
тра шње и ми ни мал не по ли тич ке про ме не у Бу гар ској от по че ле су у је сен 1953, 
тек по сле ин си сти ра ња Со вје та. Исто вре ме но су сма ње не це не ро бе ши ро ке 
по тро шње, по ве ћа на ње на про из вод ња и ква ли тет, по ви ше не пла те, а от по че-
ла је и по моћ се лу (са мо за дру жном).152

То та ли тар на др жа ва тра жи ла је пот пу ну кон тро лу и у сфе ри кул ту ре. По-
сле 1948. кул тур не ве зе све ле су се на со ци ја ли стич ке др жа ве, а за пад на кул ту-
ра је озна че на као „ре ак ци о нар на”. То ком 1952. уз со вјет ску по моћ фор ми ран 
је но ви ор ган (Гла влит), ко ји се бо рио про тив бур жо а ских вред но сти, цен зу ри-
шу ћи цео кул тур ни жи вот, укљу чу ју ћи и чи шће ње би бли о теч ких фон до ва и 
кон тро лу на бав ке књи га.153 

150 Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло ку”, стр. 352–353; Да ни ел Вач ков, „Пъ тят на ко му-
ни сти че ска та пар тия към власт та”, Ис то рия на На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и 
общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 118–130.

151 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 53–55, 57–59; Ри чард Џ. Креп мтон, н. д., стр. 
234–235; Вла ди мир Ми гев, „Бъл га рия по вре ме на ко му ни сти че ския ре жим (1946–1989)”, 
Исто ри че ски пре глед, 1–2/2002, Со фия, 2002, стр. 140–140; Pe tar Dra gi šić, Ju go slo ven sko-bu-
gar ski od no si 1944–1949, Be o grad, 2007, str. 214–231; Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло-
ку”, стр. 353–356.

152 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 80–81; Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло-
ку”, стр. 358–360; Ми ха ел Гру ев, „По ли ти че ско то раз ви тие на Бъл га рия през 50-те–80-те 
го ди ни XX век”, Ис то рия на На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то, (ред. 
Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 131–137.

153 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 64–66; Ве се ла Чи чов ска, „Гла влит (1952–1956). 
Из гра жда ние на един на цен зур на си сте ма в Бъл га рия”, Исто ри че ски пре глед, кн. 10, Со-
фия, 1991, стр. 38–69.
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4. 3. Привид стабилности у доба „зрелог” државног    
 социјализма (1953/56–1971/74)

Кри за ста љи ни стич ког си сте ма у Ис точ ној Евро пи на сту пи ла је са мо не ко ли ко 
го ди на на кон ње го вог уво ђе ња. Узро ци кри зе су пре ску по вој но на о ру жа ње и 
не ра ци о нал на, а из у зет но бр за кам па ња ко лек ти ви за ци је се ла и ин ду стри ја ли-
за ци је ко ју је пра тио пад жи вот ног стан дар да, ре пре си је, по ли ти за ци ја свих 
сфе ра жи во та и им пе ри јал на до ми на ци ја СССР-а. Цео ре ги он „ва пио” је за про-
ме на ма и ли бе ра ли за ци јом ко је су пр во от по че ле у Ју го сла ви ји 1950, а у остат-
ку Ис точ не Евро пе нај пре по сле Ста љи но ве смр ти 1953. и де фи ни тив но по сле 
1956. го ди не, ка да се Хру шчов јав но огра дио од ста љи ни стич ког си сте ма.154

До ше зде се тих го ди на учи ње ни су мно ги по ку ша ји да се мо дер ни зу је при-
вре да (од у ста је се од фор си ра не ин ду стри ја ли за ци је), по ве ћа по тро шња и 
по бољ ша жи вот ни стан дар љу ди, што усло вља ва да се власт кон со ли ду је и 
ле ги ти ми зу је и укло пи у свет ски си стем др жа ва. На ци о нал ни пу те ви де ста-
љи ни за ци је би ли су раз ли чи те са др жи не и тем па, а оно што их по ве зу је је сте 
„ми си ја” мо дер ни за ци је дру штва. Постста љи ни зам је по чео иде о ло шким про-
чи шћа ва њем, об на вља њем ле њи ни зма и од ба ци ва њем ста љи ни зма и ње го ва 
два глав на иде о ло шка сту ба: кон цеп ци је стал ног ја ча ња кла сне бор бе и те о ри-
је не из бе жног ра та са им пе ри ја ли стич ким та бо ром. Оба кон цеп та слу жи ла су 
као из го вор за чист ке и ре пре си ју. Пар ти ја ни је ви ше зах те ва ла ап со лут ну иде-
о ло шко-по ли тич ку ода ност, страх ни је ви ше про жи мао сва ко днев ни жи вот, 
до пу шта се из ве сна сло бо да у кул ту ри. Ме ђу тим, основ ни иде о ло шки по сту-
ла ти ни су ди ра ни, та ко да су све про ме не за у ста вља не у слу ча ју угро жа ва ња 
мо но по ла Пар ти је. До ме ти ре фор ми су стро го де фи ни са ни, па се си стем по 
по тре би ла ко вра ћао ме то да ма дик та ту ре. Уз све то, у це лом ре ги о ну бе ле жи се 
раст на ци о на ли зма ко ји је по слу жио као сред ство за са вла ђи ва ње опо зи ци је, 
убе ђи ва ње и мо би ли за ци ју на ро да.155 

Ју го сла ви ја је де ста љи ни за ци ју от по че ла већ 1950, али је вр ху нац ли бе ра ли-
за ци је до се гла до 1954. го ди не, по сле че га се ре жим иде о ло шки кон со ли ду је. 
Но ва на че ла тре ба ло је да сим бо ли зу ју на пу шта ње ди рек тив ног ра да Пар ти је 
(при ме на си ле), за ме њу ју ћи га „во де ћом” уло гом СКЈ у дру штву. Кри ти ка до ма-
ћег „ста љи ни зма” и мо но пла СКЈ ни је би ла до зво ље на.156

154 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri-
fe ri ju, str. 123–124.

155 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri-
fe ri ju, str. 189–217.

156 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/297–310, 335–338; Љу бо драг Ди-
мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти III : Ср би ја у Ју го сла ви ји, стр. 356–362; Мо дер на срп ска 
др жа ва 1804–2004. Хро но ло ги ја (ур. Бран ка Пр па), Бе о град, 2004, стр. 298–303.
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Је дан од об ли ка по пу шта ња ста љи ни зма би ла је и де цен тра ли за ци ја упра ве, 
ко ја је и да ље под пот пу ном кон тро лом Пар ти је. Оп шти на ма су 1955. да те ве-
ће над ле жно сти и пра во уби ра ња де ла при хо да пред у зе ћа са сво је те ри то ри је 
(око 25%). Цен трал ни про блем Ју го сла ви је по ста је по де ла над ле жно сти фе де-
рал них је ди ни ца и са ве зне вла де. Устав из 1963. го ди не („по ве ља са мо у пра вља-
ња”) био је пре ла зно ре ше ње. У на ред ним го ди на ма фе де ра ци ја је по че ла да се 
пре о бли ку је на на ци о нал ним осно ва ма, а од 1974. го ди не и оп шти не до би ја ју 
зна чај не ин ге рен ци је као сво је вр сна за ме на за не по сред ну де мо кра ти ју.157

Пре ва га на ци о нал них и фе де рал них ин те ре са озва ни че на је кроз усва ја ње 
устав них аманд ма на (1967, 1968, 1971), ко ји ма је Ју го сла ви ја за пра во по ста ла 
кон фе де ра ци ја ре пу бли ка и по кра ји на. Са мо у пра вља ње је пред ста вља но као 
је дан од об ли ка дик та ту ре про ле та ри ја та, а да ља де мо кра ти за ци ја дру штва за-
пра во ни је би ла мо гу ћа. С дру ге стра не, еко ном ски си стем се ме њао. Цен тра-
ли зам на ни воу еко но ми је на пу штен је 1952, а ад ми ни стра тив но упра вља ње 
при вре дом 1954. го ди не, а у пред у зе ћа се ма сов но уво де рад нич ки са ве ти као 
„са мо у прав ни” ор га ни. Ме ђу тим, др жа ва је и да ље од лу чи ва ла о свим бит ним 
пи та њи ма, од ре ђу ју ћи пла те, це не, при сва ја ју ћи про фит, али до зво ља ва ју ћи 
по сте пе но по ве ћа ње лич не по тро шње.158 

Пр ва при вред на ре фор ма из 1961. углав ном се од но си ла на мо гућ ност пред-
у зе ћа да са ма рас по де љу ју пла те. На пу ште на је услед на ста лих при вред них 
про бле ма и стра ха СКЈ због мо гућ но сти гу бит ка мо но по ла у од лу чи ва њу. Ре-
фор ма из 1965. го ди не тре ба ло је да уве де еко ном ске прин ци пе при вре ђи ва ња; 
це не ни су кон тро ли са не, пла те су ра сле пре ма за ра ди пред у зе ћа, сви др жав ни 
ин ве сти ци о ни фон до ви су рас фор ми ра ни, а са ве зна вла да ни је ви ше од лу чи ва-
ла о ин ве сти ци ја ма. Овај „ва ку ум” у упра вља њу еко но ми јом пре ки нут је 1972. 
го ди не, ка да пар тиј ска др жа ва по но во по чи ње да ути че на при вред на кре та ња. 
Пар ти ја се ни ка да ни је од ре кла истин ске вла сти у упра вља њу еко но ми јом.159 

На спољ ном пла ну Ју го сла ви ја је пре ки ну ла вој но при бли жа ва ње За па ду 
1954. го ди не, али ни је ни при ста ла да се вра ти у ко му ни стич ки „ла гер”. С дру ге 

157 Zdrav ko To mac, „Ne po sred na so ci ja li stič ka de mo kra ti ja u ko mu ni”, u: Ko mu ne Ju go sla vi je (ur. 
Lju bi ša Ri sto vić), Be o grad, 1976, str. 291–300; La zar Đu rov ski, Evo lu ci ja kon cep ci je op šti ne u Ju-
go sla vi ji, Be o grad, 1976, str. 43–56, 145–146, 159; Naj dan Pa šić, Isto rij ski put ko mu ne : uto pi ja, 
na uč na vi zi ja i re vo lu ci o nar na prak sa, Be o grad, 1981, str. 84–88; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go-
sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/341–342, 352–353, 382–385, 391–392; Љу бо драг Ди мић, Исто-
ри ја срп ске др жав но сти III : Ср би ја у Ју го сла ви ји, стр. 362–364, 376–395.

158 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si, str. 
223–228, 232, 257; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/389, 392–394, 
396–411; La slo Se kelj, n. d., str. 16; Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти III : Ср би-
ја у Ју го сла ви ји, стр. 404–433.

159 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si, str. 
247–253, 306–318, 330, 360, 378, 398, 401; La slo Se kelj, n. d., str. 12–23, 329, 333–334. 
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стра не, Ју го сла ви ја је ни зом спо ра зу ма до 1965. прак тич но по ста ла при дру же-
ни члан СЕВ-а, чи је је под руч је по ста ло глав ни смер из во зне тр го ви не. Бе же ћи 
од спољ но по ли тич ке изо ла ци је, Ју го сла ви ја још од по чет ка пе де се тих по ста је 
по кре тач по кре та не свр ста них (1955), ко ји су осни вач ку кон фе ре ни ци ју има-
ли упра во у Бе о гра ду (1961), чу ва ју ћи та ко на ци о нал ну не за ви сност, али и 
соп стве ни иде о ло шки со ци ја ли стич ки по ре дак.160 

Мо гућ ност сло бод ног пу то ва ња и од ла ска на рад у ино стран ство до зво ље на 
је 1961. го ди не, чи ме је сма њи ван при ти сак не за по сле но сти. На по љу кул ту ре 
Ју го сла ви ја је од по ло ви не пе де се тих би ла укљу че на у све зна чај ни је умет нич-
ке прав це на За па ду. Ути цај дог мат ских стру ја ко је су се бо ри ле про тив „де ка-
ден ци је” За па да ни ка да ни је пот пу но утих нуо. Умет ни ци ко ји су пре шли праг 
до зво ље не сло бо де по вре ме но су про га ња ни, али то ни је би ло пра ви ло.161

Бу гар ска је по ди рек ти ви Мо скве опре зну и ми ни мал ну де ста љи ни за ци ју 
за по че ла 1956. го ди не са но вим ка дро ви ма (То дор Жив ков). Бу гар ско ускла ђи-
ва ње са но вим кур сом из Мо скве из вр ше но на „Април ском пле ну му” ЦК БКП 
(2–6. април 1956). Сле де ћих три де сет го ди на „април ска ли ни ја” од ба ци ва ња 
кул та лич но сти и де фор ма ци ја у БКП би ће вла да ју ћа и „ми то ло ги зи ра на” „за-
слу га ма” То до ра Жив ко ва. У ствар но сти су под сти ца ји да пар тиј ске ор га ни за-
ци је и штам па поч ну кри тич ки го во ри ти и пи са ти, као и ин те ли ген ци ја, бр зо 
са се че ни (мај 1956). Крај пр ве ета пе ре фор ми би ла је је сен 1956. го ди не по сле 
до га ђа ја у Пољ ској и Ма ђар ској. Да ља ли бе ра ли за ци ја ни је би ла мо гу ћа. Про ме-
не су по чи ња ле и за вр ша ва ле се од лу ка ма „од о зго”. Дру штво ни је уче ство ва ло 
у тим до га ђа ји ма.162

У до ме ну еко но ми је до не та је од лу ка о по ве ћа њу стан дар да ста нов ни штва 
(1956). Но, чи тав ме ха ни зам од лу чи ва ња и да ље је био цен тра ли зо ван. За вре-
ме сед мог за се да ња СЕВ-а (мај 1956) Бу гар ска је ус пе ла да у рас по де ли при вред-
них „за да та ка” у Ис точ ном бло ку од бра ни сво ју ин ду стриј ску про из вод њу. 

160 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/250–251, 259–261, 345–346, 
357–375; Ra do van Vu ka di no vić, Od no si me đu evrop skim so ci ja li stič kim dr ža va ma : SEV i Var-
šav ski ugo vor, Za greb, 1970, str. 180–188; Dra gan Bo ge tić, Ko re ni Ju go slo ven skog opre de lje nja za 
ne svr sta nost, Be o grad, 1990, str. 22–48, 238–243. 

161 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si, str. 234, 
318–319; Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, Бе о град, 1996, 
стр. 241–265, 328–491; Je ša De ne gri, Jed na mo gu ća isto ri ja mo der ne umet no sti : Be o grad kao in-
ter na ci o nal na umet nič ka sce na 1965–1998, Be o grad, 1998, str. 9–16.

162 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 83–70; Вла ди мир Ми гев, н. д., стр. 144–145; 
Ри чард Џ. Креп мтон, н. д., стр. 237–238; Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло ку”, стр. 
360–366; Ми ха ел Гру ев, „По ли ти че ско то раз ви тие на Бъл га рия през 50-те–80-те го ди ни 
XX век”, стр. 137–146.
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Еко ном ски на пре дак ко пи ран је по узо ру на СССР. Из вор убр за ња тре ба ло је 
да бу де на уч но-тех нич ки про грес, али уз ад ми ни стра тив на сред ства.163

„Но ви си стем ру ко во ђе ња” пред у зе ћи ма уве ден је у пе ри о ду 1964–1968. го-
ди не као део по ку ша ја да се еко ном ским ме ри ли ма ре гу ли шу вред но сти и нов-
ча ни од но си. Но ви мо дел је на пу штен кра јем ше зде се тих, јер се Пар ти ја упла-
ши ла да у Бу гар ској не иза зо ве тен ден ци је ко је су до ве ле до про ме на и бун та у 
Че хо сло вач кој (1968). Ре фор ма ни ка да ни је за ми шље на као за ме на по сто је ћег 
си сте ма, већ са мо као про ме на уну тар ње га. Слич но је би ло и са свим оста лим 
„ре фор ма ма” до 1989. го ди не.164

На спољ но по ли тич ком пла ну Бу гар ска је под вођ ством То до ра Жив ко ва 
иза бра ла по зи ци ју нај бли жег са ве зни ка СССР-а, па чак и ује ди ње ње са Со вјет-
ским Са ве зом (1963). Овај пред лог по но во је по кре нут 1973, али га је СССР 
од био. На уну тра шњем пла ну од 1963. го ди не Бу гар ска је на гла ша ва ла да мо-
дер на ма ке дон ска на ци ја по сто ји тек од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. Прет-
ход на по ли ти ка у Пи рин ској Ма ке до ни ји (ма ке до ни за ци ја) кри ти ко ва на је као 
на си ље, јер су ста нов ни ци тог кра ја Бу га ри.165

На пла ну кул ту ре по сле 1956. го ди не отва ра ју се мо гућ но сти за ин ди ви ду-
ал но ви ђе ње ства ра ла штва, а оства ру ју се и кул тур ни кон так ти са За пад ном 
Евро пом. Ме ђу тим, Пар ти ја ни је же ле ла да ин те ли ген ци ју оста ви са му се би, 
по што ства ра лач ка сло бо да ни је мо гла да из ла зи из окви ра пар тиј ске по ли-
тике.166

163 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 91–95; Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло-
ку”, стр. 362–367; Да ни ел Вач ков, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1944–1962)”, 
стр. 286–302.

164 Мар тин Ива нов, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1963–1989)”, Ис то рия на 
На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 
2009, стр. 304–309.

165 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 91, 98–99, 105–106; Ри чард Џ. Креп мтон, н. д., 
стр. 240; Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло ку”, стр. 369–371; Ulf Brun ba u er, „Ex clu si-
on, as si mi la tion and ite gar tion: The Bul ga rian Na tion Sta te its mu slim mi no ri tes”, Су срет ци-
ви ли за ци ја на Бал ка ну : на ци о нал ни иден ти тет и су ве ре ни тет у ју го и сточ ној Евро пи. 
На уч ни скуп (ур. Сла вен ко Тер зић), Бе о град, 2002, стр. 323–337; Чав дар Ма ри нов, „От ’ин-
тер на ци о на ли зъм’ към на ци о на ли зъм. Ко му ни сти че ски ят ре жим, ма ке дон ски ят въ прос и 
по ли ти ка та към ет ни че ски те и ре ли ги о зни те общ но сти”, Ис то рия на На род на ре пу бли ка 
Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 500–516.

166 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 109–111; Вла ди мир Ми гев, н. д., стр. 146–147.
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4. 4. Криза и слом система (1971/74–1989/90)

Еко ном ска кри за, ко ја је уско ро по ста ла и по ли тич ка, у Ис точ ној Евро пи по-
чи ње око 1973. го ди не. Ра ди кал на тран сфор ма ци ја свет ске при вре де се дам де-
се тих го ди на XX ве ка (но ва тех но ло шка ре во лу ци ја) бр зо је за у ста ви ла про цес 
ин ду стриј ског ра ста и дру штве не ста бил но сти у со ци ја ли стич ким за мља ма. 
Др жав ни со ци ја ли зам ни је по ка зао спо соб ност при ла го ђа ва ња но вим тех но ло-
шким и струк ту рал ним зах те ви ма и ре ги он упа да у ду го трај ну еко ном ску и по-
ли тич ку кри зу. Нафт на кри за, уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, про бле ми укљу чи-
ва ња на свет ско тр жи ште са ро бом ни ског ква ли те та, све ве ћа за ду жи ва ња да 
би се по кри ли рас хо ди, сла бост по ли тич ког га ран та со ци ја ли стич ког си сте ма 
(СССР), на кра ју су до ве ли до сло ма це лог про јек та. Пар тиј ска др жа ва је по сте-
пе но гу би ла мо но пол на од лу чи ва ње о свим дру штве ним пи та њи ма. Ства ра ју 
се не за ви сне обла сти не са мо у при вре ди, већ и у на у ци и кул ту ри, али и по-
ли ти ци. Иде о ло ги ја и мо би ли за ци ја ста нов ни штва у овом пе ри о ду има ју ви-
ше об ред ни не го ствар ни по ли тич ки зна чај, а про це ду ра и „уну тар пар тиј ска 
де мо кра ти ја” по ста ју све ва жни ји у ра ду ко му ни стич ких пар ти ја. Уну тра шња 
опо зи ци ја се по ја ча ва ла, а вла да ју ћа ели та је из гу би ла ве ру у мо гућ ност кон-
тро ли са ња си ту а ци је, да би се на кра ју цео со ци ја ли стич ки блок рас пао ско ро 
без ика квог от по ра.167 

Ју го сла ви ја је еко ном ску ста бил ност из гу би ла кра јем се дам де се тих, а уну-
тра шња по ли тич ка кри за, го ди на ма по ти ски ва на, бук ну ла је по сле смр ти Јо-
си па Бро за (1980). На ци о нал не су прот но сти по сте пе но су во ди ле зе мљу ка 
еко ном ској за о ста ло сти и гра ђан ском ра ту, што је до дат но осла би ло иона ко 
тан ку де мо крат ску опо зи ци ју ре жи му. Устав из 1974. го ди не оза ко нио је кон-
фе де рал ну струк ту ру СФРЈ, по ли тич ки мо но пол СКЈ (на ду став ни ста тус), а 
са мо у пра вља ње је про гла ше но за је дан од об ли ка дик та ту ре про ле та ри ја та. 
По ло жај пред сед ни ка пред сед ни штва при пао је Јо си пу Бро зу Ти ту чи ји је ауто-
ри тет чу вао и при кри вао кри зу фе де ра ци је.168

Су прот но сти у дру штву по сте пе но по ста ју отво ре ни је и на сил ни је (де мон-
стра ци је Ал ба на ца 1981. го ди не). Уну тра шње бор бе уну тар СК Ср би је, под-
стак ну те по ја вом на ци о нал ног по кре та ван ути ца ја Пар ти је, из не дри ће Сло-
бо да на Ми ло ше ви ћа (1987). Де мо крат ске про ме не за у ста вље не су по ја вом 
об но вље не ста љи ни стич ке и на ци о на ли стич ке стру је уну тар СКС, пред во ђе не 

167 Juan J. Linz, Al fred Ste pan, p. 42–51; Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri-
fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri fe ri ju, str. 187, 263–297.

168 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/412–416; Љу бо драг Ди мић, 
Исто ри ја срп ске др жав но сти III : Ср би ја у Ју го сла ви ји, стр. 433–437.
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ха ри змат ским ли де ром ко ји се тран сфор ми сао у „во ђу на ро да”, ко ји је устав-
ним аманд ма ни ма из мар та 1989. го ди не по вра тио над ле жно сти Ср би је над 
по кра ји на ма. Де мо крат ски по крет ко ји се по сте пе но ства рао у Ср би ји то ком 
осам де се тих осла бљен је рас та ка њем Ју го сла ви је, али и по де лом на на ци о нал-
ну и ли бе рал ну стру ју уну тар се бе. Ци вил но дру штво ко је би по ста ло опо зи-
ци ја ко му ни стич ком уре ђе њу ни је на ста ло, упр кос ре ла тив ној отво ре но сти 
Ју го сла ви је пре ма све ту.169

На ни воу еко но ми је пар тиј ска др жа ва је по сле екс пе ри мен ти са ња са тр жи-
шним пра ви ли ма већ по чет ком се дам де се тих по вра ти ла мо но пол у од лу чи ва-
њу. „До го вор ном еко но ми јом” од ба че ни су еле мен ти тр жи шта, ре пу бли ке су 
за тва ра ле свој еко ном ски про стор, пред у зе ће је раз би је но на мно штво сит них 
по го на, а кон фе де рал ни мо дел про из вод не ор га ни за ци је уве ден је као опо зит 
пред у зе ћу и мо де лу ко лек тив ног пред у зет ни штва. Ју го сла ви ја је, као и све со-
ци ја ли стич ке зе мље у овом пе ри о ду, еко ном ску кри зу ре ша ва ла по ве ћа њем 
ду го ва ња пре ма За па ду. Про гра ми „еко ном ске ста би ли за ци је” ни су да ли ре-
зул та те, јер је СКЈ и да ље чу вао мо но пол у од лу чи ва њу стра ху ју ћи од по сле ди-
ца еко ном ских за ко ни то сти.170 

На спољ но по ли тич ком пла ну Ју го сла ви ја је спро во ди ла по ли ти ку не свр ста-
ва ња и до брих од но са са САД и СССР-ом, што је у дру штве ној све сти ство рио 
сво је вр стан ми то ман ски од нос пре ма уло зи соп стве не на ци је у све ту, а по себ-
но у ре ги о ну, што је би ло у пот пу ном не скла ду са ре ал ним ста њем.171 Ка да је 
у пи та њу умет ност, ни је про ме ње на по ли ти ка отво ре но сти пре ма све ту, ни ти 
су при хва ће ни зна чај ни ји ви до ви ма сов не кул ту ре са За па да. С дру ге стра не, 
пре о вла ђу ју ће дру штве не нор ме по ста ле су вред но сти по тро шач ког дру штва 
и то у вул гар ној фор ми.172 

169 Љу бо драг Ди мић, Исто ри ја срп ске др жав но сти III : Ср би ја у Ју го сла ви ји, стр. 442–457; 
Slo bo dan An to nić, Za ro blje na ze mlja : Sr bi ja za vla de Slo bo da na Mi lo še vi ća, Be o grad, 2002, str. 
57–61; Холм Зунд ха у сен, Исто ри ја Ср би је од 19. до 21. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 422–449; 
Ду брав ка Сто ја но вић, „Уље на во ди : По ли ти ка и дру штво у мо дер ној исто ри ји Ср би је”, 
у: Љу бо драг Ди мић, Ду брав ка Сто ја но вић, Ми ро слав Јо ва но вић, Ср би ја 1804–2004 : три 
ви ђе ња или по зив на ди ја лог, Бе о град, 2005, стр. 142–144.

170 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si 1918–
1985, Za greb, 1985, str. 474–494; Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. 
III/445–456, 470; La slo Se kelj, n. d., str. 21–23, 186.

171 Bran ko Pe tra no vić, Isto ri ja Ju go sla vi je 1918–1988, I–III, str. III/433–442; Ми ро слав Јо ва но вић, 
„Ср би ја 1804–2004 : раз вој оп те ре ћен дис кон ти ну и те ти ма – се дам те за”, стр. 203–205.

172 Du šan Bi lan džić, Hi sto ri ja So ci ja li stič ke Fe de ra tiv ne Re pu bli ke Ju go sla vi je : glav ni pro ce si 1918–
1985, str. 435–451; La slo Se kelj, n. d., str. 188–190; Ли ди ја Ме ре ник, „Да ле ко од раз у зда не го-
ми ле. Умет ни ко во при ват но у хи пер по ли ти зо ва ном ју го сло вен ском дру штву по сле 1945”, 
При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 
723–730.
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Бу гар ска је од 1971. го ди не кре ну ла у но ву ета пу раз во ја. Ко му ни стич ка 
пар ти ја је устав ним од ред ба ма до би ла ру ко во де ћу уло гу у дру штву. На пла ну 
еко но ми је при вре да је још од сре ди не ше зде се тих и фор ми ра ња Др жав но- при-
вред них за јед ни ца (ДСО) кре ну ла ка кон цен тра ци ји про из вод ње, као ре зул та-
ту на уч но-тех нич ке ре во лу ци је. Ме ђу тим, глав ни про бле ми Бу гар ске би ли су 
ни зак ква ли тет ро бе и не до вољ на кон ку рент ност. Ста бил ност је у зна чај ној 
ме ри одр жа ва на до брим од но си ма са Со вјет ским Са ве зом (јеф ти на енер ги ја, 
си ро ви не и си гур но тр жи ште за ро бу ши ро ке по тро шње ни ског ква ли те та).173

„Но ви еко ном ски ме ха ни зам” (1979) ин си сти рао је на при вред ним ра чу ни-
ма за све про из вод не гру пе до ни воа бри га да. Ова ре фор ма је у нај ве ћој ме ри 
при бли жи ла Бу гар ску тр жи шним еко ном ским прин ци пи ма, по што је ве зи ва-
ла до хо дак за ре зул та те ра да и до бит. Екс пе ри мен ти у еко но ми ји би ли су усме-
ре ни на по сте пе ном уво ђе њу тр жи шних прин ци па, али су би ли пот чи ње ни 
по ли тич ком ру ко вод ству и у пот пу но сти за ви сни од СССР-а. Еко ном ске ре-
фор ме пред ста вља ле су по ку шај да се иза ђе из кри зе, али оне ни су би ле прин-
ци пи јел не. Лош ква ли тет ро бе био је основ на пре пре ка за раз вој.174 

У до ме ну кул ту ре на уну тра шњем пла ну, од се дам де се тих го ди на, па све до 
сво је смр ти (1981), ис так ну ту уло гу има ла је кћер ка То до ра Жив ко ва – Људ ми-
ла. То је вре ме ка да БКП ула же у ства ра ла штво бли ско на ци о нал ној те ма ти ци, 
што је у мно го ме до при не ло про мо ци ји на ци о нал не кул ту ре Бу гар ске у све ту. 
Др жа ва по сле Људ ми ли не смр ти ни је по др жа ва ла ове ску пе и ам би ци о зне про-
јек те.175

По след њи по ку шај Жив ко ва да се одр жи на вла сти би ла је та ко зва на „јул ска 
кон цеп ци ја” из 1987. го ди не. Пре ко ње је на ја вље на тран сфор ма ци ја си сте ма, 
али у пр ве две го ди не све се све ло на ад ми ни стра тив ну ре фор му. С дру ге стра-
не на ци о на ли зам на уну тра шњем пла ну оп те ре ћи вао је од но се са ино стран-
ством. Про цес аси ми ла ци је ма њи на („ре ге не ра ци ја”) био је сна жан пре ма Ро-
ми ма, По ма ци ма и Тур ци ма, а на ци о нал на ка те го ри ја Ма ке до нац из бри сана је 
из по пи са још 1965. го ди не.176

173 Искра Ба е ва, „Бу гар ска у ис точ ном бло ку”, стр. 365–366; Ми ха ел Гру ев, „По ли ти че ско то 
раз ви тие на Бъл га рия през 50-те–80-те го ди ни XX век”, стр. 161–165; Мар тин Ива нов, 
„Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1963–1989)”, стр. 310–314.

174 Ев ге ниа Ка ли но ва, Искра Ба е ва, н. д., стр. 96; Мар тин Ива нов, „Ико но ми ка та на ко му ни-
сти че ска Бъл га рия (1963–1989)”, стр. 318–322; Или я на Мар че ва, „На ча ло то на края на со-
ци а ли зма в Бъл га рия през пър ва та по ло ви на на 80-те го ди ни”, Исто ри че ски пре глед, кн. 
3–4, Со фия, 2004, стр. 89–114.

175 Вла ди мир Ми гев, н. д., стр. 152; Ри чард Џ. Креп мтон, н. д., стр. 242; Искра Ба е ва, „Бу гар ска 
у ис точ ном бло ку”, стр. 375.

176 Искра Ба е ва, „Бу гар ска тран зи ци ја у де мо крат ско дру штво (1989–2007)”, Исто ри ја Бу гар ске 
(при ре дио Ср ђан Пи ри ва трић), Бе о град, 2008, стр. 379; Мар тин Ива нов, „Ико но ми ка та на 
ко му ни сти че ска Бъл га рия (1963–1989)”, стр. 310–314; Чав дар Ма ри нов, н. д., стр. 511–516.
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Увод

Ди си дентсво у Бу гар ској на ста ло је тек 1988. го ди не и тра жи ло је апо ли тич-
ке фор ме ор га ни зо ва ња – еко ло шке, вер ске или ет нич ке. Дру штво се по сте пе-
но и те шко осло ба ђа ло од стра ха. У до го во ру са Мо сквом, То дор Жив ков сме-
њен је 10. но вем бра 1989. пу тем „двор ског пу ча”, та ко да се и ова, нај зна чај ни ја 
про ме на, од и гра ла без ве ћег ути ца ја дру штва.177

177 Вла ди мир Ми гев, н. д., стр. 154–156; Искра Ба е ва, „Бу гар ска тран зи ци ја у де мо крат ско дру-
штво (1989–2007)”, стр. 380–381.
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ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ     
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА И    
БЛАГОЕВГРАДА ДО 1989. ГОДИНЕ

Мо дер ни за ци ја је сло жен про цес ко ји не тре ба по сма тра ти у иде ал но-тип ским 
ка те го ри ја ма пре сли ка ва ња кон цеп та ство ре ног на За па ду, а ко ји се не из о став-
но мо ра при ме ни ти на сва дру штва. За пра во, бар не ке од струк тур них ка рак-
те ри сти ка про це са мо дер ни за ци је у ве ли кој ме ри за ви се од ка рак те ри сти ка 
да тог дру штва на тач ки на ко јој оно по чи ње да се мо дер ни зу је.178

Ка да су у пи та њу Ча чак и Бла го ев град, по сле нај кра ћег пре гле да про шло сти 
оба гра да до 1912. го ди не, пра те се нај ва жнији по ли тич ки про це си и глав не 
тен ден ци је мо дер ни за ци је оба ме ста до је се ни 1944. го ди не, ко је пред ста вља ју 
„под ло гу” на ко јој је по ди за на згра да „но вог” со ци ја ли стич ког дру штва. Пра те 
се и ана ли зи ра ју пре о вла ђу ју ћи про це си ства ра ња и на чи ни упра вља ња ло кал-
них пар тиј ских ели та до 1989. го ди не, ко ји у ствар но сти или у сим бо лич кој 
рав ни пред ста вља ју нај ва жни је ак те ре мо дер ни за ци је сво јих ми кро це ли на. 

1. Географски положај

При род ни по ло жај сва ког гра да бит но ути че на ди на ми ку ње го вог раз во ја, 
де мо граф ски, при вред ни и ур ба ни раст. Кон фи гу ра ци ја зе мљи шта, во де ни 
то ко ви, кли мат ски усло ви, по вр ши на по љо при вред ног зе мљи шта и руд на бо-
гат ства сва ка ко су фак то ри ко ји мо гу бит но, па и пре суд но ути ца ти на це ло ку-
пан жи вот ста нов ни штва.179 Ча чак и Бла го ев град при па да ју кон ти нен тал ним 
бал кан ским гра до ви ма, по диг ну тим на оба ли ре ка у под нож ју до ми нант них 
пла ни на. Слич но сти се ту и за вр ша ва ју.

178 Stje pan Gre delj, n. d., str. 239–252. Тумачења појмова модерности и модернизације погледати 
у: Alberto Martineli, Modernizam : proces modernizacije, Podgorica, 2010.

179 Ми ро слав Пе ри шић, Ва ље во град у Ср би ји кра јем XIX ве ка (1870–1903), Бе о град–Ва ље во, 
1998, стр. 30.
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Ча чак је по диг нут на по чет ку реч не до ли не За пад не Мо ра ве, ко ја се ши ри 
од мах по сле Ов чар ско-ка блар ске кли су ре. Це ло под руч је окру же но је ни ским 
пла ни на ма (до 1.000 ме та ра над мор ске ви си не) и ни ским по бр ђем.180 У кли мат-
ском по гле ду те ри то ри ја оп шти не Ча чак на ла зи се у по ја су уме ре но-кон ти нен-
тал не кли ме, без ути ца ја ја ких ве тро ва.181 

За пад на Мо ра ва упра во од Чач ка по чи ње да пра ви ду гач ку и ре ла тив но ши-
ро ку до ли ну, о че му је мо жда нај бо ље све до чан ство оста вио Фе ликс Ка ниц у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка: „По сле ви ше не дељ ног ве ра ња и ло ма та ња по бр-
ди ма ко ја по кри ва ју За пад ну Ср би ју, ево опет рав ни це ево пре де ла ко ји ра-
до зна лом оку не за тва ра по глед у ши ро ки ва зду шни про стор! А див на је ово 
рав ни ца, ко ју, још с ви си не, гле дам пред со бом! Она вр ло при јат но од у да ра од 
брд ског пре де ла кроз ко ји смо про шли, ко ји је сте исто риј ски за ни мљив, али 
тврд, опор, без љу дан.”182

Ча чак и око ли на оста вља ју при ја тан ути сак на по сма тра ча, ре ка ства ра 
плод ну до ли ну, а чи тав пре део има до бре усло ве за по љо при вре ду. При род но 
окру же ње ни је пре пре ка за ус по ста вља ње са о бра ћај ног по ве зи ва ња са дру гим 
кра је ви ма. У са вре ме но до ба по треб на су три са та во жње до Бе о гра да. Три-
де се тих го ди на XX ве ка до Бе о гра да се во зом пу то ва ло осам са ти, ко ли ко је 
тре ба ло и до Са ра је ва.183

По ред Чач ка про ла зе ва жне ко му ни ка ци је ко је по ве зу ју Под ри ње (од но сно 
Ја дран ско при мор је, Цр ну Го ру, Бо сну) и За пад ну Ср би ју. Пре ко ибар ске до-
ли не и Чач ка, Ра шка област (Сан џак), а пре ко ње и Ко со во, по ве зу ју се са се-
вер ном Ср би јом, што чи ни дру ги ва жни пут ни пра вац ко ји се од Чач ка пре ко 
Руд ни ка одва ја пре ма Бе о гра ду.184

По љо при вре да је ве ко ви ма би ла око сни ца еко но ми је чи та вог под руч ја. У 
рав ни ци око гра да раз ви је но је ра тар ство, а у окол ном по бр ђу во ћар ство и 
сто чар ство. Знат но ма ње се га ји по вр ће, а ин ду стриј ско би ље у не знат ним 

180 По гле да ти фо то гра фи ју бр. 39.
181 Ви дој ко Јо вић, „Ге о ло шка про шлост Чач ка и око ли не”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и око-

ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), 
Бе о град, 1995, 351–353; Пе тар Ва нић, Ми лан То мић, Дра го љуб Ву јо вић, „Ге о ло шка гра ђа 
ча чан ског кра ја”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше-
вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, 368–370; Ili ja V. Po po vić, 
Op šti na Ča čak : ge o graf ska pro u ča va nja, Ča čak, 1996, 7–23.

182 Фе ликс Ка ниц, „Ва ро ши ца Ча чак”, у: Ча чак у про шло сти : сту ди је и пу то пи си (пр. Ро до-
љиб Пе тро вић), Ча чак, 1995, стр. 149.

183 „Ред во жње”, Ча чан ски глас, бр. 8, Ча чак, 25. фе бру ар 1934, стр. 4; „Во зо ви ко ји од ла зе из 
Чач ка”, Ча чан ски глас, бр. 8, Ча чак, 15. ма ја 1934, стр. 4.

184 Ми лош Ра до ва но вић, „Ко му ни ка ци је и њи хов ути цај на раз вој ча чан ског под руч ја”, ЗРНМ 
XXV, Ча чак, 1995, стр. 193–203.
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количина ма, иако за ту про из вод њу по сто је по вољ ни усло ви. Иста оце на ва-
жи и за во ћар ство на окол ном по бр ђу, ко је ни ка да ни је по ста ло до ми нант ни 
вид при вре ђи ва ња.185 

Око ли на Чач ка ни је пре ви ше бо га та руд ни ци ма. На ла зи шта угља на пу ште-
на су у дру гој по ви ни XX ве ка, као и руд ни ци хро ма и ан ти мо на. Ве ћи зна чај 
има ју руд ни ци маг не зи та у се ли ма Ми ли ћев ци, Гор ња Го рев ни ца и Бр ђа ни, са 
бо га тим на ла зи шти ма и кон ти ну и ра ном екс пло а та ци јом то ком XX ве ка.186 Це-
ло куп на те ри то ри ја око гра да Чач ка ис пре се ца на је реч ним то ко ви ма, а хи дро-
по тен ци јал За пад не Мо ра ве ис ко ри шћен је за до би ја ње елек трич не енер ги је и 
на вод ња ва ње. Не да ле ко од гра да на ла зе се три тер мал на из во ра око ко јих су 
на ста ле две ба ње (Ов чар Ба ња и Гор ња Треп ча), док је тре ћи из вор не у ре ђен 
(Сла ти на). 

Бла го ев град се на ла зи у под нож ју ви со ких пла ни на (од две до три хи ља де 
ме та ра над мор ске ви си не), на по чет ку плод не ко тли не ко ја се прав цем се вер 
– југ ши ри низ те сну и ду гу до ли ну ре ке Стру ме. Кроз сам град про ти че ре ка 
Би стри ца, ле ва при то ка Стру ме.187 

Уска и ду гач ка реч на до ли на, као и ви со ке пла ни не ко је се уз ди жу пре ма 
ис то ку и за па ду, на по сма тра ча оста вља ју јак ути сак. Ви дик Бла го ев гра да ка 
ис то ку, де ли мич но ју гу и за па ду, за кла ња ју моћ не пла ни не ко је са мом гра ду 
да ју из глед до бро уре ђе ног за кло на. Сне жни вр хо ви пла ни на у оштрој су су-
прот но сти са до ли ном у ко јој се осе ћа ути цај ме ди те ран ске кли ме. Сам по ло-
жај Бла го ев гра да у са мом ју го за пад ном де лу Бу гар ске усло вља ва са о бра ћај ну 
изо ло ва ност, че му до при но се и при род не пре пре ке. Ипак, пут ни пра вац пре ма 
Со фи ји (на се ве ру) ни је оте жан. По треб на су са мо два са та во жње да би се сти-
гло до Бла го ев гра да. Пре ма ју гу до ли на Стру ме у пот пу но сти је отво ре на пре ма 
Егеј ском мо ру. Пут ни прав ци на ис ток и за пад огра ни че ни су пла ни на ма.

У око ли ни Бла го ев гра да пре о вла да ва пре ла зно-кон ти нен тал на кли ма са 
уме ре ним зи ма ма, а у до ли ни ре ке Стру ме осе ћа се ути цај сре до зем не кли ме.188 
То пла кли ма и плод на до ли на омо гу ћи ли су да се још од осман ског до ба нај ви-
ше га ји ду ван (пре ко 40% об ра ди вих по вр ши на у дру гој по ло ви ни XX ве ка), 

185 Ми лош Ти мо ти је вић, „Ча чак у пред ве чер је Дру гог свет ског ра та 1938–1941 : со ци јал на, еко-
ном ска и по ли тич ка струк ту ра”, ЗРНМ XXIX, Ча чак, 1999, стр. 138–141.

186 Ја ро слав Да шић, Ак ци о нар ске бан ке : бан кар ство у Чач ку, Гор њем Ми ла нов цу и Гу чи 1871–
1946, стр. 49–50; Исти, „Је лич ки руд ни ци”, ЗРНМ IX, Ча чак, 1978, стр. 136–140, 146–147, 
165–170; Исти, Ин ду стри ја ча чан ског кра ја 1885–1946, Ча чак, 1995, стр. 125.

187 По гле да ти фо то гра фи ју бр. 40. 
188 „Бла го ев град ска ко тло ви на”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, 

До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 97.
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али и ра но по вр ће, бре скве, гро жђе, су сам, мак. Об рон ци пла ни на омо гу ћу ју 
раз вој сто чар ства (го ве да, ов це, ко зе).189

Ши ра око ли на Бла го ев гра да (Бла го ев град ски округ) по се ду је руд на бо гат-
ства: гра нит, мер мер, ан ти мон, мо либ ден, гво жђе, угаљ и азбест. Сва на ла зи-
шта су да ле ко од гра да и ни су пре ви ше бо га та, осим руд ни ка ка ме ног угља у 
се лу Бре жа ни (ко је се до 1934. го ди не зва ло Ср би но во). Око ли на Бла го ев гра да 
има и ма ње реч не то ко ве, а на ро чи то пу но тер мал них из во ра. Ге о граф ски по ло-
жај усло вио је да кроз Бла го ев град про ла зи ва жна са о бра ћај ни ца ко ја по ве зу је 
по ду нав ски ре ги он и област око Со фи је са Егеј ским мо рем и Со лу ном.190

2. Историјско наслеђе – период до 1912. године

Ве ћи на гра до ва на Бал ка ну има древ ну про шлост, али и мно го број не пре ки де 
у исто риј ском раз вит ку. Исто риј ско на сле ђе оп те ре ће но ра за ра њи ма и по ме ра-
њем ста нов ни штва умно го ме је оме та ло еко ном ски раз вој и ства ра ње осно вих 
пред у сло ва за мо дер ни за ци ју. 

Ча чак се као на се ље под на зи вом Гра дац раз вио око ма на сти ра Бо го ро ди це 
Гра дач ке (за ду жби не кне за Стра ци ми ра, ста ри јег бра та Сте фа на Не ма ње), по-
диг ну тог кра јем XII ве ка. Са про па шћу сред њо ве ков не срп ске др жа ве (1459), 
Ча чак и око ли на су (нај ве ро ват ни је већ по сле 1455. го ди не) пот па ли под власт 
Осман ског цар ства. Осман ли је по чет ком XVI ве ка на се ља ва ју ва рош, од цр кве 
пра ве џа ми ју, раз ви ја ју тр го ви ну и за нат ство, а Ча чак по ста је и ад ми ни стра-
тив ни цен тар (ка ди лук). Раз вој је пре ки нут Беч ким ра том (1683–1699) у ко ме 
је Ча чак ви ше пу та па љен и ру шен (1688–1690). Ра за ра ња, про те ри ва ње му сли-
ман ског и на се ља ва ње хри шћан ског ста нов ни штва, као и обр ну ти про це си, 
де ша ва ју се и то ком ра то ва Осман ског и Хаб збур шког цар ства у XVI II ве ку 
(1716–1718, 1736–1739, 1788–1790), као и то ком Пр вог и Дру гог срп ског устан-
ка (1804–1813, 1815). Му сли ман ско ста нов ни штво из гра да де фи ни тив но од ла-
зи по сле 1830. го ди не, а Ча чак по ста је ва жан ад ми ни стра тив ни и вој ни цен тар 
кне же ви не Ср би је ве зан за ди на сти ју Обре но вић.191

189 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия Бъл га рия, том I, Со фия, 1978, стр. 306. 
190 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия Бъл га рия, том I, стр. 303; „Бла го ев град ски ми не рал ни во ди”, 

Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 
1995, стр. 100. 

191 Ан дри ја Ве се ли но вић, „Ча чан ски крај у сред њем ве ку”, Бо го ро ди ца Гра дач ка у исто ри ји срп-
ског на ро да, На уч ни скуп (ур. Ми ло ван Ву ло вић), Ча чак, 1993, стр. 57–80; Дел фи на Ра јић, 
Ми лош Ти мо ти је вић, Кул тур на ри зни ца Чач ка : од пра и сто ри је до са вре ме ног до ба, Ча чак, 
2008, стр. 24–219.
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Ча чак је 1834. го ди не био јед на од нај ма њих ва ро ши у Ср би ји ко ја је, упр кос 
то ме, по ста ла ва жан ад ми ни стра тив ни цен тар; окру жно сре ди ште (1834–1853, 
1859–1929) и цен тар Жич ке епар хи је (1831–1854, 1886–1890, 1897–1934). Ча-
чак до би ја низ ва жних уста но ва: бол ни цу (1836), Гим на зи ју (1837) ко ја је по-
сле две го ди не пре ме ште на у обли жње Ужи це, али је убр зо вра ће на у ва рош 
(1869). Осно ва но је и Дру штво за чи та ње (1848), Чи та ли ште (1860), уве ден је 
те ле граф (1859), осно ва ни су пи ва ра, као пр во ин ду стриј ско пред у зе ће (1860), 
бан ка (1872) и пар ни млин (1886), по кре нут је пр ви лист (1889) и до нет пр ви 
ур ба ни стич ки план (1893). Ча чак је 1905. го ди не до био че лич ни мост пре ко 
За пад не Мо ра ве, на те ле фон ску мре жу при кљу чен је 1909, а на же ле знич ку 
1911. го ди не. Ур ба ни стич ка струк ту ра на сле ђе на из осман ског пе ри о да ни је 
ме ња на, али је већ кра јем XIX ве ка град по чео да до би ја гра ђе ви не по ди за не у 
скла ду са европ ским ар хи тек тон ским сти ло ви ма.192

У по ли тич ком по гле ду, све до 1903. го ди не, у Чач ку до ми ни ра ју при ста ли це 
ди на сти је Обре но вић. По ли тич ки су ко би су би ли ве о ма оштри, а у окол ним 
се ли ма че сто је би ла при сут на по ли тич ка хај ду чи ја (уби ја ње и пљач ка при ста-
ли ца вла сти). По сле про ме не вла да ју ће ди на сти је (1903) Ча чак по ста је сре ди-
ште при ста ли ца ра ди кал не стран ке Ни ко ле Па ши ћа. Исто вре ме но се осни ва и 
Срп ска со ци јал де мо крат ска стран ка, та ко да ће Ча чак у на ред ним де це ни ја ма 
по ста ти и сре ди ште ко му ни стич ког по кре та у За пад ној Ср би ји.193

Бла го ев град је све до 1950. го ди не но сио име Гор ња Џу ма ја, на зив ко је је 
на се ље до би ло у осман ском пе ри о ду, ка да је град и фор ми ран. У сред њем ве ку 
ова област на ла зи ла се у окви ру мно гих др жа ва (Ви зан ти је, Бу гар ске, Ср би је, 
об ла сних го спо да ра), а од 1395. го ди не це ло под руч је пот па да под осман ску 
власт. Град Џу ма ја по диг нут је по чет ком XVI ве ка, као пре те жно му сли ман ско 
на се ље.194

Реч „џу ма ја” арап ског је по ре кла и озна ча ва ислам ску мо ли тву у пе так, ко-
ји је исто вре ме но био и па зар ни дан. Из су сед них се ла по сте пе но су се пре се-
ља ва ли хри шћа ни (Бу га ри и оста ли Сло ве ни), ко ји су у гра ду осно ва ли сво-

192 Ми лош Ра до ва но вић, „Ча чак на ре гу ла ци о ном пла ну из 1893. го ди не”, ЗРНМ XXII/XXI II, 
Ча чак, 1992–1993, стр. 237–244; Дел фи на Ра јић, Ми лош Ти мо ти је вић, н. д., стр. 180, 184–
185, 190–191, 196, 198, 202; Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 116–243.

193 Дел фи на Ра јић, Ми лош Ти мо ти је вић, н. д., стр., стр. 180, 184–185, 190–191, 196, 198, 202, 
212–213; Дра го мир С. По по вић, „Ча чак у про шло сти”, Ча чак у про шло сти : сту ди је и пу то-
пи си (при ре дио Ро до љуб Пе тро вић), Ча чак, 19952, стр. 11–48; Ма ри ја Ор бо вић, Ча чан ско 
штам пар ство и из да ва штво : би бли о гра фи ја 1833–1941, Ча чак, 1998, стр. 10–14, 57–79, 
171–176; Дра ган Су бо тић, „По че ци по ли тич ког ор га ни зо ва ња рад ни штва у Чач ку у пр вим 
го ди на ма XX ве ка”, ЗРНМ XIV, Ча чак, 1984, стр. 327–352; Ми ло ван Ву ло вић, „Срп ска со ци-
јал-де мо крат ска стран ка у Чач ку 1903–1914”, ЗРНМ XXXII, Ча чак, 2002, стр. 227–303.

194 Бо рис Цвет ков, н. д., 12–30, 32–33, 47, 61–63; Ва си лъ Шар ко въ, Гра дъ Гор на Джу мая : ми на-
ло и дне съ, Со фия, 1930, стр. 7–8, 64–65, 67.
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ју ма ха лу. Ва рош су на се ља ва ле и дру ге ет нич ке гру пе (Је вре ји, Вла си, Гр ци, 
Ал бан ци). У XVI ве ку ка лу ђе ри из Рил ског ма на сти ра у Џу ма ји осни ва ју ма-
на стир ску шко лу. У на ред на два ве ка град се раз ви ја као ве ли ки за нат ски и 
тр го вач ки цен тар. Хри шћа ни су 1844. по ди гли цр кву, но ва шко ла по диг ну та је 
1857, а чи та ли ште 1864, ко је је свој рад пре ки ну ло 1903. го ди не по сле не у спе-
лог Илин ден ског устан ка.195

На ци о нал но-осло бо ди лач ки по крет ши рио се кроз бор бу за не за ви сну на-
ци о нал ну бу гар ску цр кву (ег зар хи ју), али и кроз ор га ни зо ва ње хај дуч ких че та 
у око ли ни гра да сре ди ном XIX ве ка (50-те и 60-те го ди не). Му сли ма ни су у Гор-
њој Џу ма ји све до 1912. го ди не би ли број ча но ве ћин ско ста нов ни штво. То ме 
су до при не ли и не у спе шни устан ци (1876, 1878, 1902, 1903), као и бе жа ње хри-
шћа на. Цео крај је од кра ја XIX ве ка по стао ја ко упо ри ште ВМРО-а. По ред тур-
ског (му сли ман ског) и бу гар ског (ма ке дон ског) ста нов ни штва, у гра ду су жи ве-
ли и Вла си, Гр ци и Је вре ји, ко ји су по сле не у спе лих уста на ка има ли ве ћи број 
ста нов ни ка не го сло вен ско хри шћан ско ста нов ни штво у Гор њој Џу ма ји.196 

3. Први покушаји модернизације – предуслови и  
 ограничења (1912–1944)
Раз ли чи та исто риј ска ис ку ства ко ја оба гра да има ју до 1912. го ди не у на ред-
ном пе ри о ду ни су то ли ко из ра же на и од лу чу ју ћа по пи та њу мо дер ни за ци је. 
По ли ти ка је умно го ме утвр ђи ва ла ри там про ме на, али је ути цај но вих тех но ло-
ги ја, тран спор та и уста но ва по чео те мељ ни је да ме ња жи вот у обе ва ро ши.

3. 1. Чачак (1912–1944)

Ча чак је пред по че так бал кан ских ра то ва по стао град сред ње ве ли чи не у та-
да шњој Ср би ји, али са ви со ком сто пом ра ста ста нов ни штва и све бр жим при-
хва та њем европ ских нор ми жи во та. Но, тро го ди шња аустро у гар ска оку па ци ја 
знат но је ус по ри ла раз вој гра да. Еко ном ски опо ра вак по сле ра та по чи вао је на 
тр го вин ском про ме ту по љо при вред ним про из во ди ма из око ли не гра да. Ча чан-

195 Бо рис Цвет ков, н. д., стр. 49–85.
196 До й но До й нов, „На ци о нал но о сво бо ди тел ни те бор би в Пи рин ския край и осво бо жде ни е-

то на град Бла го ев град през 1878. го ди на”, Сво бо да и оте че ство : ста тии, до ку мен ти и 
очер ци и ли те ра тур ни ма те ри а ли за Пи рин кия край, Со фия, 1972, стр. 112–113, 116–117, 
120, 122–125; Бо рис Цвет ков, н. д., стр. 69–70, 91, 94–101,103, 108–112; Спа си на Хи сар лъ-
шка-Та но ва, „Гор нод жу ма й ско въ ста ни е то от 1902 го ди на”, Пи рин ски край : кра е вед ски 
из сле два ния (съ став. Йор дан Ван чев), Бла го ев град, 1996, стр. 82–87.
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ска пи ја ца је 1924. го ди не би ла дру га по про ме ту на про сто ру прет ку ма нов ске 
Ср би је.197

Ча чак је до 1929. го ди не био и окру жни ад ми ни стра тив ни цен тар. Пру гом 
уског ко ло се ка се пре ко Гор њег Ми ла нов ца сти за ло до Бе о гра да (1923), а го-
ди ну да на ка сни је (1924) оства ре на је ве за из ме ђу Ужи ца и Ви ше гра да, што је 
омо гу ћи ло да се Ча чак ди рект но по ве же са Са ра је вом и Ду бров ни ком, од но-
сно мо рем. Град је елек три фи ко ван (1921), до био је пр ви ауто мо бил (1922) и 
ра дио-апа рат (1924).198

Згра да но ве Гим на зи је за вр ше на је 1927. го ди не и она та да по ста је осмо ра-
зред на шко ла; у школ ској 1928/29. би ло је 810 упи са них ђа ка, а 1939/1940. већ 
1.569 уче ни ка. У гра ду су по сто ја ле и две основ не шко ле ко је су 1936. го ди не 
има ле укуп но 884 уче ни ка. Град је 1928. го ди не отво рио Деч је за ба ви ште, а 
1935. и од ма ра ли ште на обли жњој пла ни ни Је ли ци.199 

Све до три де се тих го ди на XX ве ка Ча чак је био ва рош у ко јој до ми ни ра ју за-
на тли је, уго сти те љи и тр гов ци – око 800 за по сле них. „Вој но-тех нич ки за вод Ча-
чак” осно ван је 1924. го ди не. Пред Дру ги свет ски рат за по шља вао је око 1.300 
рад ни ка, ка да је град бро јао око 13.000 жи те ља. Про из во ди ли су ра дио-ста ни це 
и те ле фон ске цен тра ле и пред ста вља ли су за че так елек тро ин ду стри је у Ју го сла-
ви ји. Ча чак је 1930. го ди не до био и Фа бри ку хар ти је са око 200 за по сле них.200 

Све је то усло ви ло ши ре ње гра да, али но ви ур ба ни стич ки план ни је до нет. 
Не у ре ђе но на се ље и ло ши стам бе ни усло ви ути ца ли су на здра вље љу ди и ши-
ре ње ту бер ку ло зе ко ја је би ла од го вор на за око 20% свих смрт них слу ча је ва у 
гра ду пред Дру ги свет ски рат, ду пло ви ше не го у окол ним се ли ма.201 

197 Бо гу мил Хра бак, „Ча чак у до ба Аустро-угар ске оку па ци је (1915–1918), Ви ше ве ков на исто-
ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван 
М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 164–168; Исти, „При вре да дру штве ни од но си и по-
ли тич ки жи вот Чач ка од 1918. до 1941. го ди не”, ЗРНМ XXIV, Ча чак, 1995, 215, 227, 239; 
Ми лош Ти мо ти је вић, „Оп штин ска власт у Чач ку из ме ђу два свет ска ра та”, ЗРНМ XXVII, 
Ча чак, 1997, стр. 305–334; Бог дан Три фу но вић, Жи вот под оку па ци јом. Чачaнски округ 
1915–1918, Ча чак, 2010, стр. 91–129.

198 Ми ро слав Ми ле Мој си ло вић, Са мо је јeдан твој град: за пи си о ста ром Чач ку, Ча чак, 1996, 
стр. 178–179; Ми лош Ти мо ти је вић, „Оп штин ска власт у Чач ку из ме ђу два свет ска ра та”, 
стр. 305–334; Го ран Па у но вић, „’Ча чан ски глас’ као из вор за про у ча ва ње дру штве ног жи во-
та Чач ка од 1932. до 1935. го ди не“, ЗРНМ XXVI II, Ча чак, 1998, стр. 205.

199 Ко виљ ка Ле тић, „Основ на шко ла у Чач ку од 1918. до 1941. го ди не”, ЗРНМ XXII/XXI II, Ча-
чак, 1994, стр. 291.

200 Ја ро слав Да шић, Ин ду стри ја ча чан ског кра ја 1885–1946, стр. 104; ; Ми лош Ти мо ти је вић, 
„Оп штин ска власт у Чач ку 1918–1941”, стр. 318, 326; Исти, „Ча чак у пред ве чер је Дру гог 
свет ског ра та 1938–1941 : со ци јал на, еко ном ска и по ли тич ка струк ту ра”, стр. 159–160.

201 Ми лош Ти мо ти је вић, „Ча чак у пред ве чер је Дру гог свет ског ра та 1938–1941 : со ци јал на, еко-
ном ска и по ли тич ка струк ту ра”, стр. 144–146, 154–163.
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Кул тур ни жи вот гра да углав ном се од ви јао у ка фа на ма и хо те ли ма, по не кад 
и са го сто ва њи ма џез ор ке ста ра. По ред ових тра ди ци о нал них ме ста за за ба ву, 
Ча чак је имао и два би о ско па. У окви ру Гим на зи је по ја вљу ју се и пр ве ли ков не 
из ло жбе, као и књи жев ни и пу бли ци стич ки рад. Из ме ђу два свет ска ра та по-
вре ме но су из ла зи ла 24 ли ста и бил те на. Же не су по че ле да но се мо дер ну оде ћу 
(крат ке сук ње и ха љи не) и фри зу ре, што је иза зи ва ло ре ак ци је кон зер ва тив не 
око ли не, пре све га цр кве.202 

По ли ти ка је та ко ђе би ла сво је вр сна дру штве на по зор ни ца на ко јој су се 
пре ла ма ле дру штве не су прот но сти, над ме та ње гра ђан ских пар ти ја, али и све 
ја ча иле гал на ак тив ност ко му ни ста. С дру ге стра не, по ве за ност ло кал них по-
ли тич ких пр ва ка са вла да ју ћим по ли тич ким струк ту ра ма у Бе о гра ду (нај ви ше 
пре ко Ми ла на Сто ја ди но ви ћа) омо гу ћи ла је Чач ку ве ће др жав не ин ве сти ци је, 
ула га ње у са о бра ћај ну струк ту ру и бр жи на пре дак. Али, и по ред свих на по ра, 
град ни је до био во до вод и ка на ли за ци ју, пру гу нор мал ног ко ло се ка, као ни не-
ку но ву уста но ву кул ту ре.203 

Раз вој гра да пре ки ну ли су Дру ги свет ски рат и оку па ци ја. Нем ци су из вр ши-
ли пљач ку ин ду стриј ских по стро је ња, руд ног бла га, као и екс пло а та ци ју шу ма 
и по љо при вред них ре сур са. У око ли ни гра да се у ле то 1941. ор га ни зу ју два 
по кре та от по ра (мо нар хи сти и ко му ни сти), ко ји по сле крат ко трај не са рад ње 
от по чи њу гра ђан ски рат. Оку па ци ја и рат од не ли су пу но жр та ва (700 из гра-
да, око 3.600 са под руч ја да на шње оп шти не). Ча чак је осло бо ђен 3. де цем бра 
1944. го ди не. У град су ушле са мо пар ти зан ске је ди ни це, док су сна ге Цр ве не 
ар ми је са фрон та пре ма За пад ној Мо ра ви оти шле ка Бе о гра ду.204 

3. 2. Благоевград (1912–1944)

Осло ба ђа њем Гор ње Џу ма је 1912. го ди не за по чео је но ви пе ри од у раз во ју овог 
гра да. Ко му нал на опре мље ност ва ро ши, ур ба ни стич ка струк ту ра и ар хи тек ту-
ра би ли су у ло шем ста њу или уоп те ни су по сто ја ли. Убр зо је до нет пр ви ур ба-

202 Би ља на Ни ко лић, Штам па на реч (ка та лог из ло жбе), Ча чак, 1987, стр. 7–12, 33; Го ран Па-
у но вић, н. д., стр. 208–211; Дра га на Бо жо вић, „Раз вој ли ков не кул ту ре у Чач ку : Дру штво 
ли ков них умет ни ка Чач ка”, На сле ђа 5, Ча чак, 2005, 10–15; Ми лош Ти мо ти је вић, Век сум ње 
: ре ли ги о зност у ча чан ском кра ју 1886–2008, Ча чак, 2009, стр. 65–77.

203 Ми лош Ти мо ти је вић, „Оп штин ска власт у Чач ку из ме ђу два свет ска ра та”, стр. 305–334.
204 Ча чан ски крај у НОБ-у : хро но ло ги ја до га ђа ја, Ча чак, 1968, 346–351; Го ран Да ви до вић, Ми-

лош Ти мо ти је вић, За там ње на про шлост : исто ри ја рав но го ра ца ча чан ског кра ја, књи га 
1, 119–147, 369–378; Исти, За там ње на про шлост : исто ри ја рав но го ра ца ча чан ског кра ја, 
књи га 3, Ча чак–Кра ље во, 2004, стр. 216–239; Ми лош Ти мо ти је вић, „Ча чак под оку па ци јом 
1941–1944 : при вре да и дру штво”, стр. 197–287.
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ни стич ки план (1916) ко ји је одо брен 1922. го ди не. Гор ња Џу ма ја је по ста ла и 
ад ми ни стра тив ни цен тар це ле обла сти, што је по ди гло зна чај гра да.205

С дру ге стра не, Пи рин ски крај, у ко ји су се сли ва ле из бе гли це из Егеј ске и 
Вар дар ске Ма ке до ни је, по стао је ба за ор га ни за ци је ВМРО за ору жа не ак ци је 
про тив Ју го сла ви је и Грч ке. ВМРО је од 1922. имао прак тич но са мо стал ну упра-
ву над це лим под руч јем са цен тром у Гор њој Џу ма ји, али без се па ра ти стич ких 
пре тен зи ја у од но су на Бу гар ску. Сво ју ор га ни за ци ју ства ра ју и ко му ни сти, а 
то ком устан ка 1923. го ди не Гор ња Џу ма ја по ста је ре во лу ци о нар ни цен тар. Не-
ре дов но ста ње у окру гу пре ки ну ла је власт из Со фи је тек 1934. го ди не.206

Без об зи ра на не ре дов но ста ње Гор ња Џу ма ја је на пре до ва ла. Ло кал на власт 
пу но је ура ди ла на ур ба ни стич ком уре ђе њу ва ро ши. Ка мен те ме љац за по ди-
за ње чи та ли шта по ло жен је 1926. го ди не, пр ви уре ђе ни парк по диг нут је 1924, 
у ко ме је 1933. го ди не по ста вље на би ста пе сни ку Пе ји Ја во ро ву, а убр зо за тим 
и фон та на. Исте го ди не по диг нут је спо ме ник не по зна том ма ке дон ском чет ни-
ку, као се ћа ње на све ко ји су по ги ну ли за оства ре ње ци ље ва ВМРО.207 

С дру ге стра не, гра дом су се че сто ши ри ле за ра зне бо ле сти, на ро чи то ле ти 
ка да су вре ли да ни (ни је би ло ка на ли за ци је). Ве ли ки про блем би ла је и ма ла-
ри ја, од ко је је 1928. го ди не обо ле ло 1.476 љу ди. Ка на ли за ци ја је по че ла да се 
по ста вља 1929, а во до вод 1934. го ди не, али во де ни је би ло за све гра ђа не. Кап-
та жа ми не рал них из во ра из вр ше на је 1939. го ди не. Гор ња Џу ма ја је до би ла те-
ле фон ску мре жу (1927), елек трич ну енер ги ју (1929), ауто мо бил (1928), ра дио- 
апа ра те (по сле 1930). Пру га уза ног ко ло се ка од Џу ма је до Пе три ча по ста вље на 
је 1915. го ди не због рат них по тре ба (пу то ва ло се осам до де вет са ти). Пру га 

205 Ну ри је Му ра то ва, „Ре ше ния на Общ ин ско град ско упра вле ние на Гор нод жу ма й ска общ и-
на (1927–1934), у: Вир ту ал на Гор на Джу мая : ми на ло и кул тур но раз но о бра зие на общ и на 
Гор на Джу мая/Бла го ев град (ур. Ма ри я на Пи ско ва), Бла го ев град, 2007, стр. 70–71, 81–82.

206 Слав чо Та сев, „Пър ви со ци а ли сти че ски про я ви в Пи рин ския край”, Сво бо да и оте че ство : 
ста тии, до ку мен ти и очер ци и ли те ра тур ни ма те ри а ли за Пи рин кия край, Со фия, 1972, 
стр. 181–182; Ге ор ги В. Ди ми тров, „Пред ве сни ци на со ци а ли зма (Ко му ни те в Бла го ев град ски 
окръг)”, Сво бо да и оте че ство : ста тии, до ку мен ти и очер ци и ли те ра тур ни ма те ри а ли за 
Пи рин кия край, Со фия, 1972, стр. 185–187; Дми тар Та сић, „Вој но-по ли тич ка ак ци ја ’ма ке дон-
ству ју шчих’ у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 1919–1934”, Ар хив, 3, Бе о град, 2002, стр. 102–106; 
Ко ста дин Па ле шут ски, Ма ке дон ско осво бо ди тел но дви же ние след пър ва та све тов на во й на 
1918–1924, Со фия, 1993, стр. 9–39, 322–323; Ди ми тър Тю ле ков, Об ре че но ро до лю бие : ВМРО в 
Пи рин ско 1919–1934, Бла го ев град, 2001, стр. 5–20.

207 Ста ти сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия 1913–1922, го ди на V–XIV, Со фия, 1924, 
стр. 26, 31, 34; Бо рис Ке ре мид чи ев, Ня ко га в Гор на Джу мая, Бла го ев град, 1994, стр. 5, 9–10, 
31, 32, 57–58; Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 81–82; Ру мя на Хад жи е ва, „Общ е стве ни те пра зни-
ци в Гор на Джу мая ка то еле мент на но ва та гра ждан ска кул ту ра”, Бал ка ни сти чен фо рум, 2, 
Бла го ев град, 1997, стр. 131–135.
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нор мал ног ко ло се ка из Со фи је до Гор ње Џу ма је по диг ну та је 1937. го ди не (цар 
је лич но во зио ло ко мо ти ву).208

Гор ња Џу ма ја ни је има ла ин ду стриј ска пред у зе ћа. Чи та ва еко но ми ја гра да 
и ши ре око ли не по чи ва ла је на га је њу, от ку пу и об ра ди ду ва на. Гор ња Џу ма ја 
је по ста ла цен тар ве ли ких скла ди шта ду ва на за цео округ, ко ја су у за ви сно сти 
од се зо не за по шља ва ла од 200 до 700 рад ни ка. До бра за ра да од ду ва на (до еко-
ном ске кри зе) усло ви ла је ма те ри јал но бла го ста ње гра да.209 Еко но ми ју гра да 
оп те ре ћи ва ла је по ли ти ка ВМРО до 1934. го ди не. Вр ху шка и при пад ни ци по-
кре та из ну ђи ва ли су но вац од про из во ђа ча и тр го ва ца ду ва на, уве ли ца ри ну и 
раз ре зи ва ли пра ви по рез на имо ви ну, по себ но Је вре ја, Јер ме на, Гр ка и Вла ха.210 
Уго сти тељ ство, тр го ви на и за нат ство има ли су тра ди ци о нал не об ли ке ор га ни-
зо ва ња и про из вод ње.211

У Гор њу Џу ма ју је 1920. го ди не пре ме ште на углед на бу гар ска гим на зи ја из 
Со лу на „Св. Ки рил и Ме то дий“ (по сле не ко ли ко про ме на ло ка ци је). Згра да за 
гим на зи ју по диг ну та је 1933. го ди не. Јед но вре ме у Гор њој Џу ма ји би ла је сме-
ште на и ру ска из бе глич ка вој на шко ла (Кон стан ти нов ска). По сто ја ле су и две 
по лу гим на зи је, као и две основ не шко ле. То ком 1929/30. отва ра се и ни жа Зе-
мљо рад нич ка шко ла. Осим бу гар ских, по сто ја ле су тур ске, вла шке и је вреј ске 
шко ле. Деч ји вр тић (гра ди на) ор га ни зо ван је 1935. го ди не.212

Од 1919. до 1944. го ди не у Гор њој Џу ма ји из ла зи ло је по вре ме но 14 ли сто ва 
раз ли чи тог са др жа ја. Пр ва филм ска про јек ци ја ор га ни зо ва на је у ле то 1923. 
го ди не. Кул тур ну сце ну зна чај но су по пра ви ле из бе гли це из Ру си је ко је ак тив-
но во де хо ро ве и по ста вља ју опе ре те и опе ре. Ме ња се и жен ска мо да ко ја пра-
ти са вре ме не мод не то ко ве. Нај че шће се ко пи ра ју филм ске ди ве (Гре та Гар бо, 

208 Бо рис Ке ре мид чи ев, н. д., стр. 13–14, 27, 29, 53, 61–62; Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 82–83, 85, 
87; До брин ка Мар ко ва, До бър ден, Бла го ев град : ле то пи си, Бла го ев град, 2000, стр. 46–47, 
143.

209 Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 84–85.
210 Фи нан си је ВМРО по пу ња ва ле су се и тр го ви ном опи ју мом (10 фа бри ка у Пе трич ком окру-

гу), што је пре ки ну то 1934. го ди не. Про из вод ња је за пра во на ста вље на, али то ни је ва жи-
ло са мо за Бу гар ску и Пе трич ки (Пи рин ски) крај, већ и за ју го сло вен ски део Ма ке до ни је 
(Ди ми тър Тю ле ков, Об ре че но ро до лю бие : ВМРО в Пи рин ско 1919–1934, стр. 33, 77, 79–81, 
84; Вла дан Јо ва но вић, „Ма ке дон ски опи јум : о фи нан сиј ским и по ли тич ким раз ме ра ма фе-
но ме на”, ГДИ 3/2009, Бе о град, 2009, стр. 69–78).

211 Бо рис Ке ре мид чи ев, н. д., стр. 69.
212 Бо рис Ке ре мид чи ев, н. д., стр. 21–22; Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 87; Кри сти на По по ва, 

„’Ис то ри я та идва ка то ед на жи ца та ка, да ти да де не коя по со ка…’: Гла со ве и обра зи от ми-
на ло то на Гор на Джу мая/Бла го ев град”, у: Вир ту ал на Гор на Джу мая : ми на ло и кул тур но 
раз но о бра зие на общ и на Гор на Джу мая/Бла го ев град (ур. Ма ри я на Пи ско ва), Бла го ев град, 
2007, стр. 6, 7, 8; Ми ро слав Јо ва но вић, Ру ска еми гра ци ја на Бал ка ну (1920–1940), Бе о град, 
2006, стр. 396.
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Мар ле на Ди трих...). С дру ге стра не, дру штве ни жи вот му шка ра ца од ви ја се у 
не ко ли ко хо те ла, от ме них за про вин циј ске при ли ке. Ова ме ста су, са још не-
ко ли ко ка фа на, би ла цен тар свих ва жни јих зби ва ња, укљу чу ју ћи по ли тич ка 
де ша ва ња, па и по ли тич ка уби ства.213 

У Дру гом свет ском ра ту Бу гар ска је при са је ди ни ла „на ци о нал не” те ри то ри-
је ко је су оста ле из ван др жав них гра ни ца по сле по ра за из 1913. и 1918. го ди не. 
Ме ђу тим, Пи рин ска Ма ке до ни ја је оста ла у Со фиј ској обла сти и ни је при кљу-
че на но во фор ми ра ној Скоп ској обла сти ко ја је об у хва та ла нај ве ћи део Вар дар-
ске Ма ке до ни је и део ју го и сточ не Ср би је. Ору жа ни ан ти фа ши стич ки по крет 
от по ра у Бу гар ској оформ љен је по сле на па да Не мач ке на СССР (22. јун 1941). 
Сре ди ном ју ла 1941. у око ли ни Гор ње Џу ма је ор га ни зо ва не су пр ве пар ти зан-
ске гру пе, ко је до кра ја ра та ни су има ле ве ће ак ци је. На дан вој ног пре вра та 
(9. сеп тем бар 1944) Оте че стве ни фронт и пар ти за ни узи ма ју власт у Гор њој 
Џу ма ји.214 

4. Локална елита власти и проблем 
 социјалистичке модернизације Чачка и 
 Благоевграда (1944–1989)

Исто риј ско и ма те ри јал но на сле ђе умно го ме је ути ца ло на ти по ло ги ју Чач ка 
и Бла го ев гра да, пред ста вља ју ћи сво је вр сну „под ло гу” на ко јој је по ди за на 
чи та ва „згра да” со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. Али, то ни су би ле и је ди не 
струк ту ре раз во ја ко је су ути ца ле на пре о бли ко ва ње ова два гра да. Ин ду стри-
ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја и дру штве не про ме не на ло кал ном ни воу не би би ле 
до вољ но ра зу мљи ве без об ја шње ња уло ге ло кал них ели та вла сти у тим про-

213 Иван Кан ту ров, „Пе ри о дич ни ят пе чат в Пи рин ския край”, Пи рин ски край : кра е вед ски из-
сле два ния (съ став. Йор дан Ван чев), Бла го ев град, 1996, стр. 103–116; До брин ка Мар ко ва, 
н. д., стр. 34–35, 158–159; Бо рис Ке ре мид чи ев, н. д., стр. 25, 43; Ми гле на Лу ле й ска, Ми ха е-
ла Сто я но ва, „Ки но то – про па ган ден мит или уто пич на ре ла ност жи во та на джу ма й ци”, 
Пи рин ски край : кра е вед ски из сле два ния (съ став. Йор дан Ван чев), Бла го ев град, 1996, стр. 
142–147.

214 Дър жа вен вест ник, бр. 166, Со фия, 31. юли 1941; Хро но ло ги ја на На род но о сво бо ди тел на 
бор ба по Пи рин ски от дел на Ма ке до ни ја (1941–1944), Ско пје, 1973, стр. 2; Хро но ло ги ја на 
На род но о сво бо ди тел на бор ба по Пи рин ски от дел на Ма ке до ни ја (1941–1944), стр. 6, 8, 
20–24, 26, 31, 39–41, 46, 51, 57, 60, 73, 76, 79, 90; Ис то рия на ан ти фа шист ка та бор ба в Бъл-
га рия 1939–1944. Том вто ри (март 1943 – 9 сеп тем ври 1944), Со фия, 1976, 37, 48–49, 260, 
304, 318, 321, 325, 355; Та ня Ни ко ло ва, Ми лен Ку ма нов, н. д., стр. 157–159.
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це си ма. Не за ви сно од цен трал но-план ског од лу чи ва ња и до ми на ци је Пар ти је 
у со ци ја ли стич ким зе мља ма и са ми ак те ри мо дер ни за ци је у ми кро це ли на ма 
(ло кал на ели та вла сти) има ли су зна чај ну уло гу у по кре та њу или успо ра ва њу 
про це са пре о бра жа ја сво јих за јед ни ца. По ро дич но по ре кло, обра зо ва ње, вред-
но сни ста во ви љу ди ко ји су во ди ли про вин циј ске гра до ве, њи хо ве ре ла ци о не 
ве зе са цен трал ном вла шћу (не за ви сно од струк ту ра Пар ти је), као и сим бо лич-
ки зна чај про сто ра ко јим су упра вља ли, чи ни ли су ва жан мо дер ни за циј ски 
по тен ци јал. 

Сам по јам ели те, ко ја озна ча ва „дру штве ни врх”, има не ко ли ко ка рак те ри-
стич них свој ста ва: спо соб ност, власт, ра ци о нал ност, од лу чи ва ње, по ло жај, 
над зор над ре сур си ма. Ипак, оно што је од лу чу ју ће за де фи ни са ње ели те од но-
си се на рас по ла га ње мо ћи у дру штву (политичкe, економскe, управнe, војнe, 
медијскe, културнe, академскe), од но сно отво ре но или при кри ве но уче ство ва-
ње у до но ше њу од лу ка. У овој де фи ни ци ји ели та се из јед на ча ва с упра вљач ком 
ели том, а сам по јам зна чењ ско из во ри ште на ла зи у по ли тич ком по и ма њу дру-
штва. При то ме се на гла ша ва уну тра шња по ве за ност упра вљач ке ели те ко ја 
тво ри сво је вр сну „ели ту вла сти” ко ја се осла ња на по ло жа је у ин сти ту ци ја ма и 
ка па ци те те у од лу чи ва њу (по ли тич ки, еко ном ски и вој ни кру го ви).215

Ели та се, у за ви сно сти од ти па дру штва, раз ли чи то од ре ђу је. Осно ву ко манд-
но-план ске про из вод ње дру штве ног жи во та у со ци ја ли зму пред ста вља ло је ста-
па ње еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них по тен ци ја ла, па се и ели та у та квом 
дру штве ном си сте му по сма тра пре ма ти пу ре сур са над ко ји ма је има ла мо но-
пол. У со ци ја ли зму је ди фе рен ци ра ње из ме ђу по ли тич ке и еко ном ске ели те би-
ло са свим услов но. По што су еко но ми ја и по ли ти ка би ле су штин ски сра сле, 
сва ки је по ли тич ки по ло жај (и то у то ли кој ве ћој ме ри уко ли ко је био ви ши) им-
пли ци рао и не по сред на еко ном ска овла шће ња. С дру ге стра не, ва жи ло је и обр-
ну то пра ви ло: ди рек то ри фа бри ка би ли су чла но ви пар тиј ских ко ми те та.216

На вр ху пи ра ми де вла сти у Ју го сла ви ји, на ло кал ном ни воу, би ли су оп-
штин ски ру ко во ди о ци и пар тиј ски ли де ри, ис под њих де ле га ти скуп шти на, а 
још ни же гра ђа ни. У сва ком слу ча ју, у дру штву су „нај не моћ ни ји” би ли рад ни-

215 Žak Ko e nen-Iter, So ci o lo gi ja eli ta, Be o grad, 2005, str. 11–13, 18–20, 68–69; Slo bo dan An to nić, 
„Eli ta”, So ci o lo ški reč nik (pri re di li Aljo ša Mi mi ca i Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 2007, str. 119.

216 Ши ра де фи ни ци ја ели те, ко ја се не од но си са мо на ко ри шће ње мо ћи, го во ри да је ели та 
дру штве на гру па ко ја по се ду је кон цен три са ну кон тро лу над аку му ли са ним ре сур си ма нео-
п ход них за ре про дук ци ју основ них прет по став ки на ко ји ма по чи ва да ти (или по тен ци јал-
ни) на чин про из вод ње дру штве ног жи во та и ко ји има ак тив ну уло гу у ре про дук ци ји тих 
прет по став ки. Реч је о еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним ре сур си ма (вла сни штву, вла-
сти и кул тур ној хе ге мо ни ји) [Mla den La zić, „Eli te u post so ci ja li stič koj tran sfor ma ci ji srp skog 
dru štva”, Rač ji hod : Sr bi ja u tran sfor ma cij skim pro ce si ma (pri re dio Mla den La zić), Be o grad, 2000, 
str. 26, 37].
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ци и се ља ци. Оли гар хиј ска струк ту ра фор ми ра на је и у оп шти на ма и у рад ним 
ор га ни за ци ја ма у об ли ку не фор мал не струк ту ре мо ћи, у ко јој су чел не по зи ци-
је др жа ли пар тиј ско-др жав ни функ ци о не ри. „Са мо у пра вља ње”, као по се бан 
об лик со ци ја ли зма, за пра во ни ка да ни је по сто ја ло.217

Над ре ђе ност пар тиј ске вла сти над др жав ном упра вом би ла је ка рак те ри сти-
ка свих со ци ја ли стич ких зе ма ља. Чи тав си стем дру штве них од но са, укљу чу ју-
ћи и Ју го сла ви ју, из гра ђен је на те ме љу ко манд но-план ских од но са (су прот но-
сти оних ко ји „пла ни ра ју и на ре ђу ју” и оних „ко ји из во де ра до ве”), при че му 
је „ка дров ска кон тро ла” са мо је згро тих од но са.218 Го то во исто ве тан си стем 
ство рен је и у со ци ја ли стич кој Бу гар ској. Пар ти ја је кон тро ли са ла го то во све 
сег мен те дру штва, има ла је па ра лел ну струк ту ру са др жав ним ор га ни ма и 
би ла им је над ре ђе на. Из бор и струк ту ра ка дро ва на свим ни во и ма за ви си ла 
је од Пар ти је, укљу чу ју ћи и ло кал не ор га не вла сти за ко је су би ли за ду же ни 
окру жни и град ски ко ми те ти. Чи тав си стем био је хи је рар хиј ски по ве зан.219 
Ипак, тре ба ис та ћи да је по сво јој струк ту ри и мо ћи Пар ти ја у Бу гар ској би ла 
сна жни ја не го у Ју го сла ви ји, у ко јој су по ред ди рек ти ва, ко ман ди и стра ха, 
ко ри шће ни чи та ви скло по ви дру гих ме ра у упра вља њу дру штвом (ви ши стан-
дард, на ци о нал на не за ви сност, еле мен ти по тро шач ког дру шта, ве ћа сло бо да 
у сва ко дне ви ци и при ват ном жи во ту, ли бе рал ни ји по ли тич ки си стем не го у 
дру гим со ци ја ли стич ким др жа ва ма).220

По мно го че му со ци ја ли стич ке др жа ве ра зо ри ле су тра ди ци о нал ну струк ту-
ру вла сти у бал кан ским дру штви ма, уво де ћи у др жав ну и пар тиј ску упра ву љу-
де из ни жих сло је ва. Са мо де кла ра тив но уло га по ро дич ног по ре кла ни је има ла 
ути цај на из бор кан ди да та за оба вља ње др жав них и пар тиј ских функ ци ја. То је 
би ла сво је вр сна (огра ни че на) мо дер ни за ци ја ме ха ни за ма упра вља ња др жа вом 
(из о ста ли су сло бо да удру жи ва ња, као и де мо крат ски из бо ри). На ло кал ном 
ни воу пре ла ма ли су се сви ови еле мен ти упра вља ња дру штвом, али сим бо лич-
ки зна чај и уло га пред се ди ка оп шти не (гра до на чел ни ка) и ње го ва уло га у ло кал-
ној ели ти вла сти има ду бље зна че ње од оп штих од ли ка упра вља ња др жа вом у 
епо хи ко му ни зма (укљу чу ју ћи и „по себ но сти” са мо у пра вља ња). Прин ци пи по 
ко ји ма се власт на ло кал ном ни воу би ра и ор га ни зу је укљу чу ју мно ге еле мен-
те тра ди ци о нал ног дру штва, јер ба вље ње по ли ти ком у ми кро це ли на ма зна чи 

217 La slo Se kelj, n. d., str. 13, 36–37, 139.
218 Mla den La zić, Si stem i slom : ras pad so ci ja li zma i struk tu ra ju go slo ven skog dru štva, Be o grad, 1994, 

str. 67–69.
219 Алек сан дър Ве зен ков, „Ед но пар ти й на та си сте ма : БКП и упра вле ни е то на стра на та”, Ис то-

рия на На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то, (ред. Ива й ло Зне пол ски), 
Со фия, 2009, стр. 180–181, 190–197.

220 La slo Se kelj, n. d., str. 13, 139.
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да је кан ди дат за од ре ђе ну ду жност по знат ло кал ном ста нов ни штву. Да би се 
оба вља ла не ка функ ци ја нео п хо дан је ле ги ти ми тет, без об зи ра да ли је у пи та-
њу јед но пар тиј ски или ви ше пар тиј ски си стем би ра ња вла сти. Из тих раз ло га 
уло га по ли тич ке ба шти не по ста је би тан услов по ли тич ке про ход но сти.

Уз то тре ба до да ти да се бал кан ска па стир ска кул ту ра ду го опи ра ла за пад-
ном кул тур ном обра сцу – ро дов ске и по ро дич не ве зе би ле су до ми нант не у 
од но су на дру ге фор ме ор га ни зо ва ња и по ве зи ва ња љу ди. У де це ни ја ма ко му-
ни стич ке вла да ви не ути цај За па да на дру штво и др жа ву био је су зби јен, али 
се по ку шај ства ра ња но вог иде а ла чо ве ка и кул ту ре за вр шио у „без ва зду шном 
про сто ру” из ме ђу тра ди ци је и на прет ка.221

Уло га пре да ка ко ји су би ли по ли тич ки ак тив ни, њи хо ва по ли тич ка вред но-
сна упо ри шта и од ре ђе ња пре но се се пре ко не ко ли ко ге не ра ци ја. Ако по сто-
ји сво је вр сна апо ли тич ност кан ди да та по твр ђе на кроз лич ну ка ри је ру (под 
ко јом се под ра зу ме ва све сно или не све сно одва ја ње од по ли тич ке ба шти не 
уже или ши ре по ро ди це), она за пра во и ни је ствар на у све сти гра ђан ства. На 
осно ву де ло ва ња и осо би на кан ди да та пре ма основ ним вред но сним од ред ни-
ца ма ко је су зна чај на по ли тич ка те ма на ло кал ном ни воу, би ра чи или де ла га ти, 
чла но ви пар тиј ских фор му ма ко ји има ју мо гућ ност би ра ња има ју ја сне ста во-
ве ко је из ко лек тив ног не све сног про јек ту ју на кан ди да та. Он је „до бар” или 
„лош”, за ви сно од сво је при пад но сти јед ном од ре ла ци о них по ло ва ко ји обра зу-
ју по ље по ли тич ког деј ства. С дру ге стра не, про ход ност не ког од кан ди да та за 
оба вља ње по ли тич ке функ ци је пред сед ни ка за ви си и од ни за ис пре пле та них 
ве за са но си о ци ма др жав них функ ци ја на ви шим ни во и ма вла сти – ре ла ци о-
ним мре жа ма. По ли тич ке ве зе и ути ца ји про би ја ју се из ми кро це ли не на ши ре 
про сто ре, по ве зу ју, спа ја ју и де лу ју на мно го на чи на, јер се по ли тич ка моћ за-
пра во из ме сти ла из ма лих ло кал них цен та ра, та ко да се мо же го во ри ти са мо о 
„за о стат ку мо ћи”.222

И пред ста ва о про сто ру, осим не по сред них и по сред них ре ла ци о них мре-
жа, од ре ђу је на чин упра ве и ба вље ње по ли ти ком. Ни је са мо реч о до жи вље-

221 Karl Ka zer, n. d., str. 9, 118, 131.
222 Ове ре ла ци о не мре же ни су ока ме ње не не, вре ме ном се ме ња ју и мо гу се све сно упо тре би-

ти у сва ко днев ном ба вље њу по ли ти ком. Ако те упо тре бе и не ма, би ра чи не све сно при-
пи су ју јед ном од кан ди да та при пад ност не кој од по сто је ћих по ли тич ких кон фи гу ра ци ја 
у про шло сти. У ма лим сре ди на ма на ре ла ци о не мре же ути че и по ро дич но по ре кло (крв-
на и брач на срод ства). Пар тиј ска при пад ност, струч ност и лич не осо би не мо гу да бу ду у 
дру гом пла ну у од но су на ре ла ци о не мре же ко је све сно или не све сно на сле ђу ју и ко је се 
не гу бе у сло же ном, град ском окру же њу, где пар тиј ски апа ра ти има ју пр вен стве ну уло гу. 
Чи ни лац ко ји пре суд но ути че на ре ла ци о ну кон фи гу ра ци ју мо же се ме ња ти – у јед ном 
окру же њу то је си стем род бин ских од но са, а у дру гом стра нач ка, син ди кал на или еснаф ска 
по ве за ност или при пад ност ло кал ној тех но-струк ту ри (Mark Abe les, An tro po lo gi ja dr ža ve, 
Be o grad, 2001, str. 131–132, 134–136, 138–142).
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ном не го и о про ми шље ном про сто ру, о че му све до че про це си цен тра ли за ци-
је, али и обрат ног про це са. По ли тич ка ак тив ност увек се од и гра ва на не кој 
те ри то ри ји, а по не кад и ме ња ње не гра ни це. У том ме ђу деј ству увек по сто ји 
су прот ност из ме ђу цен тра и обод них де ло ва и то на сва кој рав ни ко лек тив ног 
устрој ства. Су ко би око од ре ђи ва ња сре ди шта окру га увек су по сто ја ли и би ли 
део ло кал не по ли ти ке. Из бор ре ги о нал них сре ди шта вла сти усло вља ва те ри то-
ри јал не по де ле и по вла че ње њи хо вих гра ни ца – про стор ни рас по ред упра вља 
раз ми шља њи ма ло кал них по ли тич ких пред став ни ка. Љу ди има ју по тре бу да 
жи ве и де лу ју уну тар про сто ра са ја сно од ре ђе ним кон ту ра ма (у су прот ном се 
ума њу је или не ста је спо соб ност из гра ђи ва ња са мо све сти и иден ти те та). При 
то ме, про стор по ли тич ког деј ства ни је по ду да ран са про сто ром по ли тич ког 
си сте ма – те се гра ни це не пре кид но пре ла зе.223

4. 1. Градоначелници Чачка и Благоевграда – компаративна   
 анализа (1944–1989)

На при ме ру Чач ка вид но је од су ство кон ти ну и те та у ства ра њу све сти о зна-
ча ју об ли ко ва ња и уна пре ђе ња гра да као ре ги о нал ног цен тра. Ча чак је у уну-
тра шњој те ри то ри јал ној по де ли и мре жи на се ља За пад не Ср би је све до 1929. 
го ди не не пре кид но био ре ги о нал ни цен тар. Ме ђу тим, у епо хи со ци ја ли зма 
(1944–1989) Ча чак је 27 го ди на био сре ди ште дру гог сте пе на у хи је рар хи ји ло-
кал не упра ве.224

Бор ба за „осва ја ње” ме ста ре ги о нал ног цен тра би ла је јед на од основ них 
бри га ло кал не вла сти. Мо гућ ност упра вља ња зна чај ни јим ма те ри јал ним ре сур-
си ма и ко ман до ва ње што ши ром те ри то ри јом ис пу ња ва ло је по тре бу за што 
ве ћом вла шћу, еко ном ским на прет ком гра да и оп шти не, али и осми шља ва њем 
про сто ра на на че ли ма древ не тра ди ци је, ме сту и уло зи ло кал не сре ди не ко ју 
је не ка да има ла.

223 Pje ro Za ni ni, Zna če nja gra ni ce : pri rod na, isto rij ska i du hov na od re đe nja, Be o grad, 2002, str. 9–10, 
53–54, 112–113; Mark Abe les, n. d., str. 136, 138–142.

224 Ча чак је по сле Дру гог свет ског ра та, све до кра ја епо хе со ци ја ли зма, у два на вра та био 
се ди ште окру га (1944–1947, 1955–1962), а у два ма ха се на ла зио у са ста ву те ри то ри јал них 
је ди ни ца чи ји је цен тар био у су сед ним гра до ви ма. Нај пре у Окру гу чи ји је цен тар би ло 
Ти то во Ужи це (1949–1951), а за тим Сре зу са цен тром у Кра ље ву (1962–1967) и Ме ђу ре ги о-
нал ној ре ги о нал ној за јед ни ци са се ди штем у истом гра ду (1975–1992). У три на вра та по сле 
1945. го ди не Ср би ја ни је има ла округ као пр ви сте пен те ри то ри јал не по де ле, већ је то био 
срез или оп шти на. Ча чак је као сре ди ште сре за био цен тар ре ги је укуп но шест (1947–1949, 
1951–1955), а као се ди ште оп шти не без ту тор ства ви ше ад ми ни стар тив не је дин це у од но-
су пре ма Ре пу бли ци се дам го ди на (1967–1974) (Ми лош Ти мо ти је вић, „У ла ви рин ту уну тра-
шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал ној по де ли Ср би је 1804–2009”, стр. 250–269).
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Бла го ев град је, за раз ли ку од Чач ка, имао ста би лан ста тус ре ги о нал ног цен-
тра. По сле осло бо ђе ња (1912) град је нај пре био у Струм ском окру гу. На кон 
Пр вог свет ског ра та ства ра се Пе трич ки округ са цен тром у Гор њој Џу ма ји 
(Бла го ев гра ду), ко ји је рас фор ми ран 1934, а Гор њо џу мај ски срез ула зи у но-
во фор ми ра ну Со фиј ску област. Од 1943. фор ми ра на је Гор њо џу мај ска област 
ко ја је укљу чи ва ла и де ло ве да на шње Ма ке до ни је (до 9. сеп тем бра 1944). Уста-
вом из 1947. го ди не обла сти су уки ну те – сре зо ви и оп шти не оста ју ди рект но 
под ре ђе не цен трал ној вл асти. Но вим за ко ном о ад ми ни стра тив но-те ри то ри-
јал ном устрој ству из 1949. го ди не ство ре на је но ва ад ми ни стра тив на је ди ни ца 
– округ. Бла го ев град је од 1949. па до 1987. го ди не не пре кид но био ре ги о нал ни 
цен тар исто и ме ног окру га (тај ста тус је по вра ћен 1999).225 Тре ба ло би ис та ћи 
и да је Бла го ев град цен тар Пи рин ске Ма ке до ни је, што је гра ду омо гу ћа ва ло 
по себ ну по зи ци ју у ре ги о нал ној по де ли Бу гар ске.

Ло кал на са мо у пра ва у со ци ја ли зму би ла је је дин стве ни део др жав не вла сти 
и ни ка да ни је би ла ње на про тив те жа. За вре ме со ци ја ли зма ло кал на упра ва у 
Ју го сла ви ји и Ср би ји вре ме ном је са мо про ши ри ва ла овла шће ња упра вља ња 
ре сур си ма на сво јој те ри то ри ји, али у иде о ло шком и по ли тич ком скла ду са 
цен трал ном вла шћу. Уз све то, у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та, па све до 
1955. го ди не, оп шти не су у су шти ни би ле из вр шни ор га ни цен трал не вла сти, 
јер ни је би ло мо гућ но сти да са мо стал но оба вља ју чак ни ко му нал не по сло ве. 
Од 1955. го ди не оп шти не до би ја ју низ овла шће ња у обла сти упра вља ња сво јом 
имо ви ном, при вре дом, про све том, кул ту ром и здрав ством. Уста ви из 1963. и 
1974. го ди не још ви ше су ис та кли са мо стал ност оп шти не у оба вља њу ових 
де лат но сти, па и до ме ну без бед но сти и те ри то ри јал не од бра не, а на ро чи то у 
при вред ним де лат но сти ма.226

У Бу гар ској је ло кал на са мо у пра ва уки ну та 1934. го ди не (у Ју го сла ви ји 
1929), а ор га не упра ве у оп шти на ма по ста вља ла је цен трал на власт. Од сеп тем-
бра 1944. до 1948. го ди не пред сед ни ка оп шти не (кме та) по ста вљао је ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва по пред ло гу ме сног ко ми те та Оте че стве ног фрон та (на-
зив На род ног фрон та у Бу гар ској). Од 1949. оп шти ном се ру ко во ди пу тем На-
род ног са ве та (од бо ра). Иако се оп шти на ма и окру зи ма ру ко во ди са са ве ти ма 

225 Гор њо џу мај ски округ по сто јао је из ме ђу 1950. и 1957. го ди не и укљу чи вао је пет сре зо ва. 
То је би ла тро сте пе на ауто но ми ја: оп шти на-срез-округ. Но вом ре фор мом из 1959. го ди не 
ство ре на је дво сте пе на ло кал на упра ва: оп шти на и округ. Бла го ев град ски округ је 1978. 
имао 16 оп шти на, а од 1983. го ди не 18 оп шти на. Ад ми ни стра тив ном ре фор мом из 1987. 
окру зи су уки ну ти, а уме сто њих се уво де обла сти. Бла го ев град ски округ увр штен је у Со-
фиј ску област [„Ад ми ни стра тив но-те ри то ри ал но ус тро й ство”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски 
край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 12–13; Кме то ве-
те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, Бла го ев град, 2008. стр. 5, 100]. 

226 Ми ле Илић, Ло кал на са мо у пра ва у Ју го сла ви ји, Ниш, 1996, стр. 73–87.
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ко ји се би ра ју, др жа ва је на сто ја ла да огра ни чи ло кал ну са мо у пра ву. Окру зи 
од 1959. го ди не до би ја ју низ над ле жно сти, а оп шти не за ко ни ма из 1971, 1977, 
1979. и по себ но 1987. го ди не (ре ша ва ње ло кал них пи та ња, уво ђе ње из вр шних 
са ве та, по ве ћа ње ком пе тен ци ја од лу чи ва ња). Су штин ски, над зор Пар ти је ни ка-
да ни је пре ста јао, али је сим бо лич ки зна чај лич но сти гра до на чел ни ка (кме та) 
у ло кал ној сре ди ни пре ва зи ла зио ње го ве ствар не ду жно сти и ком пе тен ци је. 

Но ви За кон о ло кал ној са мо у пра ви до нет је 1991. го ди не, по сле па да со ци ја ли-
зма.227 Пе ри о дич не ре фор ме и ор га ни за ци о не про ме не уну тар БКП, у идеј ном 
и сва ком дру гом ви ду, ипак ни ка да ни су до во ди ли у сум њу од лу чу ју ћу уло гу 
Пар ти је у кон тро ли дру штва, укљу чу ју ћи и по ве ћа ње ло кал не са мо у пра ве и 
„де мо кра ти за ци ју” дру штва 1987. го ди не.228

С дру ге стра не, не за ви сно од ор га ни за ци је про сто ра уну тар јед не др жа ве 
и за кон ских овла шће ња ло кал не са мо у пра ве, зна чај гра до на чел ни ка (кме та) 
по мно го че му осли ка ва град ко јим упра вља. По ли тич ке при ли ке у ко ји ма се 
оба вља ду жност, по ро дич на, лич на и про фе си о нал на би о гра фи ја, уло га у уна-
пре ђе њу гра да и оп шти не, осли ка ва ју не са мо лич но сти пред сед ни ка оп шти-
не, већ и ло кал ну за јед ни цу и си стем по ли тич ких вред но сти ко је она пре но си 
кроз не ко ли ко ге не ра ци ја. Об ли ци, зна чај и до ме ти по ли тич ке мо ћи ло кал не 
упра ве и пред сед ни ка оп шти не огра ни че ни су за кон ским од ред ба ма, про сто-
ром и ре сур си ма ко ји ма се рас по ла же, али и ре ла ци о ним ве за ма са цен трал-
ном вла шћу. Ком па ра ци ја ка ри је ра и „за слу га” два на е сто ри це гра до на чел ни ка 
Чач ка и Бла го ев гра да то ком епо хе со ци ја ли зма по ка зу је зна чај не раз ли ке у на-
чи ну из бо ра и ме ха ни зми ма упра вља ња гра дом.229

Ана ли за би о гра фи ја гра до на чел ни ка Чач ка у епо хи со ци ја ли зма от кри ва че-
ти ри „осо би не” нео п ход не да би се вр ши ла ова ду жност. Пр ва и основ на би ла 
је члан ство у КПЈ/СКЈ, што ни ка ко ни је био и до во љан услов да би не ко по стао 
пред сед ник оп шти не. Дру ги услов од но сио се на лич не за слу ге то ком ра та и 
ре во лу ци је. Уче шће у бор ба ма, ду го трај но за то че ни штво и стра да ње због при-

227 Бог дан Йор да нов, „Мест но то са мо у пра вле ние”, Бъл га рия 20. век : ал ма нах (ред. Фи лип 
Па на й о тов), Со фия, 1999, стр. 190–192; Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–
2007, стр. 3, 7–8.

228 Ев ге ний Кан ди ла ров, „От “ре а лен” към “де мо кра ти чен” со ци а ли зъм (из зиг-за ги те на иде-
й но то и про грам но то раз ви тие на БКП след Вто ра та све тов на во й на)”, в: Из сле два ния по 
ис то рия на со ци а ли зма в Бъл га рия 1944–1989, (съст. д-р Ев ге ний Кан ди ла ров), Со фия, 
2010, стр. 64–157.

229 Пр ви по сле рат ни пред сед ник оп шти не у Чач ку био је Дра го мир Ми нић (1944–1947), 
отац на род ног хе ро ја Ми ло ша Ми ни ћа. Дру ги пред сед ник био је тр го вац Ар се ни је Ћен-
дић (1947–1949, 1950–1952), за тим учи тељ Ра дој ко Кру нић (1949–1950, 1952–1954), ко га 
на сле ђу је рад ник Вуч ко Ми ло ше вић (1954–1955). Обу ћа ра Ми ха и ла Зла ти ћа (1955–1957) 
за ме њу је агро ном Ми ло рад Ник шић (1957–1963), а ње га прав ник Ми лош Ми ло са вље вић 
(1963–1967). Ме тал ског рад ни ка Дра ги ћа Јо ва но ви ћа (1967–1973) на сле ђу је учи тељ Ве ли-
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пад но сти КПЈ и пар ти зан ском по кре ту, би ла је за слу га ко ја се це ни ла и на гра-
ђи ва ла. Пре о ста ла два усло ва на ме та ла су се ако би из о ста ле лич не за слу ге 
у ре во лу ци ји, усло вље не фи зич ким од су ством из гра да то ком оку па ци је (бо-
рав ком у за тво ру, ло го ру, за ро бље ни штву) или због ге не ра циј ске уда ље но сти 
(де чач ког уз ра ста за вре ме Дру гог свет ског ра та). То је био раз лог да се ис так не 
лич на струч ност, ка ко због ствар них спо соб но сти ко је су по сто ја ле или због 
мањ ка обра зо ва них ка дро ва уну тар Пар ти је, на ро чи то у пр вој по сле рат ној де-
це ни ји. Че твр ти услов од но сио се на по ро дич но по ре кло, бор бу и стра да ње 
пре да ка у окви ру ко му ни стич ког и пар ти зан ског по кре та. Овај услов, иако не 
од лу чу ју ћи, ни је пре ћут но при ме њи ван, већ је ис ти цан као зна чај на и бит на 
ка рак те ри сти ка кан ди да та за пред сед ни ка оп шти не у вре ме ка да је због про то-
ка вре ме на би ло све ма ње ка дро ва из ре во лу ци је.230

Ана ли за би о гра фи ја два на е сто ри це гра до на чел ни ка (кме то ва) Бла го ев гра-
да у пе ри о ду 1944–1989. го ди не от кри ва слич не „осо би не”. При пад ност БКП 
се под ра зу ме ва ла, али је због дру га чи јег исто риј ског ис ку ства Пар ти је у Бу гар-
ској пре 1944. го ди не дру ги низ „осо би на” по стао по же љан да би не ко по стао 
пред сед ник оп шти не. Ипак, лич но уче шће или при пад ност по ро ди ци ко ја је 
има ла тра ди ци је уче шћа у ору жа ној бор би у ра ни јем пе ри о ду (уста нак ко ји 
су ор га ни зо ва ли ко му ни сти 1923) и при пад ност си ро ма шни јим дру штве ним 
сло је ви ма има ла је по себ ну те жи ну, а це ни ла се и ис ти ца ла при пад ност на ци-
о нал ном (ма ке дон ском) ре во лу ци о нар ном по кре ту у окви ру ши ре бу гар ске 
на ци о нал не иде је.231

сав Бо ги ће вић (1973–1982), а ње га ма шин ски ин же њер Алек сан дар Ви шњић (1982–1986). 
Прав ни ка Ми ло ва на Га ври ло ви ћа (1986–1989) на кра ју епо хе со ци ја ли зма за ме нио је ма-
шин ски ин же њер Ми лош Уро ше вић (1989–1992) [Родољуб Пе тро вић, – Ми лош Ти мо ти је-
вић, „Пред сед ни ци оп шти не Ча чак (1944–2010)”, ЗРНМ XXIX, Ча чак, 2009, стр. 213–225]. 
Пр ви по сле рат ни пред сед ник оп шти не у Бла го ев гра ду (Гор њој Џу ма ји до 1950) био је по ли-
тич ки еми грант из СССР-а, рад ник Ге ор ги Сто ја нов (1944–1945), ко га за ме њу је елек тро ин-
же њер Ан тон Го шев (1945–1951). Пар тиј ског рад ни ка са за вр ше ном гим на зи јом Ми ла на 
За ше ва (1951–1951) на сле ђу је рад ник Ан гел Та син ски (1955–1959), а ње га за ме њу је обу ћар, 
ка сни је свр ше ни ма ту рант гим на зи је Ко ста дин За ха ри нов (1959–1961). Учи те ља Ки ри ла 
Ши ро кан ског (1961–1967) за ме њу је еко но ми ста Хри сто Ју ру ков (1967–1971), а ње га на сле-
ђу је по ли тич ки рад ник са сред њом еко ном ском шко лом Глб Ге ор ги јев (1971–1977, 1990). 
Ин же ње ра Сте фа на Пе тро ва (1977–1985) за ме њу је ге о де та За ха ри До нев (1985–1987), а ње-
га на сле ђу је Ге ор ги Ке ха јов (1985, 1987–1989) [Кметове те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 
1912–2007, Бла ге ов град, 2009, стр. 57–85].

230 Би о гра фи је и њи хо ва ана ли за те ме ље се на осно ву по да та ка из тек сто ва: Ми лош Ти мо ти је-
вић, „’Пр ви гра ђа нин ма ле ва ро ши’ : зна чај пред сед ни ка оп шти не у ло кал ној ели ти вла сти 
то ком со ци ја ли зма – при мер Чач ка”, ЗРНМ XXIX, Ча чак, 2009, стр. 245–261; Ро до љуб Пе-
тро вић – Ми лош Ти мо ти је вић, „Пред сед ни ци оп шти не Ча чак (1944–2010)”, ЗРНМ XXIX, 
Ча чак, 2009, стр. 213–234.

231 Би о гра фи је и њи хо ва ана ли за те ме ље се на по да ци ма из пу бли ка ци је: Кме то ве те на Бла го-
ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 57–75.
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Оно што је ка рак те ри стич но за Ча чак, пр ви по сле рат ни пред сед ник оп шти-
не био је Дра го мир Ми нић (1944–1947), отац ис так ну тог по ли ти ча ра Ми ло ша 
Ми ни ћа, пред рат ног чла на КПЈ, ко ји је ско ро до кра ја епо хе ко му ни зма имао 
зна чај не функ ци је уну тар СФРЈ. Дра го мир Ми нић је по по ро дич ној ли ни ји 
био нај по год ни ја лич ност за ме сто гра до на чел ни ка. У Бла го ев гра ду је пр ви 
по сле рат ни гра до нач е лник био Ге ор ги Сто ја нов (1944–1945), по ли тич ки еми-
грант у СССР-у, ко ји је као со вјет ски чо век (био је члан бу гар ске, али и со вјет-
ске ко му ни стич ке пар ти је) оба вљао сво ју ду жност, пред ста вља ју ћи сим бо лич-
но и на ло кал ном ни воу по ло жај Бу гар ске у но вим по ли тич ким окви ри ма. У 
Бла го ев гра ду се та да на ла зи ла са ве знич ка вој на кон трол на ко ми си ја ко ју су 
са чи ња ва ли Со вје ти, као и дру гим ве ћим гра до ви ма ши ром Бу гар ске. Но, ова-
ква прак са је бр зо пре ки ну та, та ко да су сви сле де ћи гра до на чел ни ци би ли „до-
ма ћи” ка дро ви. Обич но би са функ ци је град ског или об ла сног се кре та ра по ста-
ја ли гра до на чел ни ци, че сто са прет ход ним ис ку ством во ђе ња ни за ло кал них 
пре у зе ћа или уста но ва. У Чач ку је лич на, по ро дич на кон тро ла пред сед ни ка 
оп шти не од стра не „кла на” Ми нић, ка сни је и Стам бо лић, без пре ки да тра ја-
ла све до кра ја осам де се тих, не за ви сно од лич них „осо би на” гра до на чел ни ка. 
Уз то је, све до кра ја пе де се тих, лич но уче шће у пар ти зан ском по кре ту би ло 
основ ни услов да би се по стао пред сед ник оп шти не у Чач ку, да би тај услов 
ка сни је за ме ни ло по ро дич но уче шће у ра ту и ре во лу ци ји. 

Ка да је у пи та њу обра зов ни про фил, у Чач ку је пр ви пред сед ник оп шти не 
са фа кул те том био Ми ло рад Ник шић (1957–1960), као и ње гов на след ник Ми-
лош Ми ло са вље вић (1963–1967). За тим је усле дио пре кид до 1982. го ди не ка да 
је за пред сед ни ка оп шти не иза бран Алек сан дар Ви шњић (1982–1986). Сви ка-
сни ји гра до на чел ни ци има ју ви со ко обра зо ва ње. Ни зак обра зов ни ни во, по не-
кад уз за вр ше ну пар тиј ску шко лу, осли ка ва ли су ви ше де це ниј ски си стем по-
жељ них вред но сти ло кал не за јед ни це. Обра зов ни ни во гра до на чел ни ка Чач ка 
ни је био за до во ља ва ју ћи, по себ но у до ба ка да је град ин тен зив но ра стао 50-их, 
60-их и 70-их го ди на, чи ме се де ли мич но мо же об ја сни ти из о ста нак пра во вре-
ме них ини ци ја ти ва за ур ба ни стич ко и сва ко дру го уре ђе ње гра да. Ви ши ни во 
са мо у пра ве од сре ди не пе де се тих ни ка да ни је на пра ви на чин ис ко ри шћен. 
Обра зо ва ност и струч ност ис по љи ле су се као нео п ход не осо би не кан ди да та 
за пред сед ни ка оп шти не тек осам де се тих, ка да је дру штво по ста ло већ до вољ-
но ор га ни за ци о но и тех но ло шки ком пли ко ва но да би се оп шти ном мо гло ру-
ко во ди ти са мо прин ци пи ма во лун та ри зма.

Бла го ев град је, за раз ли ку од Чач ка, већ 1945. го ди не имао гра до нач ле ни ка 
(кме та) са ви со ким обра зо ва њем – елек тро ин же ње ра Ан то на Го ше ва (1945–
1951). За тим је усле дио пре кид до 1967. ка да је за кме та иза бран Хри сто Јур ков 
(1967–1971), од но сно 1977. ка да је кмет по стао Сте фан Пе тров (1977–1985), 
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осо бе са ви со ким обра зо ва њем. Из ме ђу ових ман да та функ ци ју гра до на чел-
ни ка оба вља ли су љу ди са сред њим шко ла и ви шим пар тиј ским кур се ви ма, а 
са мо у јед ном слу ча ју са основ ном шко лом (Ан гел Та син ски 1955–1959). Иако 
лич но обра зо ва ње у пар тиј ској др жа ви не ма од лу чу ју ћу уло гу, ипак су зна ња, 
ис ку ства и спо соб но сти лич но сти са ви со ким обра зо ва њем омо гу ћа ва ла ви ше 
при ли ка за ра ци о нал ни је об ли ко ва ње гра да, пла ни ра ње и пра во вре ме но до но-
ше ње од лу ка чи је ће се деј ство осе ти ти тек у бу дућ но сти.

Пред мо дер ни кла нов ски обра сци ре гру то ва ња гра до на че ле ни ка Чач ка, уз 
нео п ход ну „ју нач ку” би о гра фи ју, ви ше су на ли ко ва ли пред мо дер ним па три јар-
хал ним за јед ни ца ма где се пре ко ауто ри те та углед ног па три јар хал ног до ма ћи-
на власт пре но си на иза бра ног на след ни ка, не го на мо дер но дру штво у ко ме 
се за функ ци ју вр ше ња др жав не упра ве кан ди да ти пре све га над ме ћу струч но-
шћу. Ти ме се по твр ди ла јед на од те за о пре мо дер ној по ли тич кој осно ви вла сти 
у Ср би ји, у ко јој је мен та ли тет ста нов ни штва не га тив но усме рен пре ма вла сти 
уко ли ко је ње на др жав на (по ли тич ка) де лат ност усме ре на пре ма мо дер ни за ци-
ји др жав них и дру штве них струк ту ра (про фе си о на ли за ци ја, прин цип сме не, 
пре ме шта ја и рас ки да ња с ро дов ском по ве за но шћу).232 

Иако су по да ци о лич но сти ма гра до на чел ни ка (кме то ва) Бла го ев гра да 
оскуд ни ји, као и по да ци о ре ла ци о ним ве за ма уну тар са ме ло кал не за јед ни це 
и ве за ма са цен трал ном вла шћу, мо же се за кљу чи ти (са свим огра ни че њи ма) 
да је на ни воу на чи на из бо ра и струч но сти лич но сти пред сед ни ка оп шти не 
Бла го ев град био мо дер ни ји од Чач ка, у ко ме љу ди на вр ху вла сти ни су би ли у 
до вољ ној ме ри но си о ци, а че сто ни обич ни ак те ри про це са мо дер ни за ци је. 

Је дан од ду го го ди шњих ру ко во ди ла ца со ци ја ли стич ких пред у зе ћа у Чач ку 
(„ЦЕР”, „Ли то па пир”, „Фа бри ка хар ти је”, „Во до вод”), еко но ми ста То ми слав 
Ђи нић – „Ђи ку ла”, дао је мо жда је дан од нај при бли жни јих опи са нео п ход них 
осо би на за „успе шну” ка ри је ру на ло кал ном ни воу: „Ја сам ин те лек ту ал но про-
се чан, али имам сми сла за ор га ни за ци ју ра да и из у зет но ве ли ку упор ност, ко ја 
је у овим усло ви ма че сто зна чај ни ја од па ме ти. Упо ран сам кат кад до твр до гла-
во сти.” Гру бост, ба ха тост, али и осе ћај за па три јар хал ну пра вед ност ко ја не 
тр пи „из го во ре” за не у чи ње но, чи ни ли су осно ву по на ша ња ова квог по што ва-
ног (али не и оми ље ног ти па ру ко во ди о ца), по ре клом из ни жих дру штве них 
сло је ва, а ко ји су, за хва љу ју ћи со ци ја ли зму, до би ли мо гућ ност да од лу чу ју и 
упра вља ју. Ка ко је то То ми слав Ђи нић (чи ји је отац био ко чи јаш) искре но ре-
као: „Шта би од ме не би ло у не ком дру гом си сте му? Ве ро ват но не бих да ле ко 
од ма као од фи ја ке ра и ди зги на.”233

232 Ханс–Ми ха ел Ми длих, „Па три јар хал ни мен та ли тет као смет ња др жав не и дру штве не мо дер-
ни за ци је у Ср би ји XIX ве ка”, Исто риј ски ча со пис, књ. XXXVI II, Бе о град, 1991, стр. 114–125.

233 Ми лош Јев то вић, ”Ђи ку ла, ко чи ја шев син”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1985, стр. 4.
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Опште претпоставке модернизације Чачка и Благоевграда до 1989. године

1. Источна Европа 1944–1989.

2. Окрузи и општине у Србији 1992.

3. Области у Бугарској 1999.

* Blagoevgrad

* Čačak
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Опште претпоставке модернизације Чачка и Благоевграда до 1989. године

4. Чачак, изглед из 1929. године

5. Чачак, улица Краља Александра, после 1930. године
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Опште претпоставке модернизације Чачка и Благоевграда до 1989. године

6. Горња Џумаја, изглед из 1933. године

7. Горња Џумаја, централна улица 1929. године
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Опште претпоставке модернизације Чачка и Благоевграда до 1989. године

9. Горња Џумаја, Кметство (општина), око 1932. године

8. Чачак, Основна школа и Начелство, 1927.
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Иако се у те о ри ји че сто пре пли ћу и по и сто ве ћу ју про це си мо дер ни за ци је и ин-
ду стри ја ли за ци је, они за пра во не мо ра ју да пред ста вља ју исти по јам. Тех нич-
ки на пре дак мо гу ће је оства ри ти и без на прет ка у мо дер ни за ци ји (по ли тич кој) 
дру штва. Да ли је мо дер ни за ци ја по сле ди ца ин ду стри ја ли за ци је или обр ну то, 
од но сно у ком сте пе ну су ови про це си ме ђу за ви сни или не за ви сни јед ни од 
дру гих, пред ста вља пред мет спо ре ња. Мо дер ни за ци ја се мо же по кре ну ти и 
без ин ду стри ја ли за ци је, ко ја с дру ге стра не мо же би ти пот пу но дру штве но 
не у тра лан и ин ди фе рен тан про цес или ма кар да не укљу чу је све еле мен те мо-
дер ни за ци је. Ипак, иако мо дер ни за ци ја мо же би ти по кре ну та без ин ду стри ја-
ли за ци је, ко ја се у том слу ча ју ја вља као ње на по сле ди ца, да љи раз вој мо дер ни-
за ци је за ви си од бр зи не, оби ма и на чи на раз во ја ин ду стри ја ли за ци је. То је и 
основ но по ла зи ште овог ис тра жи ва ња: ин ду стриј ско дру штво је увек мо дер но 
дру штво, са свим огра ни че њи ма ко је се од но се на ње го ве со ци јал не, по ли тич-
ке и кул тур не си сте ме.234 На и ме, тех но ло шка ино ва ци ја, ка да јед ном по ста не 
ру тин ска, до би ја на гла ше но свој ство инер ци је, та ко да се про це си тех но ло шке 
ино ва ци је и оп штег ин ду стриј ског раз во ја не пре кид но убр за ва ју.235

Ин ду стри ја ли за ци ја у ужем сми слу пред ста вља про цес пре о бра жа ја свих 
гра на про из вод ње на но вим осно ва ма: ма ши ни за ци ју и ме ха ни за ци ју про це са 
ра да, уво ђе ње но вих ви до ва енер ги је, њи хов пре нос и тран сфор ма ци ју, али и 
про ме не у обла сти услу га и са о бра ћа ја. Та ко ђе по кре ће стан дар ди за ци ју рад-
них и про из вод них по сту па ка, ефи ка сност ра да, се риј ску и ма сов ну про из вод-
њу. Ин ду стри ја ли за ци ја по кре ће про ме не и у жи во ту љу ди чи је се по тре бе све 

234 Sil va no Bol čić, „So ci o lo gi ja i ,pro blem ne do volj no raz vi je nih pod ruč ja’ ”, u: Ru ža Pe tro vić, Mi lo-
rad Kr ne ta, Sil va no Bol čić, Raz voj te ri to ri jal nih za jed ni ca : op šti ne i re gi o ni SR Sr bi je, Be o grad, 
1981, str. 103–104; Ma ri ja Ob ra do vić, „Te o ri ja mo der ni za ci je i mo de li raz vo ja”, str. 412–413; 
Ivan Ro gić, „Teh nič ka mo der ni za ci ja i po vjest po je din ca”, Dru štve na is tra ži va nja, god. 8, br. 2–3 
(1999), Za greb, 1999, str. 398.

235 En to ni Gi dens, Po sle di ce mo der no sti, str. 161–162.
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ви ше уве ћа ва ју и усло жња ва ју. Све је то до ве ло до ра ди кал них из ме на дру штве-
не струк ту ре у про це су пре тва ра ња аграр ног у ин ду стриј ско дру штво. Ме ња 
се ква ли фи ка ци о на струк ту ра рад не сна ге, ра сте зна чај обра зов них за ни ма ња 
и оних ко ји се ти чу ор га ни за ци је и упра вља ња. Уоб ли ча ва се „ин ду стриј ско 
дру штво” са мно гим за јед нич ким обе леж ји ма у свим зе мља ма, ма ко ли ко оне 
би ле уда ље не и раз ли чи те по мно гим осно ва ма.236

Про цес раз во ја и ши ре ња ин ду стри је уско је ве зан за ур ба ни за ци ју. Град 
по ста је глав на „по зор ни ца” у ко ме се из вр ша ва тех но ло шки пре о бра жај дру-
штва. Глав ни еле мен ти у но вом ур ба ном ком плек су по ста ју фа бри ка, же ле зни-
ца и рад нич ке че твр ти (че сто као си ро тињ ске – сла мо ви). Фа бри ка по ста је 
је згро но вог ур ба ног ор га ни зма, а сви оста ли еле мен ти жи во та по ста ју јој пот-
чи ње ни. Ова кве ур ба не агло ме ра ци је ши ри ле су се од по чет ног је згра, а да че-
сто ни ка да ни су сте кле ни шта од оних ин сти ту ци ја ко је за пра во ка рак те ри шу 
град.237

На уч но-тех нич ки на пре дак до нео је убр за ни раст про из вод ње но вих ма-
ши на, на чи на ко ри шће ња енер ги је, али и рад ног ис ку ства, ве шти на, уме ћа и 
ор га ни за ци је про из вод ње. Је дин ство ових про це са пред ста вља тех но ло ги ју 
–функ ци о нал но укљу чи ва ње на уч ног или дру гог ор га ни зо ва ног зна ња ко је се 
упо тре бља ва да би се оства ри ли прак тич ни ци ље ви про из вод ње.238 

Тех нич ки про грес ин ду стри је исто вре ме но пред ста вља по кре тач при вред-
ног раз во ја од ре ђе не те ри то ри је. Да ли ће се од ре ђе ни ре ги он раз ви ја ти, од но-
сно мо дер ни зо ва ти, умно го ме за ви си од са ме струк ту ре ин ду стри је и ње ног 
раз во ја и ши ре ња.239 Ме ђу тим, да би про цес ин ду стри ја ли за ци је уоп ште за по-
чео, да би се при ме ни ле но ве тех но ло ги је и из вр ши ла про ме на у дру штву (мо-

236 Vla di mir Mi lić, „In du stri ja li za ci ja”, So ci o lo ški reč nik (pri re di li Aljo ša Mi mi ca, Ma ri ja Bog da no-
vić), Be o grad, 2007, str. 190; Кла ус Тен фел де, „Ин ду стри ја ли за ци ја”, Исто ри ја, лек си кон 
пој мо ва (ур. Ри хар ван Дил ман), Бе о град, 2010, стр. 213–215; Ma ri ja Ob ra do vić, „Te o ri ja mo-
der ni za ci je i mo de li raz vo ja”, str. 411–412; Mir ja na To do ro vić, „Dru štvo, in du strij sko”, So co lo ški 
reč nik (pri re di li Aljo ša Mi mi ca, Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 2007, str. 96; En to ni Gi dens, So ci o-
lo gi ja, Be o grad, 2006, str. 380–381.

237 Lu is Mam ford, n. d., str. 486.
238 John Ken neth Gal bra ith, No va in du strij ska dr ža va, Za greb, 1970, str. 24–29, 80; Sil va no Bol čić, 

„Teh no lo ški na pre dak”, So ci o lo ški reč nik (pri re di li Aljo ša Mi mi ca, Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 
2007, str. 613; Bo žo Mi lo še vić, „Na uč no teh nič ka re vo lu ci ja”, So ci o lo ški reč nik (pri re di li Aljo ša Mi-
mi ca, Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 2007, str. 358–359; Isti, „Teh ni ka”, So ci o lo ški reč nik (pri re di li 
Aljo ša Mi mi ca, Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 2007, str. 611; Isti, „Teh no lo gi ja”, So ci o lo ški reč nik 
(pri re di li Aljo ša Mi mi ca, Ma ri ja Bog da no vić), Be o grad, 2007, str. 612–613.

239 Пре ма раз вој ном кри те ри ју му она се де ли на про пул зив ну или на пре ду ју ћу (ма ши но град-
ња, про из вод ња елек трич не енер ги је, са о бра ћај них сред ста ва, елек трич них ма ши на и апа-
ра та – по себ но елек тро ни ка, про из вод ња и пре ра да хе миј ских про из во да) и ин тер ме ди-
јал ну или по моћ ну (про из вод ња угља и наф те, цр на и обо је на ме та лур ги ја, ин ду стри ја 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, це лу ло зе и па пи ра). Све ове гра не има ју зна чај за раз вој на пре-
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дер ни за ци ја), нео п ход но је да се од ре ђе на те ри то ри ја (др жа ва, ре ги он, град) 
при пре ми за тај про цес. Те о ри је раз во ја ко је обра зла жу нео п ход не по ступ ке 
за по кре та ње еко ном ског раз во ја ко ји дру штво из вла чи из „за ча ра ног кру га 
си ро ма штва” ни су са гла сне ко ји су то кон крет ни ко ра ци ко је би тре ба ло пред-
у зе ти. Ста но ви ште да је нај пре нео п ход но из вр ши ти ве ли ка ула га ња у са о бра-
ћај, ко му ни ка ци је и енер ге ти ку и да је ну жно обез бе ди ти по моћ екс тер них 
еко но ми ја (те о ри ја „урав но те же ног раз во ја” и те о ри ја „ве ли ког уда ра”), по-
не кад се тре ти ра као ко пи ја пре но ше ња ис ку ста ва За па да. Јед но од основ них 
огра ни че ња при вред ног раз во ја пред ста вља и не до ста так ини ци ја ти ве у до но-
ше њу од лу ка – не рав но те жа пре ма овој те о ри ји сти му ли ше про цес од лу чи ва-
ња (те о ри ја „не у рав но те же ног раз во ја”). По ред свих уну тра шњих и ло кал них 
пред у сло ва, за еко ном ски раз вој нео п ход но је, по ред ин тер ног обез бе ди ти и 
екс тер но тр жи ште, у еко но ми ја ма ко је су тех но ло шки ме ђу за ви сне ка ко у об-
ли ци ма ди рек тих ме ђу др жав них ве за, та ко и на ба зи тр жи шних од но са са мих 
про из во ђа ча, што је мно го ва жни је.240

Еко ном ски раз вој, ко ји укљу чу је по ди за ње ин ду стри је и уво ђе ње но вих тех-
но ло ги ја, мо же се по сма тра ти и као про цес еко ном ског уз ди за ња гра до ва, а не 
це ло куп не на ци о нал не те ри то ри је. Др жа ве је су вој ни и по ли тич ки ен ти те ти, 
али ни су и еко ном ски. Цен тар на прет ка и у XX ве ку чи не гра до ви и њи хо ва 
спо соб ност за ме не уво зних про из во да, не пре ста не ино ва ци је, кре а тив но сти и 
при ла го ђа ва ња но во на ста лим еко ном ским си ту а ци ја ма. Гра до ви ко ји за ме њу-
ју уво зну ро бу не обез бе ђу ју са мо го то ве про из во де, већ и мно ге дру ге вр сте 
ро ба у услу га. Раз вој за пра во ни је скуп пред ме та за про и вод њу, он се не мо же 
„по кло ни ти” ни ти „ку пи ти”, јер пред ста вља про цес про ме не, про цес ко ји се 
те ме љи на прин ци пу „ура ди сам” на ко ме стал но тре ба „ра ди ти”. Пре се ље ње 
чи та вих ин ду стриј ских по стро је ња у еко ном ски не раз ви је не кра је ве, без под-
сти ца ња мно го број них по моћ них и до дат них про це са про из вод ње, услу га и 
ино ва ци ја, има ефе кат по пут по ди за ња „ка те дра ла у пу сти њи” (при мер Си ци-
ли је у Ита ли ји). Не за ви сно од то га, сам про цес про из вод ње и чи та ве при вре де 
уоп ште, ни је мо гу ће уна пред ис пла ни ра ти. Про цес са др жи низ нео че ки ва них 
не ста бил но сти и ино ва ци ја. Град пред ста вља осно вни про стор од ко га по ти чу 
про ме не ко је се те ме ље на спо соб но сти њи хо вог тр жи шта да омо гу ћи по тро-

ду ју ће ин ду стри је због си ро ви на ко је про из во де, али их ка рак те ри шу екс тен зив ни раз вој, 
сла би је или за ста ре ле тех но ло ги је и ма ње сто пе ра ста. Тре ћа гру па је тра ди ци о нал на или 
ста ци о нар на ин ду стри ја (тек стил на, ин ду стри ја ко же и кр зна, ка у чу ка, ду ва на, пре храм бе-
на ин ду стри ја). Ово су рад но ин те зив не и ни ско а ку му ла тив не гра не ин ду стри је ни ских сто-
па ра ста, под ло жне бр зим про ме на ма (Жи во рад Гли го ри је вић, „Струк ту ра ин ду стри је на 
те ри то ри ји Ср би је (ана ли за ста ња)”, Еко ном ске те ме 1/2 (1993), Ниш, 1993, стр. 64–67).

240 Dra ga na Gnja to vić, Ulo ga ino stra nih sred sta va u pri vred nom raz vo ju Ju go sla vi je, Be o grad, 1985, 
str. 5–8.
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шњу ра зно вр сних ро ба, отва ра њу но вих рад них ме ста, уво ђе ња тех но ло ги ја, 
пре се ље ња фа бри ка на ши ра под руч ја и пла си ра ња град ског ка пи та ла.241 Ово 
ста но ви ште се по кла па са те о ри јом „по ла ра ста” ко ја го во ри да ло ка ци ја не ког 
пред у зе ћа ко је при па да про пул зив ном сек то ру по ве ћа ва тех нич ки про грес и 
иза зи ва по кре та ње за ви сних пред у зе ћа, удру жи ва ње, ме ђу за ви сност и еко ном-
ски раст ре ги о на. Гра до ви као цен три та квих ин ду стри ја пред ста вља ју пра ве 
„по ло ве ра ста”. 242 

Не за ви сно од ових кон ста та ци ја ко је се од но се на прин ци пе еко ном ског раз-
во ја у тр жи шним при вре да ма у дру гој по ло ви ни XX ве ка, али ко ји су би ли и не-
ми нов ност раз во ја со ци ја ли стич ких зе ма ља, тре ба на гла си ти да је за би ло ко ји 
раз вој нео п ход но има ти од ре ђе не пред у сло ве. Ста но ви ште ко је ов де за сту па мо 
те ме љи се на за кључ ку да је за ин ду стри ја ли за ци ју, од но сно еко ном ски на пре-
дак и мо дер ни за ци ју, нео п ход но по се до ва ње по гон ске енер ги је и са о бра ћај них 
ве за да би се уоп ште до шло до мо гућ но сти до би ја ња си ро ви на (и из уда ље них 
кра је ва) и при то ме о све му по треб ном у тех но ло шком про це су би ти на вре ме 
и тач но ин фор ми сан (те ле ко му ни ка ци је). По се до ва ње енер ги је, са о бра ћај них 
и ко му ни ка ци о них ве за, пред ста вља основ ни пред у слов при вред ног раз во ја 
са ви шим сто па ма ра ста. Све три гра не зах те ва ју ве ли ка ма те ри јал на ула га ња 
за свој раз вој, та ко да је нео п ход но уче шће це ле за јед ни це. Исто вре ме но, оне 
мо ра ју би ти ор га ни зо ва ни у ве ли ке си сте ме на ни воу це ле зе мље, јер не тр пе 
цеп ка ња по ре ги о ни ма.243 

Ин ду стри ја ли за ци ја оста вља ду бо ке тра го ве на ор га ни за ци ју и ко ри шће ње 
про сто ра, ме ња ју ћи ње го ву струк ту ру, са др жа је и из глед, при че му је основ на 
ка рак те ри сти ка не рав но мер ност ко ја се огле да кроз фе но мен те ри то ри јал не 
(не)раз ви је но сти. У свим дру штве ним си сте ми ма кључ ни зна чај за раз вој (мо-
дер ни за ци ју) има еко ном ска по ли ти ка др жа ве у упра вља њу тех но ло шким раз-
во јем и ино ва ци ја ма. У раз вој ној струк ту ри нај ве ћи зна чај има ју про пул зив не 
(на пре ду ју ће) гра не ин ду стри је, са нај ве ћом при ме ном на уч них и тех нич ких 
зна ња, ино ва ци ја и ор га ни за ци је у про из вод ном про це су, нат про сеч ном сто-

241 Еко ном ска екс пан зи ја ко ја на ста је услед град ске за ме не уво за, нај пре у уну тра шњој еко но-
ми ји, са сто ји се из пет об ли ка ра ста: 1) на гло уве ћа ње град ских тр жи шта за но ву и ра зно вр-
сни ју уво зну ро бу ко ју углав ном чи не ру рал ни про из во ди и ино ва ци је по ре клом из дру гих 
гра до ва; 2) на гло уве ћа ње бро ја и вр сте рад них ме ста у гра ду за ме не уво за; 3) уве ћа ва ње 
бро ја град ских по стро је ња пре се ље них на не ур ба ни зо ва не ло ка ци је, док се ста ри ја пред у-
зе ћа по ти ску ју; 4) но вих упо тре ба тех но ло ги је ка ко би се по ве ћа ли ру рал на про из вод ња 
и про дук тив ност; 5) ра ста град ског ка пи та ла. Ових пет чи ни ла ца има ју ути цај и ван град-
ског про сто ра (Džejn Džej kobs, Gra do vi i bo gat stvo na ci ja : prin ci pi eko nom skog ži vo ta, No vi 
Sad, 2010, str. 41, 48–49, 53, 86, 117, 140, 162–163, 167).

242 Ve ro ni ka Vu jo še vić, n. d., str. 12–15; Alek san dar Velj ko vić, „Grad – pol raz vo ja u mre ži na se lja”, 
Sa op šte nja, 17 (1986), str. 7, 14–16.

243 Rad mi la Sto ja no vić, Op ti mal na stra te gi ja pri vred nog raz vo ja, Be o grad, 1979, str. 126–127.
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пом ра ста и про дук тив но сти у од но су на ин ду стри ју у це ли ни (као и у из во зу 
про из во да), што све ути че и на дру ге гра не ин ду стри је као ге не ра тор ши ре ња 
тех нич ког про гре са, али и на дру штво у це ли ни, а нај че шће због по тре бе ан га-
жо ва ња ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге.244

Ка да је у пи та њу со ци ја ли стич ка ин ду стри ја ли за ци ја, по сле све о бу хват-
не на ци о на ли за ци је це ло куп на при вред на ак тив ност ор га ни зо ва на је пу тем 
цен трал ног пла ни ра ња и ели ми ни са ња де ло ва ња тр жи шта ра ди оства ри ва ња 
мак си мал ног еко ном ског ра ста и са мо до вољ но сти. Исто вре ме но је до шло и 
до по ра ста би ро кра ти је ко ја је ор га ни зо ва ла пла ни ра ње, чи је се ис пу ња ва ње 
ба зи ра ло на прин ци пу при ну де, а по вре ме но те ро ру и стал ној ма ни пу ла ци-
ји стра хом. Стро го цен тра ли зо ван си стем пла ни ра ња био је за пра во су шти на 
рат не при вре де са ком плет ном кон тро лом це на, над ни ца и при хо да, што је 
омо гу ћа ва ло нај ве ћу мо гу ћу аку му ла ци ју ка пи та ла. Из гле да ло је да се ра ди о 
си сте му успе шне и бр зе ин ду стри ја ли за ци је са је дин стве но ви со ком сто пом 
ин ду стриј ског раз во ја и ин ве сти ци ја. Ме ђу тим, бр за али и не ра ци о нал на ин-
ду стри ја ли за ци ја те ме љи ла се на екс тен зив ним фак то ри ма при ли ва јеф ти не 
рад не сна ге, та ко да ни је до не ла ста би лан раст, па је ре ги он убр зо за пао у кри-
зу. Пе ри о дич не ре фор ме по кре та не од ше зде се тих го ди на ни су ус пе ле да пре о-
бра зе со ци ја ли стич ки тип ин ду стри ја ли за ци је ко ја се ба зи ра ла на за ста ре лим 
тех но ло шким и струк тур ним об ли ци ма ор га ни зо ва ња про из вод ње за ка сне ле 
„ин ду стриј ске ре во лу ци је”. Кру ти мо дел со ци ја ли стич ке ин ду стри ја ли за ци је 
био је не по го дан и за но ве тех но ло ги је ко је су омо гу ћа ва ле раст и на пре дак. 
Тех но ло шко за о ста ја ње про из ве ло је пад еко ном ског ра ста, кри зу ко ја по чи ње 
већ сре ди ном се дам де се тих и еро зи ју це ло куп ног си сте ма кра јем осам де се тих 
го ди на два де се тог ве ка.245 Упра во по чет ком се дам де се тих (1971) на За па ду по-
чи ње про из вод ња ми кро про це со ра, као осно ве но вих тех но ло шких си сте ма, 
чи ја се ди фу зи ја вр ши и у при вре ди и ван ње, мак си мал но до при но се ћи по ве-
ћа њу про дук тив но сти.246

Раз вој ин ду стри је про ме нио је жи вот ми ли о на љу ди у Ис точ ној Евро пи, 
али тај про цес ни је имао ста бил ну осно ву за да љи тех но ло шки на пре дак у кон-
ку рен ци ји са еко ном ски раз ви је ни јим др жа ва ма. На пу шта ње изо ла ци је при-
мо ра ло је ко му ни стич ке зе мље да се так ми че на свет ском тр жи шту и то са 

244 Slav ka Ze ko vić, Teh nič ki pro gres i re gi o nal ni raz voj in du stri je u Sr bi ji, Be o grad, 1997, str. 3–6, 10, 
29, 32–33, 103.

245 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u 
pe ri fe ri ju, str. 101–109, 123, 187, 222, 229, 235–236, 264; Isti, Eko nom ska isto ri ja Evro pe u XX 
ve ku : od la is sez fa i re do glo ba li za ci je, Be o grad, 2009, str. 155, 181–217; Ана то лий Гри го рь е вич 
Ви шнев ский, н. д., стр. 50–53.

246 Ili ja Ro sić, Ste van De ve ta ko vić, Mi ro slav Đor đe vić, Teh nič ki pro gres i pri vred ni raz voj, Kra gu je-
vac, 1999, str. 31.
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пред у зе ћи ма чи ји је циљ био мак си ми зи ра ње про фи та, а за то оне ни су има ле 
нео п ход не дру штве но-еко ном ске осно ве, ни ти ин фра струк ту ру ду гог тра ја ња 
ко ја би то олак ша ла.247

(а) Индустријализација Југославије (1944–1990) 

Ин ду стри ја Ју го сла ви је ни је би ла раз ви је на не по сред но пре 1941. го ди не, а рат-
на ра за ра ња и оку па ци ја уни шти ли су иона ко сла бе осно ве за да љи при вред-
ни раз вој. Ра зо ре ни гра до ви, по ру ше ни мо сто ви, пру ге и пу те ви, пре ки ну те 
те ле фон ске ли ни је, не до ста так хра не, ле ко ва, енер ги је (угља, стру је), ма ши на, 
ре зер вних де ло ва, струч ња ка па и обич них рад ни ка, оте жа ва ли су и од ла га ли 
пла ни ра ње би ло ка квог раз во ја и мо дер ни за ци је ин ду стри је.248 

Но ва власт у Ју го сла ви ји је за кон ским од ред ба ма (кон фи ска ци јом, се кве-
стром, од у зи ма њем рат не до би ти и на ци о на ли за ци јом), у пе ри о ду 1945–1948. 
го ди не, ство ри ла др жав ну ма те ри јал ну ба зу као осно ву са ко је је тре ба ло из-
вр ши ти план ску ин ду стри ја ли за ци ју зе мље, ко ја је има ла и кла сну ди мен зи ју 
(бор ба про тив бур жо а зи је). Већ 1945. го ди не у др жав ном вла сни штву би ло 
је 56,5% укуп не ин ду стри је, а под се кве стром још 32,4% (укуп но ско ро 89% 
ин ду стри је). Пр ва на ци о на ли за ци ја из 1946. го ди не пре у зе ла је пре о ста ли део 
круп них пред у зе ћа, а дру га из 1948. оста так ма њих по го на. Чи та ва стра те ги ја 
др жав не, план ске ин ду стри ја ли за ци је, са же та је у ци ље ви ма раз во ја на осно-
ву Пр вог пе то го ди шњег пла на из 1947. го ди не (убр за на план ска ин ду стри ја-
ли за ци ја и елек три фи ка ци ја). Нај ви ше се ра чу на ло на убр за ни тех но ло шки 
на пре дак, те шку ин ду стри ју, раз вој енер ге ти ке, ма сов но за по шља ва ње и ко ри-
шће ње јеф ти не рад не сна ге. С дру ге стра не, по тро шња ста нов ни штва оштро 
је огра ни че на. И по ред свих на по ра, ин ду стри ја ли за ци ја Ју го сла ви је сре ди ном 
пе де се тих још ни је да ла до вољ но ви со ке ре зул та те. За о ста ја ње за раз ви је ним 
зе мља ма би ло је и да ље ве ли ко, а ин ду стри ја ли за ци ја ни је пре ма ши ла ни зе-
мље ре ги о на, Бу гар ску и Ру му ни ју.249 Бу гар ска је 1955. го ди не про из во ди ла по 

247 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 255–256.
248 Ni ko la Živ ko vić, Rat na šte ta ko ju je Ne mač ka uči ni la Ju go sla vi ji u Dru gom svet skom ra tu, Be o-

grad, 1975, str. 425–438. Да би зе мља уоп ште мо гла да функ ци о ни ше у пр вим ме се ци ма 
по сле осло бо ђе ња, би ла је нео п ход на еко ном ска по моћ (угаљ, опре ма, хра на, ле ко ви), ко ју 
је Ју го сла ви ја до би ла и од Бу гар ске (Pe tar Dra gi šić, n. d., str. 40–44).

249 Za pi sni ci sa sed ni ca Po lit bi roa Cen tral nog ko mi te ta KPJ (11. jun 1945 – 7. jul 1948), pr. Bran ko 
Pe tra no vić, Be o grad, 1995, str. 171–173, 536–538; Ди ми три је Ми шић, Еко но ми ка ин ду стри је 
ФНРЈ, Бе о град, 1957, стр. 295, 366–371; Ni ko la Čo be ljić, Pri vre da Ju go sla vi je : rast, struk tu ra i 
funk ci o ni sa nje, knj. 1, Be o grad, 1980, str. 70–78, 81–84; Dra gu tin V. Mar se nić, Eko nom ska struk-
tu ra i pri vred ni rast Ju go sla vi je, Be o grad, 1982, str. 250–260.
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ста нов ни ку 1,11 пу та ви ше стру је не го Ју го сла ви ја, од но сно 2,08 у од но су на 
Ср би ју и 1,69 у од но су на ужу Ср би ју. Слич но је би ло и по дру гим еко ном ским 
по ка за те љи ма. Бу гар ска је про из во ди ла 1,55 пу та ви ше це мен та по ста нов ни-
ку у од но су на Ју го сла ви ју 1960. го ди не (1,9 у од но су на Ср би ју и 2,97 у од но су 
на ужу Ср би ју).250 

Уче шће стра них сред ста ва у еко ном ском по ди за њу Ју го сла ви је би ло је зна-
чај но, на ро чи то по сле 1948. го ди не и пре ки да од но са са СССР-ом. У пе ри о ду 
1948–1952. го ди не ино стра на сред ства уче ство ва ла су у на род ном до хот ку са 
17,4%, у не то ин ве сти ци ја ма чак 78,7%. Слич но је би ло и у на ред ним де це ни-
ја ма. Од 1952. до кра ја 1964. го ди не стра на сред ства уче ство ва ла су са 7,9% у 
на род ном до хот ку и са 34% у не то ин ве сти ци ја ма.251 На по чет ку ин ду стри ја-
ли за ци је ве ли ки про блем би ла је и рад на сна га. У Ср би ји је 1949. го ди не 65% 
за по сле них у ин ду стри ји при па да ло град ском рад ни штву, а 23,7% се о ском.252 
Љу ди са се ла ни су се ра до за по шља ва ли у ин ду стри ји, че му су до при не ла и 
не у слов на но ва рад нич ка на се ља. У пр вим го ди на ма ин ду стри ја ли за ци је рад 
у фа бри ка ма ни је био при ма мљив, та ко да је ре ше ње че сто тра же но и при нуд-
ним пу тем.253 

Упр кос ве ли ким на по ри ма це лог дру штва и стра ној по мо ћи, Пр ви пе то го-
ди шњи план ни је ис пу њен, не са мо због по ли тич ких про бле ма, од но сно изо-
ла ци је зе мље по сле 1948. го ди не и ин си сти ра ња на убр за ном по ди за њу вој не 
ин ду стри је, већ и за то што је био пре ви ше ам би ци о зан и не ре а лан. За да ци 

250 По гле да ти Та бе ле 11 и 13.
251 Ста во ви да је уну тра шња аку му ла ци ја би ла основ ни из вор ин ве сти ци о них ула га ња све до 

1952. го ди не не ма ју уте ме ље ње у ре ал ном са гле да ва ју укуп не еко ном ске по зи ци је Ју го сла-
ви је, иако се као про тив ар гу мент ци ти ра ју ар хив ски из во ри ко ји го во ре да је стра на по моћ 
усме ра ва на на по кри ва ње плат но-би лан сног де фи ци та, за на бав ку си ро ви на, до би ја ње оруж-
ја и опре ме за вој ску, а да су до ма ћи из во ри ко ри шће ни за ин ве сти ци је (Ma ri ja Ob ra do vić, 
„Na rod na de mo kra ti ja” u Ju go sla vi ji 1945–1952, str. 178–180); Не тре ба сум ња ти у аутен тич ност 
та квих по да та ка, по себ но ако по ти чу од нај ви ших ру ко во ди ла ца КПЈ (Бо рис Ки дрич). Но, 
бу џет сва ке зе мље пред ста вља је дин стве ну су му сред ста ва ко ја је на рас по ла га њу др жа ви. 
За пра во, да ни је би ло ве ли ког до то ка стра них сред ста ва не би би ло ни мо гу ће упо тре би ти 
ве ли ке ин ве сти ци је из до ма ћих из во ра, јер би се но вац по тро шио упра во за вој ску и ње не 
по тре бе, плат ни де фи цит итд. Стра на сред ства су ве ли ким де лом при ти ца ла и у роб ном 
об ли ку и то у не ким го ди на ма пре те жно у об ли ку по тро шних до ба ра (пше ни ца) или вој не 
опре ме ко ја не ма еко ном ску на ме ну и зна чај. Та ко при сти гла стра на сред ства осло бо ди ла 
су до ма ће ре сур се за ин ве сти ра ње, уве ћа ва ју ћи укуп ну рас по ло жи ву аку му ла ци ју. При лив 
стра них сред ста ва кроз по тро шна до бра ути ца ло је и на пси хо ло ги ју љу ди – по на ша ње је 
по ста ло знат но опу ште ни је, па је по ве ћа на по тро шња ових до ба ра ко ја су при сти гла као бес-
по врат на по моћ (Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 48; Lju bo mir Ma džar, Su ton so ci ja li stič kih pri vre da 
: simp to mi, uz ro ci, in sti tu ci o nal ne uslo vlje no sti slo ma so ci ja li stič kih pri vre da, str. 188–196).

252 Cvet ko Ko stić, Se lja ci – in du strij ski rad ni ci, Be o grad, 1955, str. 166.
253 Iva na Do bri vo je vić, „’Svi u fa bri ke’! In stant in du stri ja li za ci ja u Ju go sla vi ji 1945–1955”, Isto ri ja 20. 

ve ka 2/2009, Be o grad, 2009, str. 103–114.
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из Пр вог пе то го ди шњег пла на би ће ак ту ел ни све до 1956. го ди не без по себ-
ног и по нов ног план ског де фи ни са ња. Те го ди не по ли тич ки врх је од лу чио да 
па жњу по све ти пре ра ђи вач кој ин ду стри ји и по ве ћа њу жи вот ног стан дар да 
ста нов ни штва, уз исто вре ме но сма ње ње аку му ла ци је и ин ве сти ра ње у нај е фи-
ка сни је про из вод не про це се. Цен тра ли стич ко-план ско упра вља ње при вре дом 
на пу ште но је 1952. го ди не. Пе ри од 1952–1956. го ди не био је до ба пре ла за са 
ди рек тив не еко но ми је, ка да су до но ше ни са мо го ди шњи пла но ви. Ови и сви 
ка сни ји дру штве ни пла но ви не ма ју оба ве зност За ко на. Дру штве ни пла но ви 
у сле де ћа два пе то го ди шта (1957–1961, 1961–1965) ин си сти ра ли су са мо „про-
пор ци о нал ни раз ви так свих де ло ва при вре де”. Ме ђу тим, већ у овом пе ри о ду 
ба зич на ин ду стри ја је за о ста ја ла, ни су гра ђе ни но ви ка па ци те ти, а по сто јао је 
и про блем мо дер ни за ци је по сто је ћих фа бри ка, што је оста ла ка рак те ри сти ка 
ин ду стри је Ју го сла ви је до са мог кра ја по сто ја ња ове др жа ве. Про блем сма ње-
ња мо гућ но сти за за по сле ње ре ша ван је отва ра њем гра ни ца и од ла ском рад-
ни ка у ино стран ство. Већ 1961. го ди не у европ ским зе мља ма би ло је 110.796 
рад ни ка из Ју го сла ви је (1974 – 815.000). Ин ду стриј ски раст Ју го сла ви је у пе ри-
о ду 1952–1965. го ди не био је ви сок и го ди шње је из но сио пре ко 10%, та ко да је 
по чет ком ше зде се тих ин ду стри ја у на ци о нал ном до хот ку уче ство ва ла ко ли ко 
и по љо при ре да (29,6%), да би у ка сни јим го ди на ма на ста ви ла свој раст. Ин ду-
стри ја је пре ма по љо при вре ди већ 1963. го ди не има ла од нос 56 : 34 %.254 

Оце на о из у зет ном, ме ђу нај бр жи ма на све ту (или чак нај бр жем), ра сту дру-
штве ног про из во да Ју го сла ви је (про сеч но 8,6%) у пе ри о ду 1953–1960. го ди не 
би ла је део др жав не про па ган де ко ја је ис ти ца на у зва нич ним ста ти стич ким 
пу бли ка ци ја ма. На гла ша ван је и из у зе тан раст ин ду стриј ске про из вод ње у 
истом пе ри о ду (про сеч но 12,7% го ди шње).255 Ин ду стриј ски раст ни је из о стао, 
али је имао ма њи обим и су штин ско зна че ње не го што му се при пу су је. Зна ча-
јан број еко но ми ста овај пе ри од по сма тра као из у зе тан, „не по но вљив”, што 
об ја шња ва ју си сте мом план ско-тр жи шне еко но ми је и си сте мом цен трал них 
фон до ва уки ну тих 1965. го ди не, што је усло ви ло ка сни ји пад еко но ми је.256 За-
пра во, у пи та њу је био екс тен зив ни при вред ни раст ка рак те ри сти чан за це лу 

254 Bran ko Hor vat, Ju go sla ven ska pri vre da 1965–1983 : pri je dlo zi i rje še nja, Lju blja na – Za greb, 1984, 
str. 13–14; Dra gu tin V. Mar se nić, Eko nom ska struk tu ra i pri vred ni rast Ju go sla vi je, str. 237–242, 
247; Iva na Do bri vo je vić, „U po tra zi za bla go sta njem : od la zak ju go slo ven skih dr ža vlja na na rad u 
ze mlje za pad ne Evro pe 1960–1977”, Isto ri ja 20. ve ka, br. 2/2007, Be o grad, 2007, str. 92, 97.

255 Sa mo u prav ni i dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : sta ti stič ki pri kaz, Be o grad, 
1978, str. 71, 110; Dra gu tin V. Mar se nić, Eko nom ska struk tu ra i pri vred ni rast Ju go sla vi je, str. 243.

256 Ни ко ла Чо бе љић, „Ју го сло вен ски еко ном ски мо дел у исто риј ској ре тро спек ти ви”, у: Ју го-
сло вен ски мо дел со ци ја ли стич ке при вре де (тр жи шног со ци ја ли зма) : те о риј ска за сно ва-
ност и мо гућ ност опе ра ци о на ли за ци је, Еко ном ски збор ник књ. VI II (ур. Ни ко ла Чо бе љић), 
Бе о град, 1991, стр. 15–35. 
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Ис точ ну Евро пу, ко ји је у Ју го сла ви ји под у прт и бес по врат ном ма те ри јал ном 
по мо ћи За па да. Ка да се ста ти сти ке по но во из ра чу на ју, ујед на чи ме то до ло ги ја 
при ку пља ња по да та ка, а еко ном ски па ра ме три ис ка жу кроз ре ла тив ни бру то 
про из вод по ста нов ни ку, до би ја се сли ка при сти за ња раз ви је них европ ских зе-
ма ља, али ипак у сла би јем тем пу и ни жем ни воу, чак и у од но су на све су сед не 
бал кан ске зе мље, осим Ал ба ни је.257

Та бе ла бр. 10. Ре ла тив ни до ма ћи бру то – про из вод (GDP) по ста нов ни ку Ју го сла ви је и 
зе ма ља Евро пе (у %, дру ге зе мље = 100), 1950–1985.

Држава 1950. 1955. 1960. 1965. 1970. 1973. 1975. 1980. 1980.* 1985.
Фран цу ска 34,4 35,7 40,6 43,6 45,8 50,7 44,1 41,3 41,9 42,1
Ита ли ја 51,1 50,0 54,4 57,4 56,9 58,3 67,1 51,9 52,6 44,5
СР Не мач ка 33.1 30,7 34,6 36,9 40.0 41,7 43,5 39,6 40,1 39,6
В. Бри та ни ја 23,4 24,4 29,4 34,6 40,0 42,7 56,5 49,0 49,6 44,2
Аустри ја 42,0 39,7 42,6 46,9 49,8 50,7 51,9 46,9 46,9 44,2
Бел ги ја 26,1 27,8 33,8 38,0 40,6 41,5 46,5 42,8 43,4 45,1
Дан ска 27,6 29,8 33,0 37,6 40,6 41,5 43,8 41,1 41,7 39,4
Фин ска 38,3 37,1 42,6 44,2 43,9 43,7 ... 46,8 49,7 42,7
Хо лан ди ја 28,3 29,6 33,8 37,0 39,0 41,1 48,0 43,4 44,0 42,8
Ир ска 41,1 43,7 50,2 52,8 55,2 56,8 84,9 73,7 74,7 71,4
Нор ве шка 29,5 31,1 36,0 39,6 41,5 42,8 ... 35,7 35,7 35,9
Швај цар ска 26,9 27,9 32,6 37,0 39,5 41,7 ... ... ... ...
Швед ска 22,2 24,0 27,9 31,9 34,7 36,6 ... ... ... 39,2
Грч ка 96,4 96,6 94,1 89,4 87,7 76,3 ... 79,3 80,3 82,2
Пор ту гал 75,5 78,6 87,1 91,6 93,6 88,1 ... 105,8 106,8 86,5
Шпа ни ја 66,4 67,8 74,2 71,5 68,8 67,2 64,6 63,6 64,4 63,4
Тур ска 172,0 164,8 194,7 186,4 207,9 199,3 ... ... ... 141,7
Бу гар ска 103,9 90,1 82,5 78,1 74,2 87,1 ... ... ... ...
Че хо сло вач ка 40,0 40,9 44,0 48,8 51,9 54,3 ... ... ... ...
ДР Не мач ка 39,2 37,4 39,8 45,2 49,4 51,9 ... ... ... ...
Ма ђар ска 64,0 60,7 68,9 70,4 70,3 71,3 72,8 87,3 87,3 93,6
Пољ ска 59,9 60,3 66,9 71,5 72,6 -71,6 72,1 93,4 93,6 119,1
Ру му ни ја 105,3 97,7 103,3 97,0 93,6 -91,5 108,4 ... ... ...
СССР 61,3 58,6 60,8 62,9 64,8 66,9 ... ... ... ...

* Пре ма дру га чи јој ме то до ло ги ја из ра чу на ва ња.
Из вор: Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-

grad, 1989, str. 36, 66, 213.

257 Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-
grad, 1989, str. 36, 66, 213; Љу бо мир Ма џар, „При лог де ми сти фи ка ци ји ју го сло вен ског при-
вред ног чу да”, у: Ју го сло вен ски мо дел со ци ја ли стич ке при вре де (тр жи шног со ци ја ли зма) : 
те о риј ска за сно ва ност и мо гућ ност опе ра ци о на ли за ци је, Еко ном ски збор ник књ. VI II (ур. 
Ни ко ла Чо бе љић), Бе о град, 1991, стр. 103–114; Isti, Su ton so ci ja li stič kih pri ve da : simp to mi, 
uz ro ci, in sti tu ci o nal ne uslo vlje no sti slo ma so ci ja li stič kih pri vre da, str. 188–204.
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Ин ду стри ја ли за ци ја Ју го сла ви је по сле при вред не ре фор ме из 1965. го ди не 
ни је се ви ше ба зи ра ла на ства ра њу но вих ка па ци те та и по ве ћа њу за по шља ва-
ња, не го на по ку ша ји ма по ве ћа ња про дук тив но сти, по ве зи ва њу са свет ском 
при вре дом и ра сту по тро шње. Но ве ета пе ин ду стри ја ли за ци је из ла га не су 
кроз дру штве не пла но ве (1966–1970, 1971–1975, 1976–1980). Све ове пе ри о де 
ка рак те ри ше пад про из вод ње, аку му ла ци је и град ње но вих ка па ци те та. По тро-
шња је би ла ве ћа од про дук тив но сти. Сто пе раз во ја ин ду стри је сма њи ва не су, 
а у прак си ни ти из но си ни су по сти за ни.258 Ју го сла ви ја, а у окви ру ње и Ср би ја, 
за о ста ја ли су и у про из вод њи стра те шких ма те ри ја ла (це мент, че лик) не са мо 
у од но су на раз ви је не зе мље, већ и нај бли же бал кан ско окру же ње (Ру му ни ја, 
Бу гар ска и Грч ка). Ве ли ки на пре дак бе ле жи ла је енер ге ти ка, али са мо у Ср би-
ји, а пред ност у од но су на оста ле бал кан ске зе мље оства ри ва на је у по тро шњи 
па пи ра и ше ће ра, стра те шким про из во ди ма ко је све до че о по ве ћа ном стан дар-
ду, ко ји је и да ље био да ле ко ис под ни воа раз ви је них зе ма ља За па да.259

Та бе ла бр. 11: Про из вод ња стру је по ста нов ни ку (у kWh) – бал кан ске зе мље, СРН и 
САД (1955–1989)

Држава 1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1989.
Бу гар ска 275 592 1249 2.298 2.894 3.932 4.645 4.923
Ју го сла ви ја 247 485 796 1.278 1.875 2.660 3.235 3.494
Ср би ја 132 291 507 1.037 1.998 2.939 3.742 4.078
Ужа Ср би ја 163 421 580 1.283 2.591 4.086 5.015 5.659
Ру му ни ја 253 416 905 1.733 2.528 3.041 3.232 3.276
Грч ка 174 264 524 1.024 1.784 2.350 2.552 3.091
СР Не мач ка 1.461 2.095 2.969 4.082 4.881 5.990 6.698 7.107
САД 3.806 4.658 5.948 7.995 9.380 10.416 10.342 11.170

Та бе ла бр. 12. Про из вод ња че ли ка по ста нов ни ку (у ки ло гра ми ма) – бал кан ске зе мље, 
СРН и САД (1955–1989)

Држава 1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1989.
Бу гар ска . . 72 212 260 290 327 323
Ју го сла ви ја 46 78 91 110 137 163 194 190
Ру му ни ја 45 98 180 322 449 . 599 583
СР Не мач ка 407 614 648 758 654 712 663 663
САД 642 499 613 533 496 445 332 355

258 Dra gu tin V. Mar se nić, Eko nom ska struk tu ra i pri vred ni rast Ju go sla vi je, str. 250–260.
259 Из бор ана ли зе про из во да чи ја се про дук ци ја пра ти и ме то до ло ги ја пре гле да про из вод ње 

„по гла ви ста но ви ка”, пре у зе ти из пре гле да раз во ја еко но ми је СФРЈ: Dra gu tin V. Mar se nić, 
Eko nom ska struk tu ra i pri vred ni rast Ju go sla vi je, Be o grad, 1982.



113

Индустријализација

Та бе ла бр. 13. Про из вод ња це мен та по ста нов ни ку (у ки ло гра ми ма) – бал кан ске зе мље, 
СРН и САД (1955–1989)

Држава 1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1989.
Бу гар ска . 202 327 433 500 605 583 549
Ју го сла ви ја 90 130 326 216 331 417 390 361
Ср би ја 47 104 129 133 208 284 287 298
Ужа Ср би ја . 68 77 75 138 160 201 225
Ру му ни ја 116 166 284 401 542 657 486 573
Грч ка 142 198 169 552 878 1315 1.286 1.249
СР Не мач ка 358 448 601 645 542 557 419 460
САД 321 310 334 331 290 287 294 287

Та бе ла бр. 14. Про из вод ња па пи ра (осим но вин ског) по ста нов ни ку (у ки ло гра ми ма) 
– бал кан ске зе мље, СРН и САД (1955–1988)

Држава 1955. 1960. 1965. 1970. 1974. 1980. 1985. 1988.
Бу гар ска 6 7 40 26 35 45 51 53
Ју го сла ви ја 3 6 16 22 25 50 57 58
Ру му ни ја 4 5 9 23 27 38 31 36
Грч ка 4 8 11 18 26 . 27 28
СР Не мач ка 31 42 52 86 97 123 139 171
САД 76 74 86 206 227 262 236 281

Та бе ла бр. 15. Про из вод ња ше ће ра по ста нов ни ку (у ки ло гра ми ма) – бал кан ске зе мље, 
СРН и САД (1955–1989)

Држава 1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1989.
Бу гар ска . . 15 27 18 20 15 9
Ју го сла ви ја 7 16 19 17 25 34 40 41
Ср би ја 10 23 29 28 44 63 68 61
Ужа Ср би ја . 10 8 9 9 7 20 22
Ру му ни ја . . 23 20 29 25 36 23
СР Не мач ка 25 34 28 31 41 47 54 54
САД 13 12 14 26 30 24 23 24

По да ци за та бе ле 12–16 из ра чу на ти пре ма: Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ (SG FNRJ)1959, Be o grad, 1959, 
str. 657, 666, 668, 686–687, 694, 699, 701, 707; SG SFRJ 1963, Be o grad, 1963, str. 632, 634, 657, 
661, 663, 666; SGJ 1968, Be o grad, 1968, str. 610, 612, 640, 645, 646, 649; SGJ 1972, Be o grad, 1972, 
str. 662, 663; SGJ 1973, Be o grad, 1973, str. 640, 643, 675, 678; SGJ 1977, Be o grad, 1977, str. 660, 
663; SGJ 1980, Be o grad, 1980, str. 737, 740, 741, 744; SGJ 1982, Be o grad, 1982, str. 716, 747, 750, 
751, 754; SGJ 1984, Be o grad, 1984, str. 749, 753; SGJ 1987, Be o grad, 1987, str. 743, 745, 773, 775, 
778; SGJ 1989, Be o grad, 1989, str. 769; SGJ 1991, Be o grad, 1991, str. 724, 725, 753, 755, 757, 760; 
Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, str. 250, 263, 265; Два ве ка раз во ја 
Ср би је – ста ти стич ки пре глед, Бе о град, 2008, стр. 64–65, 160–161, 164–165.
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Про блем про дук тив но сти имао је ко рен у сла бом тех нич ком про гре су ин ду-
стри је Ју го сла ви је. То ком пе ри о да ад ми ни стра тив ног пла ни ра ња до шло је за-
пра во до тех нич ког ре гре са. Ма сов но за по шља ва ње и огром не ин ве сти ци је 
ни су до не ле од го ва ра ју ће ефек те у по ве ћа њу про из вод ње. Пр ви пе то го ди шњи 
план ни ка да ни је за вр шен, јер је имао мно ге струк тур не не га тив не по сле ди це, 
иако је у пе ри о ду по сле 1952. го ди не до шло до мно гих по зи тив них по ма ка.260 
Све до 1958. го ди не Ју го сла ви ја је из во зи ла углав ном пре ра ђе на при род на бо-
гат ства сво је зе мље и по љо при вред не про из во де. До тог пе ри о да из гра ђе на 
је и ба зич на ин ду стри ја. У сле де ћем пе ри о ду, до кра ја ше зде се тих, из гра ђе но 
је пу но ка па ци те та за фи нал ну про из вод њу, али у пот пу ној не ко ор ди на ци ји 
ме ђу ре пу бли ка ма. Од се дам де се тих пре ста је по ве ћа ње бро ја про из во да ко ји 
се ства ра ју и из во зе. То је и вре ме за тва ра ња не са мо у ре пу блич ке, не го и у 
оп штин ске еко но ми је, ка да је исто вре ме но ли бе ра ли зо ван увоз стра них тех но-
ло ги ја. Као по пра ви лу, ку по ва не су тех но ло шки сло же ни је ли цен це, да би се 
вр ши ла про да ја јед но став ни јих про из во да. У раз во ју соп стве них тех но ло ги ја 
Ју го сла ви ја је има ла скром не успе хе.261 

Све сла би ји при вред ни и тех но ло шки на пре дак, као и знат но сма ње ње при-
ли ва бес по врат не ма те ри јал не по мо ћи За па да по сле 1961. го ди не, по кри ван је 
убр за ним за ду жи ва њем у ино стран ству. Ју го сла ви ја је у пе ри о ду 1947–1965. 
при ми ла пре ко 1,6 ми ли јар ди стра не еко ном ске по мо ћи (бес по врат не или пу-
тем ду го роч них и јеф ти них зај мо ва). По сле овог пе ри о да спољ ни дуг са мо ра-
сте. Од 1968. до 1982. го ди не Ју го сла ви ја је 11 пу та по ве ћа ла за ду же ност пре ма 
ино стран ству, чи ме је за у зе ла сед мо ме сто у све ту пре ма ви си ни про сеч них 
го ди шњих от пла та ду га.262

Но вац за от пла ту ду го ва тре ба ло је до би ти из во зом, али је и он вре ме ном 
све ви ше усме ра ван на зе мље са кли рин шком раз ме ном, та ко да је де ви за би-
ло ма ње не го што је би ло по треб но. Спољ но тр го вин ска раз ме на Ју го сла ви је 
по сле 1945. би ла је го то во у пот пу но сти усме ре на на СССР и зе мље „на род не 
де мо кра ти је”. Од 1948. го ди не до ла зи до по чет ка са рад ње са За па дом. Из воз у 

260 Bran ko Hor vat, „Teh nič ki pro gres u Ju go sla vi ji”, Eko nom ska ana li za 1–2, Be o grad, 1969, str. 46–
49.

261 Тех но ло шки на пре дак ни је мо гао да бу де бо љи, јер је Ју го сла ви ја за ис тра жи ва ње и раз вој 
но вих тех но ло ги ја из два ја ла 1% дру штве ног про из во да, иако су она у ап со лут ним бро је-
ви ма удво стру че на од 1971. до 1986. го ди не [Loj ze So čan, „Teh no lo ški pro gres u raz voj noj 
stra te gi ji Ju go sla vi je”, Pr vo ju go slo ven sko sa ve to va nje o stra te gi ji teh no lo škog raz vo ja (ur. Dra gu tin 
Bo ško vić), Be o grad, 1980, str. 67–68, 71, 72; Pe ter Sta nov nik, n. d., str. 97–98; Če do mir Ve se li-
no vić, „Efi ka snost – ključ no pi ta nje ve ćeg ula ga nja u teh no lo ški raz voj Ju go sla vi je”, In du stri ja : 
ča so pis za eko no mi ku in du stri je, god. XVI, br. 2, Be o grad, april–maj 1988, str. 35–36].

262 Ју го сла ви ја је 1968. го ди не ималa дуг од 1,84; 1974 – 5,65; 1978 – 11,83; 1982 – 20,26 ми ли јар-
ди до ла ра (Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 77–87, 103).
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раз ви је не за пад не зе мље 1952. го ди не из но сио је чак 94%, а увоз 88%. Ова ква 
спољ но тр го вин ска ори јен та ци ја по сте пе но се вра ћа ла пре ма со ци ја ли стич ким 
зе мља ма Евро пе. СФРЈ је 1981. го ди не из во зи ла 50% у со ци ја ли стич ке зе мље, а 
18% у зе мље у раз во ју. Исто вре ме но је по рас тао и увоз из ових зе ма ља.263 

Дру штве ни пла но ви од пе де се тих ни су има ли оба ве зу За ко на, ше зде се тих 
се до но се „упра зно”, да би од 1976. го ди не но ви за ко ни о пла ни ра њу по но во до-
би ли зна чај, али без вр хов ног ста ре шин ства не ког цен трал ног ор га на. Сви су 
до но си ли пла но ве, пра ви ли до го во ре, али без освр та ња на су ко бље не еко ном-
ске ин те ре се.264 Та ко су са мо у прав ни до го во ри од кра ја се дам де се ти х по ста ли 
фар са, јер су све „са мо у прав не ор га ни за ци је” у си сте му до го вор не еко но ми је 
има ле оба ве зу да „пла ни ра ју” раз вој (око 65.000 у це ло куп ној ју го сло вен ској 
при вре ди), та ко да је мо гућ ност би ло ка кве ко ор ди на ци је би ла ис кљу че на, а и 
ка да би се пла но ви оства ри ли би ли би штет ни по еко но ми ју, јер су има ли на-
ме ру да пот пу но ис ти сну ути цај тр жи шта.265 Већ кра јем осам де се тих, у од но су 
на Евро пу, али и бал кан ско окру же ње, Ју го сла ви ја је све ви ше за о ста ја ла у раз-
во ју ин ду стри је и це ло куп не еко но ми је, та ко да су пред но сти са мо у прав ног 
со ци ја ли зма „из бле де ле” по мно гим по ка за те љи ма. 

Та бе ла бр. 16. На ци о нал ни до хо дак (про сеч не сто пе ра ста у %) – СССР и зе мље Ис точ-
не Евро пе (1971–1987)

Држава ’71–’87. ’71–’75. ’76–’80. ’81–’85. ’81–’82. ’83–’85. ’86–’87.
СССР 4,4 5,7 4,3 3,6 3,6 3,6 3,2
И. Евро па* 4,5 7,8 3,6 2,2 -0,4 4,3 4,0
Ју го сла ви ја 3,6 5,8 5,6 0,6 0,9 0,3 1,3
Бу гар ска 5,8 7,9 6,1 3,7 4,6 3,1 5,2
Че хо сло вач ка 3,5 5,5 3,7 1,8 0,1 3,0 2,3
ДР Не мач ка 4,6 5,4 4,1 4,5 3,7 5,0 3,9
Ма ђар ска 3,2 6,2 2,8 1,3 2,5 0,5 1,5
Пољ ска 3,3 7,9 1,2 -0,8 -8,8 4,9 3,4
Ру му ни ја 7,4 11,5 7,2 4,4 2,5 5,8 4,8

* Под Ис точ ном Евро пом под ра зу ме ва ју се ДР Не мач ка, Пољ ска, Че хо сло вач ка, Ма ђар ска, Ру му-
ни ја и Бу гар ска.

Из вор: Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-
grad, 1989, str. 133.

263 Sa mo u prav ni i dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : sta ti stič ki pri kaz, str. 204–206; 
Raz voj Ju go sla vi je 1947–1981 : sta ti stič ki pri kaz, Be o grad, 1982, str. 131–133.

264 Alek san dar Jo va no vić, Lju bo mir Ma džar, Osno vi te o ri je raz vo ja i pla ni ra nja, Be o grad, 2000, str. 
208–211.

265 Јо же Мен цин гер, „Сјај и бе да дру штве ног пла ни ра ња”, План и тр жи ште у ју го сло вен ском 
еко ном ском си сте му. На уч ни скуп (ур. Ни ко ла Чо бе љић), Бе о град, 1988, стр. 175–184.
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Та бе ла бр. 17. На ци о нал ни до хо дак по ста нов ни ку СССР-а, Ис точ не Евро пе, Ју го сла ви-
је и Бу гар ске (про сеч не сто пе ра ста у %)

Држава ’71–’87. ’71–’75. ’76–’80. ’81–’85. ’81–’82. ’83–’85. ’86
СССР 3,6 4,7 3,4 2,7 2,6 2,7 3,1
И. Евро па 3,9 7,1 3,0 1,8 - 0,8 3,9 3,6
Ју го сла ви ја 2,9 5,0 4,3 - 0,4 - 0,2 - 0,5 2,9
Бу гар ска 5,5 7,3 5,8 3,5 4,2 3,0 3,0

Из вор: Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-
grad, 1989, str. 137.

Та бе ла бр. 18. Бру то ин ве сти ци је у основ на сред ства СССР-а, Ис точ не Евро пе, Ју го сла-
ви је и Бу гар ске (про сеч не сто пе ра ста у %)

Држава ’71–’87. ’71–’75. ’76–’80. ’81–’85. ’81–’82. ’83–’85. ’86
СССР 4,8 6,1 3,3 3,5 3,6 3,5 6,5
И. Евро па 4,1 10,8 2,7 -0,7 -4,7 2,9 4,1
Ју го сла ви ја 0,9 10,0 5,5 -7,7 -7,7 -7,7 -0,3
Бу гар ска 5,0 8,6 4,0 4,7 7,0 3,2 7,8

Из вор: Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-
grad, 1989, str. 162.

Та бе ла бр. 19. Ре ал ни лич ни до хо ци Бу гар ске и Ју го сла ви је (про це не го ди шње сто пе 
ра ста у %)

Држава ’71–’87. ’71–’75. ’76–’80. ’81–’85. ’81–’82. ’83–’85. ’86–’87.
Бу гар ска 2,1 3,2 0,4 2,8 3,6 1,5 2,6
Ју го сла ви ја -0,4 1,6 0,7 -4,3 -3,6 -4,3 1,6

Из вор: Alek san dar M. Va cić, Ju go sla vi ja i Evro pa : upo red na ana li za raz vo ja Ju go sla vi je 1971–1987, Be o-
grad, 1989, str. 157.

(б) Индустријализација Србије (1944–1990) 

Пред Дру ги свет ски рат у Ср би ји је у око 1.500 ин ду стриј ских пред у зе ћа ра ди-
ло око 100.000 љу ди. То је ма ли, али зна ча јан по че так ин ду стри ја ли за ци је. Ода-
тле су цр пље ни пр ви ка дро ви, опре ма, ис ку ство. Ипак, ин ду стриј ски рад ни ци 
чи ни ли су са мо 2% по пу ла ци је Ср би је (раз ви је не зе мље – 10%).266

Оку па ци ја је до дат но ус по ри ла раст. Рат на ште та ин ду стри ји Ср би је чи ни-
ла је 58% ште те на не те ин ду стри ји Ју го сла ви је (уку пан гу би так про це њен је на 
518 ми ли о на до ла ра). Ужа Ср би ја има ла је рат ну ште ту пре ко три, од укуп но 

266 Ми о драг Ни ко лић, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (I део), (Са ве зни за вод за ста-
ти си ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 137), Бе о град, 1998, стр. 7–8.
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9,1 ми ли јар ди до ла ра на ни воу це ле Ју го сла ви је (по це на ма из 1938).267 Об но ва 
по ру ше не зе мље ни је се бр зо од ви ја ла. У Ср би ји су кра јем 1946. го ди не ра ди-
ла укуп но 54 ин ду стриј ска пред у зе ћа са ве зног, 250 пред у зе ћа ре пу блич ког и 
47.156 пред у зе ћа ло кал ној зна ча ја, као и 36 елек трич них цен тра ла (че ти ри хи-
дро цен тра ле).268 Но ва власт на ме ра ва ла је да ин ду стри ја ли за ци ју Ср би је спро-
ве де по со вјет ском узо ру, а осно ва це лог по ду хва та ба зи ра ла се на кон фи ско ва-
ној и на ци о на ли зо ва ној имо ви ни. Већ 1945. го ди не у Ср би ји је кон фи ско ва но 
205 ин ду стриј ских пред у зе ћа. Пу тем се кве стра и кон фи ска ци је у вла сни штво 
др жа ве пре шло је 80% сред ста ва за про из вод њу. На ци о на ли за ци јом из 1946. 
го ди не у Ср би ји је од у зе то 246, а на ци о на ли за ци јом из 1948. још 1.748 ма њих 
пред у зе ћа.269 То је би ла осно ва за ин ду стри ја ли за ци ју зе мље. Пре ма по да ци ма 
из 1950. го ди не, од 28 пред у зе ћа из обла сти ме тал не ин ду стри је у Ср би ји са мо 
су две фа бри ке би ле но во и згра ђе не, док су оста ла пред у зе ћа у не ком об ли ку 
по сто ја ла и пре ра та. Слич но је би ло и са оста лим ин ду стриј ским гра на ма.270

Иако је те ма овог ра да по ре ђе ње Чач ка и Бла го ев гра да, од но сно Ср би је и 
Бу гар ске, због сло же но сти уну тра шњих од но са у Ју го сла ви ји нео п хо дан је и 
осврт на при вред ни по ло жај Ср би је у ју го сло вен ској фе де ра ци ји и тврд ње о 
ње ној еко ном ској за по ста вље но сти. Пр ви пе то го ди шњи план, ко ји је по чео 
да се при ме њу је од 1. ја ну а ра 1947. го ди не, пред ви ђао је не што ни жу сто пу 
ин ду стриј ског раз во ја Ср би је у од но су на број ста нов ни ка, не го што је то био 
слу чај са дру гим ре пу бли ка ма. Овом ме ром, као и ни зом дру гих, при вре да Ср-
би ја је у Пр вом пе то го ди шњем пла ну има ла ни жу старт ну по зи ци ју не го дру ге 
ре пу бли ке, што је (де ли мич но) има ло ути ца ја на њен ка сни ји раз вој. Пре ма 
ста ти стич ким по да ци ма, сре ди ном пе де се тих го ди на Ср би ја не са мо да је по 
ин ду стриј ском раз во ју (у од но су на број ста нов ни ка) би ла ис под Сло ве ни је, 
Хр ват ске, већ и Бо сне и Хер це го ви не, од но сно ис под ју го сло вен ског про се ка. 
Је дан део узро ка овог ста ња на ла зио се и у то ме што је Ср би ја има ла и де пре си-
ра не це не по љо при вред них про из во да, ве ће кво те у оба ве зном от ку пу, ма ње 
над ни це рад ни ка, ви ше це не енер ги је, ма ње и ску пље из во ре елек трич не енер-
ги је, је дан део вој не ин ду стри је из ме штен је у дру ге ре пу бли ке, док су ин ве сти-

267 Мом чи ло Ми тро вић, Дру штве но-еко ном ске про ме не и ор га ни за ци ја упра вља ња при вре-
дом у Ср би ји 1944–1952. го ди не, Бе о град, 1988, стр. 67; Сло бо дан Ву ко вић, „Ства ра ње на ци-
о нал них еко но ми ја и раз би ја ње Ју го сла ви је”, Со ци о ло шки пре глед, XXXVII (2003), Бе о град, 
2003, стр. 174.

268 Ди ми три је Ми шић, н. д., стр. 294; Бо ро Мај да нац, Ин ду стри ја ли за ци ја и по раст рад нич ке 
кла се у Ср би ји 1947–1952. го ди не, Бе о град, 1981, стр. 33.

269 Мом чи ло Ми тро вић, Дру штве но-еко ном ске про ме не и ор га ни за ци ја упра вља ња при вре-
дом у Ср би ји 1944–1952. го ди не, стр. 290, 300; На та ша Ми ли ће вић, Ју го сло вен ска власт и 
срп ско гра ђан ство 1944–1950, стр. 149, 222, 227.

270 Бо ро Мај да нац, н. д., стр. 134.
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ци је углав ном од ла зи ле у енер ге ти ку и ма ши но град њу где је обрт ка пи та ла 
спо ри ји, а аку му ла ци ја ма ња.271

Та бе ла бр. 20. Дру штве ни про из вод Ср би је по ста нов ни ку (у %, пре ма це на ма из 1972, 
СФРЈ = 100), 1952–1987.

1952. 1955. 1960. 1965. 1970. 1973. 1975. 1980. 1985. 1987.
Ср би ја 92,5 85,9 91,8 91,9 89,3 90,7 89,9 89,5 89,5 89,3
Ужа Ср би ја 102 90,8 96,4 96,1 95,7 96,5 95,9 98,2 98,8 99,2

Из ра чу на то пре ма: Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, str. 105.

Ме ђу тим, ин ве сти ци је у Ср би ју ипак ни су би ле ни же од про се ка за Ју го сла ви-
ју.272 С дру ге стра не, већ 1948. го ди не до но си се Пр ви пе то го ди шњи план про из-
вод ње вој не ин ду стри је ко ја је зна чај но ути ца ла на раз вој Ср би је. По ред Бо сне 
и Хер це го ви не (11 – 29,7%), Ср би ја без по кра ји на (13 – 35,1%) има ла је нај ви ше 
вој них фа бри ка у Ју го сла ви ји, иако је под руч је Ис точ не и Ју жне Ср би је због 
опа сно сти ра та са СССР-ом по сле 1948. го ди не прак тич но би ло из у зе то од 
пла ни ра ња и из град ње вој них фа бри ка.273 Уче шће Ср би је у дру штве ном про из-
во ду Ју го сла ви је 1956. го ди не би ло је ис под уче шћа у бро ју ста нов ни ка (33,8 : 
38 %), док је на при мер за Сло ве ни ју био обр нут слу чај (15,8 : 8 %). Ови од но си 
од го ва ра ју и уче шћу ове две ре пу бли ке у про цен ту укуп них ин ве сти ци ја у пе-
ри о ду 1947–1956. го ди не (Ср би ја – 31,4%, Сло ве ни ја – 14,8%).274 Ови про цен ти 
по ка зу ју за пра во сла бу при вред ну осно ву Ср би је.

271 Пла ни ра но је да Ср би ја 1951. го ди не у укуп ној ин ду стриј ској про из вод њи има удео од 
32%, ма да је има ла 42% у уде лу ста нов ни штва. Тај про це нат је у на ред ним го ди на још ви ше 
опа дао, па је 1953. из но сио 29,9%, а 1954 – 28,8%. Оста ле ре пу бли ке има ле су ујед нач не 
про це нат ин ду стриј ског раз во ја и уде ла ста нов ни шта у Ју го сла ви ји, осим Сло ве ни је (9% 
удео ста нов ни штва, 18,57% пла ни ра ни удео ин ду струј ске про из вод ње за 1951, а за 1953 
– 26,4%) [Димитрије Ми шић, н. д., стр. 315–317, 321–325; Бо ро Мај да нац, н. д., стр. 43–44, 
140–144; Не бој ша Ца рић, Ан ђел ка Ца рић, „Ин ду стри ја ли за ци ја Ју го сла ви је – основ ни 
про бле ми кон цен тра ци је про из вод ње и рав но мер ног раз вит ка зе мље”, Збор ник Ма ти це 
срп ске за дру штве не на у ке, Но ви Сад, 1979, стр. 151–170. Де таљ ни ји ана ли зу про бле ма 
по гле да ти у рас пра ви: Сло бо дан Ву ко вић, „Ства ра ње на ци о нал них еко но ми ја и раз би ја ње 
Ју го сла ви је”, Со ци о ло шки пре глед, XXXVII (2003), Бе о град, 2003, стр. 163–207]. 

272 Укуп не ин ве сти ци је у Ср би ји у пе ри о ду 1947–1952. де ли ле су се на но вац ко ји је ула ган 
пу тем са ве зних и вој них про је ка та и но вац из бу џе та НР Ср би је. У овом пе ри о ду у Ср би ју 
је, пре ма јед ном од гле ди шта, уло же но бли зу 180 ми ли јар ди ди на ра (по це на ма из 1952). Та 
су ма је чи ни ла 28% на ци о нал ног до хот ка Ср би је у овом пе ри о ду, што је про це нат ко ји је 
ва жио и за Ју го сла ви ју у це ли ни, у ко јој су не то ин ве сти ци је 1947–1951. го ди не из но си ле 
28–30% у од но су на на ци о нал ни до хо дак (Бо ро Мај да нац, н. д., стр. 106–107).

273 Omer Pe zo, Voj na in du stri ja Ju go sla vi je, Be o grad, 1983, str. 31–35; Алек сан дар Ста ма то вић, Вој-
на при вре да дру ге Ју го сла ви је 1945–1991, Бе о град, 2001, стр. 71; Жи во та Ђор ђе вић, Бо шко Ми-
ја то вић, Пре се ља ва ње ин ду стри је Ср би је од 1948. до 1953. го ди не, Бе о град, 1990, стр. 56–68.

274 Dra go Krn di ja, In du stri ja li za ci ja Ju go sla vi je, Sa ra je vo, 1961, str. 226.
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Ин ду стриј ско за о ста ја ње Ср би је за Сло ве ни јом и не што ма ње за Хр ват ском, 
има ло је ко ре не у сла би јој раз ви је но сти ко ја је на сле ђе на из пе ри о да пре 1945. 
го ди не. Раст ин ду стриј ског и оста лих не по љо при вред них сек то ра при вре де 
Ср би је био је бр жи од ју го сло вен ског про се ка и бр жи не го у Сло ве ни ји и Хр-
ват ској у пе ри о ду 1953–1987. го ди не. За пра во, по сто ја ло је ли дер ство Ср би је 
у ин ду стриј ском ра сту Ју го сла ви је по сле Дру гог свет ског ра та. За о ста ја ње за 
Сло ве ни јом и Хр ват ском (као и уже Ср би је за Вој во ди ном или Ко со ва за ужом 
Ср би јом) ис по ља ва се ако се из ра чу на укуп ни при вред ни раст (ко ји укљу чу је 
из у зет но за по ста вље ну по љо при вре ду у Ср би ји) по „гла ви ста нов ни ка”. Али, 
чак и у овим ста ти стич ким ре ла ци ја ма, Ср би ја пред ња чи по ин ду стриј ском 
ра сту. Због де мо граф ског фак то ра уче шће Ср би је у укуп ном дру штве ном 
про из во ду и дру штве ном про из во ду ин ду стри је ни је пре ла зи ло 90% од ју го-
сло вен ског про се ка.275 Ис пра вља ње овог дис па ри те та мо гло је да се оства ри 
пре ли ва њем аку му ла ци је из раз ви је ни јих ре пу бли ка, али то је про тив ре чи ло 
при род ном его и зму сва ког ре ги о на, али и еко ном ској ло ги ци, јер ни ко ни је 
спре ман да за у ста вља свој раз вој, ни ти би то би ло ра ци о нал но за на пре дак це-
ле зе мље. На сле ђе на за о ста лост, уз ве ћи де мо граф ски раст ста нов ни штва, глав-
ни су узро ци за о ста ја ња Ср би је (као и мно гих под руч ја уну тар са ме уже Ср би-
је), а не по ли тич ке од лу ке фе де ра ци је или „за ве ра” Сло ве ни је и Хр ват ске.276

Уоста лом, не га тив на при вред но-си стем ска ре ше ња у ко ји ма су при ти сак по-
ли ти ке, ло кал них и крат ко роч них ин те ре са из над еко ном ске рав но прав но сти 
и ра ци о нал но сти, имао је ути цај и на не рав но ме ран раз вој уну тар са ме уже Ср-
би је. Гра до ви ко ји су има ли на сле ђе ни ви ши сте пен ин ду стри ја ли за ци је, као и 
но ви ре ги о нал ни цен три, има ли су при о ри тет у по чет ној фа зи раз ме шта ја ин-
ду стри је, што се у ка сни јим пе ри о ди ма са мо про ду би ло. Са ма су шти на ин ду-
стри ја ли за ци је зах те ва ви со ке еко ном ске ефек те ма те ри јал них ула га ња у што 
кра ћем вре мен ском ро ку. Кон цен тра ци ја ста нов ни штва и раст гра до ва има ју 
сна гу инер ци је при ли ком да љег раз во ја. По сто је ћа ин ду стри ја те жи про ши ре-
њу на про сто ру у ко ме је по диг ну та, а већ ство ре на енер гет ска и са о бра ћај-
на ин фра струк ту ра пру жа не сра змер но по вољ ни је усло ве за ло ка ци ју но вих 
и ве ћих ин ду стриј ских ка па ци те та, ко је је увек лак ше по ди ћи у по сто је ћим 
цен три ма не го у ма ње раз ви је ним под руч ји ма. То се од но си не са мо на са о бра-

275 За де та ље по гле да ти Та бе лу бр. 20.
276 Sil va no Bol čić, n. d., str. 133; Dra gu tin Mar se nić, „Sr bi ja u po sle rat noj ju go slo ven skoj in du stri ja-

li za ci ji”, Pri vred ni raz voj Sr bi je – kri tič ka pre i spi ti va nja (re dak tor: Dra gu tin Mar se nić), Be o grad, 
1993, str. 174–177; Де таљ ну ста ти стич ку ана ли зу про бле ма по гле да ти у пу бли ка ци ји: Ду-
шан Миљ ко вић, Ми о драг Ни ко лић, Раз вој ре пу бли ка прет ход не СФР Ју го сла ви је 1947–
1990. го ди не : Сту ди је, ана ли зе, при ка зи, бр. 132 (Са ве зни за вод за ста ти сти ку), Бе о град, 
1996.
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ћај и енер ги ју, већ и на струч ну рад ну сна гу ко ја већ по сто ји у оформ ље ним 
гра до ви ма.277 

У Ср би ји је по сто јао и про блем не до стат ка енер ги је, без ко је је те шко за ми-
сли ти убр за ну ин ду стри ја ли за ци ју. Ср би ја је тек 1964. го ди не по че ла да про-
из во ди ви ше елек трич не енер ги је не го Сло ве ни ја (ужа Ср би ја 1967). Ако се 
по сма тра про из вод ња стру је пре ма бро ју ста нов ни ка, си ту а ци ја је још не по-
вољ ни ја, јер Ср би ја ни ка да ни је пре те кла Сло ве ни ју (као ни Бу гар ску), иако је 
по овом по ка за те љу већ по чет ком се дам де се тих би ла из над оста лих ре пу бли-
ка. Ужа Ср би ја би ла је из над ових про се ка, али тек од по чет ка осам де се тих.278 

Пре нос елек трич не енер ги је и раз вој ин ду стри је ду го су би ли оне мо гу ће ни, 
јер елек тро е нер гет ски си стем ни је по сто јао пре Дру гог свет ског ра та (из у зев 
де ли мич но у Сло ве ни ји), та ко да се ни је ни мо гао вр ши ти тран сфер стру је из-
ме ђу ре пу бли ка, ко ји је био огра ни чен и дру га чи јим стан дар ди ма узе мље ња у 
Сло ве ни ји и Хр ват ској. Уз све то, до 1960. го ди не не до ста ја ла је и елек трич на 
мре жа за пре нос стру је ви со ког на по на на ве ли ке уда ље но сти.279

По сле Пр вог пе то го ди шњег пла на (1947–1951) и у Ср би ји су нај пре до но-
ше ни са мо го ди шњи пла но ви (1952–1956). Основ на ка рак те ри сти ка ових пла-
но ва би ло је ула га ње у ин ду стри ју (60–70% ин ве сти ци ја). Ови пла но ви, као и 
сви ка сни ји, зва нич но су но си ли на зив „дру штве ни пла но ви” и ни су има ли 
оба ве зу За ко на као Пр ви пе то го ди шњи план. Дру ги дру штве ни план раз во ја 
(1957–1961) на гла ша вао је раз вој по љо при вре де и пре ра ђи вач ке ин ду стри је. 
По што је овај план из вр шен „пре ро ка”, Тре ћи дру штве ни план про јек то ван је 
за пе ри од 1961–1965. го ди не. На гла ша вао је по тре бу ви шег ула га ња у по ве ћа-
ње стан дар да и ур ба ни за ци ју гра до ва (из град ња ста но ва, шко ла, здрав стве них 
уста но ва и ин сти ту ци ја кул ту ре, ко му нал ну опре мље ност, ре гу ла ци ју са о бра-

277 Ni ki ca Ko lun dži ja, Mi len ko Gu dić, Velj ko Ša ljić, „De ter mi nan te do sa da šnjeg te ri to ri jal nog raz-
me šta ja i pro iz vod ne ori jen ta ci je in du stri je”, Re gi o nal ni raz voj in du stri je Sr bi je bez te ri to ri je SAP 
(red. Pe tar Bje li ca, Lju bo mir Ma džar), Be o grad, 1987, str. 169–170. 

278 Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, str. 40, 250. За де таљ ни је по дат ке 
по гле да ти Та бе лу бр. 11.

279 Ср би ји је пр ви пут укљу че на на на пон од 110 kV 1952. го ди не, а од 1956. по чи њу да се пра-
ве пла но ви за да ле ко во де од 220 kV, да би пр ви та кав да ле ко вод ушао у упо тре бу 22. ја ну-
а ра 1960. го ди не (Бе о град – ХЕ „Би стри ца” код Но ве Ва ро ши), у вре ме ка да је снаб де ва ње 
Бе о гра да стру јом по ста ло кри тич но. Ова ви со ко на пон ска мре жа омо гу ћи ла је и обим ни ју 
град њу ве ћих, еко но мич ни јих елек тра на и пре нос стру је на ве ли ке уда ље но сти [Dra go Mi-
jić, „Iz grad nja elek tro e ner get skih obje ka ta Ju go sla vi je”, Elek tro pri vre da Ju go sla vi je (ur. Zdrav ko 
Mi la no vić), Be o grad, 1962, str. 10–11; Du šan Čuč ko vić, „Su per po ni ra na mre ža 220 kV”, Elek-
tro pri vre da Ju go sla vi je (ur. Zdrav ko Mi la no vić), Be o grad, 1962, str. 45–49; Ra do mir Jo va no vić, 
„Pr vi da le ko vod 220 kV”, Elek tro pri vre da Ju go sla vi je (ur. Zdrav ko Mi la no vić), Be o grad, 1962, str. 
227–230 Сло бо дан Ми лић, „По сле рат ни пе ри од елек три фи ка ци је Ср би је”, Век елек три ке 
1893–1993 (ур. Рад ми ло Иван ко вић), Бе о град, 1993, стр. 70–74].



121

Индустријализација

ћа ја), што је би ло за по ста вље но у ра ни јем пе ри о ду у ко ме је нај ви ше ула га но 
у раз вој ин ду стри је. Ре зул та ти Тре ћег дру штве ног пла на ни су би ли по вољ ни, 
а по ред то га до шло је и до струк тур ног за о ста ја ња при вре де Ср би је, де фи ци та 
енер ги је и не рав но мер но сти раз во ја мре же обра зов них, здрав стве них и уста-
но ва кул ту ре, иако је стан дард ра стао. Че твр ти дру штве ни план раз во ја (1966–
1970) имао је за циљ одр жа ва ње при вред ног ра ста као у прет ход ној де це ни ји 
и „склад ни ји” раз вој свих про из вод них де лат но сти, уз пла ни ра ње по ве ћа ња 
по тро шње ко ју је тре ба ло да обез бе де ра ци о на ли за ци ја и мо дер ни за ци ја про-
из вод ње, ако и ко ри шће ње до ма ће и стра не тех но ло ги је. Пе ти план дру штве-
ног раз во ја (1971–1975) са др жао је и смер ни це за ду го роч ни раз вој до 1985. 
го ди не, што је по но вље но и у Ше стом пла ну дру штве ног раз во ја (1976–1980). 
Ови пла но ви про јек то ва ни су на „са мо у прав ним” осно ва ма, без пре ци зних 
упут ста ва за раз вој, осим „ускла ђе ног” раз во ја. Сви ови пла но ви угра ђи ва ли 
су смер ни це са кон гре са СКЈ и СКС.280

Пре ма струк ту ри ин ду стри је Ср би ја је до кра ја епо хе со ци ја ли зма има ла 
пре о вла ђу ју ћи удео енер ге ти ке и пре ра де ме та ла и не ме та ла. Ова два сек то ра 
1985. го ди не ства ра ла су око 55% дру штве ног про из во да уже Ср би је. Раз вој 
мо дер ни јих тех но ло ги ја (елек тро ни ке) ни је био ка рак те ри сти чан ни за Ју го сла-
ви ју као це ли ну. Но ве струк тур не про ме не у ин ду стри ји би ле су мо гу ће ве ћим 
ула га њем у на уч но-тех но ло шки раз вој, али Ју го сла ви ја као це ли на, па ни ужа 
Ср би ја, ни су одва ја ли до вољ но нов ца за ове де лат но сти (1% Ју го сла ви ја, 1,25% 
ужа Ср би ја – 1985).281 

Слич но је би ло и са по ве зи ва њем на у ке (уни вер зи те та) и ин ду стри је у ци љу 
ства ра ња но вих тех но ло ги ја и про из во да, као кључ ног пи та ња убр за ња раз во-
ја при вре де.282 Осим оп штих не по вољ них усло ва со ци ја ли стич ке при вре де за 
раз вој но вих тех но ло ги ја (не до ста так мо ти ва ци о ног фак то ра, се лек ци је но вих 

280 Три де сет го ди на пла ни ра ња у Со ци ја ли стич кој Ре пу бли ци Ср би ји (ред. Ми лош Син ђић, 
Ста ни слав Дул кан, Жи во мир Ми ло је вић), Бе о град, 1978, стр. 84–99, 125–127, 143–150, 
152–180. 

281 Lju bo Br ka no vić, „Ne ki re zul ta ti u teh nič kom, teh no lo škom i na uč no i stra ži vač kom raz vo ju Ju-
go sla vi je”, Pr vo ju go slo ven sko sa ve to va nje o stra te gi ji teh no lo škog raz vo ja (ur. Dra gu tin Bo ško vić), 
Be o grad, 1980, str. 176; Če do mir Ve se li no vić, n. d., str. 36; Mi li ca To šić, „Struk tur ne pro me ne u 
in du stri ji SR Sr bi je van po kra ji na (1971–1985), In du stri ja : ča so pis za eko no mi ku in du stri je, god. 
XVI, br. 2, Be o grad, april–maj 1988, str. 61–61.

282 Уче шће сек то ра ви со ког обра зо ва ња у укуп ном бро ју ис тра жи ва ча у раз ви је ним зе мља ма 
1975. го ди не ре дов но је пре ла зи ло 30%. Ис точ но е вроп ске зе мље има ле су знат но ма њи 
про це нат (ис под 20%), из у зев Бу гар ске (26,2%) и Ју го сла ви је (26,5%), што је би ло ма ње и 
од су сед не Грч ке (30,3%) [Pre drag Ra di vo je vić, „In te gra ci ja (pro gram ska i or ga ni za ci o na) na uč-
no i stra ži vač kih sa pri vred nim or ga ni za ci ja ma ra da: me sto i ulo ga SIZ-ova na u ke (no vi kon cep ti 
i me re)”, Pr vo ju go slo ven sko sa ve to va nje o stra te gi ji teh no lo škog raz vo ja (ur. Dra gu tin Bo ško vić), 
Be o grad, 1980, str. 236, 241].
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ин вен тив них ка дро ва, кон ку рен ци је на тр жи шту и чвр шће по ве за но сти на у-
ке и ин ду стри је), Ју го сла ви је ни је ни по се до ва ла би ло ка кву ја сну стра те ги ју 
тех но ло шког раз во ја.283 При вред ни раст Ју го сла ви је и Ср би је те ме љио се на 
кван ти та тив ном уве ћа њу ко ри шће ња по сто је ћих ре сур са, без ве ће при ме не 
но вих тех но ло ги ја, по ве ћа ња про дук тив но сти и струк тур ног при ла го ђа ва ња 
ин ду стри је по тре ба ма тр жи шта. Ср би ја је има ла ефи ка сни ју упо тре бу ин ду-
стри је не го раз ви је ни је Сло ве ни ја и Хр ват ска од се дам де се тих, али то ни је био 
до во љан раст за пре о бра жај дру штва, јер су кључ не гра не и да ље би ле са мо 
енер ге ти ка и пре ра да си ро ви на. То је ујед но и био раз лог по вољ ни јег по ло жа-
ја ин ду стри је Ср би је од се дам де се тих го ди на услед ви со ких це на енер ге на та 
по сле 1973. го ди не. Али то је био и раз лог да се не из вр ше струк тур на при ла го-
ђа ва ња но вим тех но ло ги ја ма, што је већ кра јем осам де се тих по ни шти ло крат-
ко роч не по зи тив не ефек те из прет ход не де це ни је.284

Под при ти ском спољ ног ду га, еко ном ске стаг на ци је и на ра слих со ци јал них 
те шко ћа (на ро чи то не за по сле но сти), од 1980. до 1990. го ди не не ста ла је сва ка 
про ми шље на по ли ти ка ин ду стриј ског раз во ја. Иако је још од пе де се тих уоч љи-
ва стаг на ци ја ин ду стриј ског на прет ка, удео ин ду стри је у дру штве ном про из во-
ду је до кра ја по сто ја ња Ју го сла ви ја уве ћан ви ше од два, а Ср би је ви ше од три 
пу та (СФРЈ 1947 – 18%, 1989 – 44%; Ср би ја 1947 – 15%, 1989 – 43%; ужа Ср би ја 
1947 – 10%, 1989 – 43%). Сам ква ли тет про из вод ње ни је по ве ћа ван. Ре пу блич ке 
вла де би ле су за до вољ не ако је ин декс фи зич ког оби ма про из вод ње по ка зи вао 
раст, али ни су раз ми шља ли о по ра сту тро шко ва и гу би та ка. На ту ра ли стич ко 
схва та ње ин ду стриј ског на прет ка би ло је вла да ју ћа иде о ло ги ја.285

Ин ве сти ра ње у ин ду стри ју до во ди ло је до по ве ћа ња за по сле но сти, нај пре 
соп стве ном аку му ла ци јом, а од се дам де се тих го ди на стра ним кре ди ти ма.286 

Осам де се тих го ди на но вац од ла зи на от пла ту ду го ва, не ма ин ве сти ци ја, али 
се број за по сле них у ин ду стри ји одр жа ва на ре корд ном ни воу, што ни је има ло 
по кри ћа у по сло ва њу пред у зе ћа. Пре ма про це ни ру ко во ди ла ца пред у зе ћа и 
еко но ми ста, у ин ду стри ји је 1989. го ди не 30% рад не сна ге би ло ви шак. За ра де 

283 Vi do je Va si li je vić, „Uti caj sa vre me nih teh no lo gi ja na pro me ne pri vred ne struk tu re”, Pri vred ni raz-
voj Sr bi je – kri tič ka pre i spi ti va nja (re dak tor: Dra gu tin Mar se nić), Be o grad, 1993, str. 135.

284 Mla đan Din kić, „Iz vo ri pri vred nog ra sta Sr bi je u pe ri o du 1952–1990”, Pri vred ni raz voj Sr bi je 
– kri tič ka pre i spi ti va nja (re dak tor: Dra gu tin Mar se nić), Be o grad, 1993, str. 148–150.

285 Velj ko Rus, „In du stri ja li zam i so ci ja li zam”, So ci o lo ški pre gled, god. 20, br. 1/2 (1986), Be o grad, 
1986, str. 23–25; Бран ко Хор ват, „Узро ци кри зе при вред ног раз во ја ју го сло вен ског дру штве-
но-еко ном ског си сте ма”, Еко но ми ја и по ли ти ка. На уч ни скуп (ур. Иван Мак си мо вић), Бе о-
град, 1986, стр. 13–16; Ми о драг Ни ко лић, н. д., стр. 13–14, 30, 38–41, 116.

286 За ко ном о кре дит ним од но си ма са ино стран ством из 1972. го ди не отво ре не су ши ро ке 
мо гућ но сти ан га жо ва ња ино стра них сред ста ва и за фи нан си ра ње ди нар ских тро шко ва у 
зе мљи (Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 63–66). 
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у ин ду стри ји би ле су ни ске, али због сла бе про дук тив но сти то ни је по ве ћа ва-
ло аку му ла ци ју, ма да су пла те увек би ле из над ни воа про дук тив но сти.287

Ср би ја је по сле 1944. го ди не из вр ши ла ин ду стри ја ли за ци ју, али је ефе кат 
и ква ли тет тог по ду хва та био огра ни чен. Број ин ду стриј ских рад ни ка у Ср би-
ји на кра ју епо хе со ци ја ли зма по ве ћан је у од но су на 1939. го ди ну за 10,3, а у 
ужој Ср би ји за 11,7 пу та. Бу гар ска је има ла сли чан раст, а број ин ду стриј ских 
рад ни ка је 1986. го ди не био 6,65 пу та ве ћи не го 1948. го ди не, од но сно 12,75 
пу та у од но су на пе ри од пре Дру гог свет ског ра та.288 По ве ћа ње про из вод ње, 
у свим ви до ви ма, уочљи во је у ап со лут ним бро је ви ма (ко лич ини ма те ри ја ла) 
и ти бро је ви над ма шу ју про из вод њу у зе мља ма окру же ња. Ме ђу тим, ка да се 
по да ци о раз во ју и ин ду стриј ској про из вод њи Ју го сла ви је и Ср би је упо ре де са 
Бу гар ском и оста лим зе мља ма ре ги о на по „гла ви” ста нов ни ка, уоча ва се ма њи 
на пре дак у су сти за њу раз ви је них зе ма ља и, што је још ва жни је, за о ста ја ње за 
свим зе мља ма ре ги о на, иако је по сто јао еко ном ски раст. Слич ни од но си су и у 
по гле ду сто па ра ста на ци о нал ног до хот ка и ин ве сти ци ја у че му је Ју го сла ви ја 
за о ста ја ла иза зе ма ља Бал ка на и Ис точ не Евро пе.289 

(в) Индустријализација Бугарске (1944–1989)
Ин ду стри ја Бу гар ске на за вр шет ку Дру гог свет ског ра та би ла је усит ње на и 
има ла је аграр ни ка рак тер. Пре 40-их го ди на ин ду стри ја је да ва ла 8% на ци о-
нал ног до хо тка, а по љо при вре да 52–60%. Од око 3.500 круп них пред у зе ћа пре 
1940. го ди не 2.265 (66%) има ло је де вет за по сле них ли ца, 362 (10%) из ме ђу 
50–200, а са мо 94 (2%) пре ко 200 за по сле них – укуп но пре ко 110.000 рад ни ка 
у ин ду стри ји (при бли жно као у Ср би ји). Са ма струк ту ра за по сле но сти би ла је 
не по вољ на. Пре 1938. го ди не 64% рад ни ка у ин ду стри ји би ло је не ква ли фи ко-
ва но, а по ло ви на њих би ли су се зон ци. Гра до ви са ин ду стри јом би ли су остр ва 
у се о ском мо ру, јер је 1946. го ди не у се ли ма жи ве ло 75,3% ста нов ни штва.290 
Рат је до дат но по го дио при вре ду Бу гар ске. Ма те ри јал на ште та про це њу је се на 
пре ко 825 ми ли о на до ла ра (око 305 ми ли о на са мо по сле 9. сеп тем бра 1944).291 

287 Ми о драг Ни ко лић, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (I део), (Са ве зни за вод за ста-
ти си ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 137), стр. 15, 42–45, 50, 57.

288 За де та ље по гле да ти Та бе лу бр. 21. 
289 За де та ље по гле да ти Та бе ле бр. 10–19. 
290 Или я на Мар че ва, „Щри хи от по ли ти ка та за ин ду стри а ли за ция-мо дер ни за ция на Бъл га-

рия през вто ра та по ло ви на на ХХ век”, Col le gi um Ger ma nia 2. Pro ble me der Ent wic klung Bul ga-
ri ens in den 20-er bis 90-er Ja hren des 20. Ja hr hun derts, So fia, 1997, стр. 229–230.

291 Да ни ел Вач ков, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1944–1962)”, стр. 264, 269.
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Овај из нос био је 3,6 пу та ма њи не го за Ср би ју, од но сно 11 пу та ма њи не го за 
Ју го сла ви ју у ко ји ма су рат на ра за ра ња и дез ор га ни за ци ја дру штва би ле до дат-
но оп те ре ће ње, а што се не ви ди из су вих ста ти стич ких по да та ка ве за них за 
рат ну ште ту.

Ин ду стри ја ли за ци ја Бу гар ске на кон Дру гог свет ског ра та те ме љи ла се на 
већ по сто је ћим иде ја ма и со вјет ској прак си 20-их и 30-их го ди на XX ве ка. Већ 
1945. го ди не, у до ба ка да ко му ни сти у Бу гар ској још ни су има ли по ли тич ки мо-
но пол, ин ду стриј ска по ли ти ка је де фи ни са на као раз вој енер ге ти ке, те шке ин-
ду стри је, ма ши но град ње, што пред ста вља „здра ву осно ву за те шку ин ду стри ју, 
без ко је ни јед на др жа ва не мо же да пре тен ду је за не за ви сност”. Ни дру ге пар ти-
је у Оте че стве ном фрон ту, као ни у опо зи ци ји, ни су се про ти ви ле ин ду стри ја-
ли за ци ји, али под усло вом да је „хар мо нич но” по ве за на са по љо при вре дом и 
тр жи штем, од но сно да не бу де „па ра зит ска”. По ли тич ка пре ва га БКП усло ви ла 
је усва ја ње со вјет ског мо де ла убр за не ин ду стри ја ли за ци је. Кра јем 1947. го ди не 
у оп штој на ци о на ли за ци ји (6.109 пред у зе ћа) др жа ва је пре у зе ла 91,7% уде ла 
у це лој ин ду стри ји.292 На ци о на ли за ци ја, ко ја је тра ја ла од 23. де цем бра 1947. 
до кра ја 1950. го ди не, пре не ла је у др жав но вла сни штво 6.971 пред у зе ће (око 
2.900 ин ду стриј ских пред у зе ћа, од ко јих 1.500 ве ли ких, док су оста так чи ни ла 
пред у зе ћа са не ко ли ко рад ни ка) од око 12.700 соп стве ни ка (4.500–5.000 би ли 
су ин ду стри јал ци).293 

План ска при вре да уве де на је по ступ но. Дво го ди шњи план раз во ја (1947-
1948) ни је по ста вљен на ре ал ним прет по став ка ма. Раз вој ин ду стри је мо рао је 
да се ре ви ди ра и услед ве ли ке су ше ко ја је по го ди ла Бу гар ску. Ипак, по чео је 
про цес пла ни ра ња и цен тра ли зо ва ног ру ко во ђе ња ин ду стри јом и це лом при-
вре дом (без при ват ног сек то ра). Овим пла ном за по че ли су ве ли ки про јек ти 
по ди за ња тер мо и хи дро е лек тра на, као енер гет ске осно ве за да љу ин ду стри ја-
ли за ци ју зе мље.294

Од 1948. го ди не бу гар ски ко му ни сти раз ви ја ју план ску ин ду стри ја ли за ци ју 
са ци љем да у Пр вом пе то го ди шњем пла ну (1949–1953) пре вла да ју еко ном ску 

292 Ру мя на Бог да но ва, „По ли ти ка и сто пан ство (Ня кои аспек ти от сто пан ска та по ли ти ка на 
ОФ – сеп тем ври 1944 – сеп тем ври 1945)”, Исто ри че ски пре глед, кн. 12, Со фия, 1991, стр. 
16–34; Или я на Мар че ва, „Иде и те за ин ду стри а ли за ци я та на Бъл га рия през 1944–1948”, 
Исто ри че ски пре глед, кн. 8–9, Со фия, 1992, стр. 82–83, 95; Иста, „Ин ду стри ал на та по ли-
ти ка в Бъл га рия (1944–1958)”, Стра ни ци от бъл гар ска та ис то рия. Съ би тия, раз ми сли, 
лич но сти. Ч. 2, Со фия, 1993, стр. 114–115, 118.

293 Ди ми тър Луд жев, Град на две епо хи : Ис то рия на общ е стве ни те гру пи в бъл гар ски те гра до-
ве в сре да та на XX век, Со фия, 2005, стр. 211–212; Иван Фи чо ров, „Чи сле ност и съ став на 
ин ду стри ал ци те в Бъл га рия в сре да та на 40-те го ди ни на ХХ в”, Исто ри че ски пре глед, кн. 
5–6, Со фия, 2003, стр. 123–125.

294 Злат ко Зла тев, „Две го ди шни ят на род но сто пан ски план (1947–1948)”, Ве ко ве, кн. 5, Со фия, 
1980, стр. 19, 23, 26.
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за о ста ло ст. Убр за на ин ду стри ја ли за ци ја про пра ће на је пот пу ном ве за но шћу 
за СССР ко ји је Бу гар ску, упр кос по мо ћи у раз во ју, и да ље (1947) тре ти рао 
као по ра же ну стра ну у ра ту, кон тро ли шу ћи про из вод њу, ка дро ве и фи нан си-
је. Фор си ра на ин ду стри ја ли за ци ја фи нан си ра на је из уну тра шње аку му ла ци је 
(око 60%) на прин ци пу цен тра ли за ци је и план ских ин ве сти ци ја, али и уз по-
моћ кре ди та СССР-а и дру гих зе ма ља „на род не де мо кра ти је”. Пе то го ди шњи 
план био је не ре а лан и ни је ис пу њен, али је за то раз ви јен за тво рен аутар хич ни 
мо дел ин ду стри је, са моћ ним би ро крат ским апа ра том у слу жби цен трал ног 
пла ни ра ња.295

Ста љи но ва смрт, сма ње ње опа сно сти од ра та и страх од не ми ра због оску ди-
це у це лом ко му ни стич ком бло ку, усло ви ли су да се при вред ни раз вој пре о ри-
јен ти ше на ла ку ин ду стри ју. Про ме на по ли ти ке ин ду стри ја ли за ци је у окви ру 
СЕВ-а (1953) пред ви ђа ла је Бу гар ској раз вој ла ке ин ду стри је и по љо при вре де, 
што је тре ба ло да сма њи со ци јал но не за до вољ ство и мо гу ће по ли тич ке про те-
сте. Та да шње ру ко вод ство (Чер вен ков) при хва ти ло је но ву ори јен та ци ју да би 
се до дво ри ло Мо скви, без об зи ра на евен ту ал не ло ше по сле ди це та кве од лу ке, 
ма да је у са мој БКП би ло от по ра.296 По ред уну тра шњих огра ни че ња уну тар Ис-
точ ног бло ка, Бу гар ска и оста ле зе мље под ути ца јем СССР-а има ле су од по чет-
ка пе де се тих и спо ља шњу, ме ђу на род ну бло ка ду, ко ју су спро во ди ле САД, не 
до зво ља ва ју ћи да се ко му ни стич ким зе мља ма ис по ру чу ју но ве тех но ло ги је и 
стра те гиј ски зна чај ни про из во ди. Бу гар ска је као нај вер ни ји са ве зник СССР-а 
по себ но би ла по го ђе на овим ме ра ма.297

Од у ста ја ње од те шке ин ду стри је би ло је раз о ча ра ва ју ће за Бу гар ску, ко јој 
је са ве то ва но да се уз др жи од град ње но вих ка па ци те та до 1960. го ди не. Про-
блем ве ли ке не за по сле но сти мо гла је да „са вла да” са мо ма сов на ин ду стри ја ли-
за ци ја ко ја је зах те ва ла оби ман људ ски рад (те шка ин ду стри ја). По тен ци јал за 
не ми ре је по сто јао, јер је већ 1956. го ди не 117.165 љу ди би ло не за по сле но, док 
је у ин ду стри ји, гра ђе ви нар ству и са о бра ћа ју у 1955. го ди ни ра ди ло 638.940 
љу ди. Но во ру ко вод ство са То до ром Жив ко вим ин си сти ра ло је 1956. го ди не 
на спе ци ја ли за ци ји уну тар СЕВ-а, ка ко би за др жа ли је дан део ма шин ске ин-
ду стри је и та ко обез бе ди ли на ста вак ула га ња пре ма ра ни је утвр ђе ним пла но-

295 Или я на Мар че ва, „По ли ти ка та на бъл гар ско то пра ви тел ство за фи нан си ра не на ин ду стри-
а ли за ци я та (1949–1953)”, Исто ри че ски пре глед, кн. 4, Со фия, 1993, стр. 5–9, 12; Иста, „Ин-
ду стри ал на та по ли ти ка в Бъл га рия (1944–1958)”, стр. 119.

296 Или я на Мар че ва, То дор Жив ков – пъ тят към власт та: По ли ти ка и ико но ми ка в Бъл га-
рия 1953–1964, Со фия, 2000, стр. 78–79.

297 Или я на Мар че ва, „Про бле ми те на мо дер ни за ци я та при со ци а ли зма: ин ду стри а ли за ци я та 
в Бъл га рия”, в: Из сле два ния по ис то рия на со ци а ли зма в Бъл га рия 1944–1989 (съст. д-р Ев-
ге ний Кан ди ла ров), Со фия, 2010, стр. 191–192.
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ви ма, као и до би ја ње но вих ин ве сти ци је из СЕВ-а. Раз вој ла ке ин ду стри је и 
по љо при вре де и на сто ја ње да се ви ше и бо ље за до во ље по тре бе ста нов ни штва 
био је је дан од глав них ци ље ва Дру ге пе то лет ке (1953–1957). Ин ду стри ја ли за-
ци ју Бу гар ске фи нан си рао је СЕВ, ода кле су до би ја не си ро ви не и тех но ло ги ја 
ко ја је за о ста ја ла за за пад ном. У Бу гар ској су до 1957. го ди не из гра ђе ни енер-
гет ски ка па ци те ти и ба зна ин ду стри ја. Све до 1960. го ди не раст ин ду стри је је 
био и до 16% (што је би ло на истом или не што ви шем ни воу као у Ју го сла ви ји, 
ако су ста ти сти ке тач не). Ипак, це на за та кав „успех” би ла је ви со ка, јер је од 
1949. до 1960. го ди не чак 87,3% свих ка пи тал них ула га ња у при вре ду оти шло у 
те шку ин ду стри ју, што је би ло ве ли ко фи нан сиј ско на пре за ње. До шло је и до 
па да за по сле но сти и за ра да, о че му се не што ви ше во ди ра чу на тек од сре ди не 
пе де се тих.298

Но ва по ли ти ка убр за не ин ду стри ја ли за ци је по сле 1958. го ди не тре ба ло је 
да бу де до бро уса гла ше на са СЕВ-ом. По но во се фор си ра ју енер ге ти ка и де ло-
ви ме та лур шког ком плек са. Оства ре ње ових пла но ва би ло је, као и у ра ни јим 
го ди нама, екс те зив но, пра ће но по ве ћа њем бро ја рад ни ка. По себ но су „мо би ли-
са не” же не (до та дашње до ма ћи це), нај ви ше у ад ми ни стра ци ји. Те ри то ри јал но-
ад ми ни стра тив на ре фор ма из 1959. го ди не ко јом је зе мља по де ље на на 27 окру-
га, тре ба ло је да рав но мер ни је рас по де ли ин ве сти ци је за ин ду стриј ски раз вој, 
што је био пр ви от клон од пот пу не цен тра ли за ци је. Ло кал ни пар тиј ски и др-
жав ни ор га ни до би ли су мо гућ ност да уче ству ју у при вред ном пла ни ра њу сво-
јих ре ги о на. Не га тив на по сле ди ца ове од лу ке је тен ден ци ја раз во ја окру жних 
цен та ра, без еко ном ске оправ да но сти, а све ра ди пре сти жа у до ме ну ин ду стри-
је. Исто вре ме но, цео ис точ ни блок се ори јен ти сао на ин те зив ни је про гра ме 
раз во ја при вре де ка ко би у окви ру но ве тех но ло шке ре во лу ци је по сти гао бо ље 
еко ном ске ре зул та те на ме ђу на род ном тр жи шту. У Бу гар ској су ки бер не ти ка, 
елек тро ни ка и ра чу нар ска тех ни ка, ауто ма ти за ци ја и ком плек сна ме ха ни за ци-
ја у ин ду стриј ској про из вод њи пре по зна ти као основ ни фак то ри за по ве ћа ње 
про из вод ње и по ве ћа ње ква ли те та. У пе ри о ду 1962–1966. го ди не сред ства за 
на уч но-тех нич ка ис тра жи ва ња по ве ћа на су у Бу гар ској 2,5 пу та у од но су на 
ра ни ји пе ри од.299 Ипак, ин ду стриј ска про из вод ња се од кра ја пе де се тих успо-

298 Или я на Мар че ва, „Ин ду стри ал на та по ли ти ка в Бъл га рия (1944–1958)”, стр. 120–123; Иста, 
Пре ди зви ка тел ства та на мо дер ни за ци я та в Бъл га рия след Вто ра та све тов на во й на”, Но во 
вре ме, кн. 1, Со фия, 1995, стр. стр. 59; Иста, „Съ вет ски ят мо дел в бъл гар ска та ико но ми ка. 
Основ ни про бле ми, идеи и пер спек ти ви на из сле два не”, Исто ри че ски пре глед, кн. 3, Со-
фия, 1996, стр. 77–78; Да ни ел Вач ков, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1944–
1962)”, стр. 287–291.

299 Или я на Мар че ва, „Щри хи от по ли ти ка та за ин ду стри а ли за ция-мо дер ни за ция на Бъл га-
рия през вто ра та по ло ви на на ХХ век”, стр. 232–234.
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ра ва и ни ка да ни је има ла по чет ни раст ко ји се те ме љио на ма сов ној и јеф ти ној 
рад ној сна зи и фи зич ком ра ду.300

Бу гар ска се од сре ди не 60-их го ди на спе ци ја ли зо ва ла за про из вод њу елек-
тро ни ке у окви ру СЕВ-а, а то ме су до при но си ле и еко ном ске ве зе са Ја па ном. 
Сре ди ном 70-их, услед свет ске енер гет ске и еко ном ске кри зе, Бу гар ска је има-
ла гу бит ке у спољ но тр го вин ском би лан су (це не ње них по љо при вред них и 
про из во да ла ке ин ду стри је ни су ме ња ни). Из ла зак из кри зе тра жен је у ме ња-
њу струк ту ре ин ду стри је. Од 1976. го ди не пар тиј ски врх ша ље ди рек ти ве о 
по тре би кон цен тра ци је и спе ци ја ли за ци је у те шкој ма ши но град њи, би о ло ги-
ји, раз во ју елек тро ни ке и елек тро ин ду стри је (по угле ду на Ја пан). По чет ком 
80-их Бу гар ска по ста је нај ве ћи про из во ђач елек трон ске и ра чу нар ске опре ме 
у Ис точ ном бло ку. Со вјет ски Са вез је уво зио пер со нал не ком пју те ре (ни жег 
ква ли те та, али ви ше це не не го што су за пад ни) из Бу гар ске. Од по чет ка 80-их 
Бу гар ска је, осим СЕВ-а и Ја па на, спољ но тр го вин ске уго во ре за кљу чи ва ла и са 
зе мља ма Евро пе, Ју го и сточ не Ази је, арап ским и африч ким др жа ва ма (до 1989. 
фор ми ра но је 1.600 ме шо ви тих пред у зе ћа). Све до 1977. го ди не не со ци ја ли сти-
чке др жа ве у спољ но тр го вин ској роб ној раз ме ни уче ство ва ле су са 18%, а 1980 
бли зу 30%. Ова но ва ори јен та ци ја зна чи ла је и раст спољ ног ду га (1972 – 1,47; 
1977 – 5 мил. до ла ра).301 

Ве ли ка со ци ја ли стич ка пред у зе ћа ни су по ди гла про дук тив ност, па су не-
ра ци о нал но тро ше ње свих ре сур са и ха ва ри је ма ши на би ли са став ни део ин-
ду стриј ског на прет ка ко ји ни је био одр жив на ду же ста зе. Уво ђе ње ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је се дам де се тих го ди на био је су ро гат за су штин ске про ме не 
у еко ном ском си сте му, а ти ме по сред но и дру штву. Од ком пју те ри за ци је се 
оче ки ва ло да обез бе ди „све тлу бу дућ ност” и еко ном ски раст, али и сна жни ју 
цен тра ли за ци ју и кон тро лу.302 

Со вјет ски мо дел ин ду стри ја ли за ци је у по чет ку је до нео еко ном ску ко рист 
Бу гар ској, ко ја по сле Дру гог свет ског ра та ни је има ла дру гог из бо ра у би ра њу 
мо де ла и прав ца раз во ја (изо ла ци о ни стич ки мо дел при нуд ног еко ном ског ра-
ста под кон тро лом Пар ти је). По ди за ни су не ра ци о нал ни ин ду стриј ски по го ни 

300 Мар тин Ива нов, „Ико но ми ка та на ко му ни сти че ска Бъл га рия (1963–1989)”, стр. 303, 332.
301 Го спо дин ка Ни ко ва, „Жив ко ва та ико но ми че ска ре фор ма, пе ре стро й ка та и стар тът на скри-

та та при ва ти за ция в Бъл га рия”, Исто ри че ски пре глед, кн. 5–6, Со фия, 2003, стр. 96–97, 101; 
На ко Сте фа нов, Ев ге ний Кан ди ла ров, „Ино ва ции и ино ва ци он на по ли ти ка в Бъл га рия 
през го ди ни те на дър жав ния со ци а ли зъм”, в: Из сле два ния по ис то рия на со ци а ли зма в Бъл-
га рия 1944–1989. (съст. д-р Ев ге ний Кан ди ла ров), Со фия, 2010, стр. 228–229, 253, 269–270, 
289–290, 296. 

302 Мар тин Ива нов, Ре фор ма тор ство без ре фор ми : По ли ти че ска та ико но мия на бъл гар ския 
ко му ни зъм, Со фия, 2007, стр. 49–50, 81, 124, 228.
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и про из во ђе не ве ли ке ко ли чи не ро бе сла бог ква ли те та, без оба зи ра ња на по-
тре бе тр жи шта. Иако су по сто ја ле мно ге сла бо сти и про бле ми, Бу гар ска ипак 
ни ка да ни је екс пло а ти са на од стра не СССР-а као дру ге са те лит ске др жа ве, а 
до би ја ла је и по моћ као ни јед на дру га др жа ва у „бло ку” (јеф ти ни кре ди ти и 
бес по врат на по моћ). Вр ху нац та квог раз во ја пре ваг нут је кра јем 60-их и по-
чет ком 70-их го ди на два де се тог ве ка, од ка да је Бу гар ска мо гла да де ли мич но 
и са ма по др жи мо дер ни за ци ју. Усло жња ва ње тех но ло шких и дру штве но-еко-
ном ских про це са по ста ло је не ре шив про блем у пар тиј ској др жа ви ко ја ни је 
до зво ља ва ла ауто но ми ју еко но ми је од по ли ти ке, што је ко чи ло да љи раз вој. 
За ста ре ла струк ту ра ин ду стриј ске про из вод ње ни је мо гла да про из во ди кон-
ку рент не про из во де, што је кон ста то вао и сам врх БКП 1984. го ди не, у вре ме 
ка да је Бу гар ска пр ви пут сна жно осе ти ла про бле ме енер гет ске кри зе. По ред 
тех но ло шког пре о бра жа ја ин ду стри је Пар ти ја је има ла и иде је ми ли та ри за ци-
је еко ном ског раз вит ка, про па ги ра ња но вог аске ти зма и жр тво ва ња за бу дућ-
ност, што је у усло ви ма по сте пе ног уру ша ва ња ко му ни зма и по ве зи ва ња са 
све том би ло пот пу но бес пред мет но код омла ди не ко ја је жу де ла за по тро шач-
ким на чи ном жи во та.303 

Тех но ло шки пре о бра жај дру штва ство рио је број ну гру пу ин ду стриј ских 
рад ни ка (1,5 пу та ве ћу не го у Ср би ји, и 2,2 пу та ве ћу не го у ужој Ср би ји).304 
За хва љу ју ћи јеф ти ним и ла ко до ступ ним кре ди ти ма, си ро ви на ма, ма ши на ма 
и по себ но отво ре ном тр жи шту СЕВ-а, из гра ђе на је ин ду стри ја. Од се дам де-
се тих Бу гар ска се спе ци ја ли зо ва ла за елек тро ни ку, ауто ма ти за ци ју и мер не 
ин стру мен те у окви ру СЕВ-а. Ни зак ни во тех но ло ги је и ква ли тет про из во да 
на до ме сти ла је мо но пол ским по ло жа јем, што је ипак де ли мич но до при не ло 
мо дер ни за ци ји ин ду стри је и це лог дру штва.305 

303 Или я на Мар че ва, „Съ вет ски ят мо дел в бъл гар ска та ико но ми ка. Основ ни про бле ми, идеи 
и пер спек ти ви на из сле два не”, стр. 67–68, 70, 76–77, 80–81; Иста, „Бъл гар ски ят път към 
Евро па през вто ра та по ло ви на на ХХ век. Со ци ал но-ико но ми че ски щри хи”, Исто ри че ски 
пре глед, кн. 5–6, Со фия, 2004, стр. 161–165; Иста, „На ча ло то на края на со ци а ли зма в Бъл-
га рия през пър ва та по ло ви на на 80-те го ди ни”, стр. 102–103, 105, 110. 

304 По гле да ти Та бе лу бр. 21.
305 У Бу гар ским гра до ви ма је 1980. го ди не жи ве ло 62,5% ста нов ни штва – ин ду стри ја је да ва-

ла 51,8% на ци о нал ног до хот ка, а по љо при вре да 16,7%. Нај ве ћи број пред у зе ћа имао је до 
500 рад ни ка – 70,5% (1.907), а у оним од 1.000 до 3.000, где је ра ди ло 36,4% свих рад ни ка у 
ин ду стри ји, про из во ди ло се 31,4% од це ло куп не ин ду стриј ске про дук ци је (Или я на Мар че-
ва, „Щри хи от по ли ти ка та за ин ду стри а ли за ция-мо дер ни за ция на Бъл га рия през вто ра та 
по ло ви на на ХХ век”, стр. 235–236).
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Та бе ла бр. 21. За по сле ни у ин ду стри ји Бу гар ске, Ју го сла ви је и Ср би је (у хи ља да ма), 
1939–1989.

Година Бу гар ска Ју го сла ви ја Ср би ја Ужа Ср би ја
1939. – 300 100 60
1946. – 234 85 48
1948. 211 508 182 117
1956. 464 787 257 173
1960. 763 1.071 369 251
1970. 1.148 1.438 536 367
1975. 1.285 1.819 672 454
1978. 1.318 2.022 748 505
1980. 1.370 2.162 803 541
1985.  1.403 (86) 2.529 946 640
1989. – 2.715 1.035 704

Из вор: 30 го ди ни со ци а ли сти че ска ико но ми ка : со ци ал но – ико но ми че ски из ме не ния в НР Бъл га рия 
през пе ри о да 1944–1974, (Н. По пов, А. Ми ло шев ски), Со фия, 1974, стр. 85; 35 го ди ни со ци а ли-
сти че ска Бъл га рия, Со фия, 1979, стр. 62; Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка 
Бъл га рия 1981, Со фия, 1982; Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 
1987, Со фия, 1988; Ми о драг Ни ко лић, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (I део), (Са-
ве зни за вод за ста ти си ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 137), Бе о град, 1998, стр. 49. 

Пр ви ве ли ки еко ном ски про бле ми на ста ли су по сле Бре жње вље ве смр ти 
(1982) ка да је Ан дро пов, но ви ге не рал ни се кре тар Пар ти је у СССР-у, огра ни-
чио до ста вља ње јеф ти не енер ги је Ис точ ном бло ку. Ве ли ки бу гар ски гра до ви 
има ли су ре стрик ци је стру је. По ред то га, еко ном ске ве зе Бу гар ске са За па дом 
(Аустри јом и Ја па ном) угро же не су по ли ти ком САД у бор би про тив ко му ни-
зма. Ни ске це не за енер ген те у окви ру СЕВ-а ни ко ни је са чу вао по сле 1986. 
го ди не (осим Мон го ли је, Ку бе и Ви јет на ма). Еко ном ска изо ла ци ја је пре ста ла 
да бу де ва же ћи прин цип, а СЕВ је по чео да за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. 
Бу гар ска је по ку ша ла да уво ђе њем „са мо у пра ве” у пред у зе ћа 1987. го ди не одр-
жи про из вод њу и при ла го ди се про ме на ма. Ипак, со вјет ски мо дел ин ду стри ја-
ли за ци је ни је имао еко ном ску ефи ка сност, па је у је сен 1988. кон ста то ва но да 
по сто ји хро ни чан не до ста так ро бе на тр жи шту, иако је на ци о нал ни до хо дак 
Бу гар ске био ви сок у окви ру Ис точ ног бло ка. Пред ла га но је да се вој на ин ду-
стри ја при ла го ди ци вил ној свр си и да се „убр за на” ин ду стри ја ли за ци ја от ка-
же, ма кар на из ве сно вре ме. Ре фор ме у сме ру де цен тра ли за ци је, ли бе ра ли за ци-
је, па и де ли мич не при ва ти за ци је, по кре ну ти су пре ка сно (кра јем 1988).306

306 Го спо дин ка Ни ко ва, „Жив ко ва та ико но ми че ска ре фор ма, пе ре стро й ка та и стар тът на скри-
та та при ва ти за ция в Бъл га рия”, стр. 102–104, 109, 114, 117; Или я на Мар че ва, „На ча ло то на 
края на со ци а ли зма в Бъл га рия през пър ва та по ло ви на на 80-те го ди ни”, стр. 93, 109. 
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Ин ду стри ја ли за ци ја Бу гар ске по сле Дру гог свет ског ра та од ви ја ла се у окви-
ру Ис точ ног бло ка, што је до при не ло ње ном успо ну, али је исто вре ме но усло-
ви ло и мно ге за сто је, па и слом чи та вог си сте ма ус лед по ли тич ких про ме на 
по сле 1989. го ди не. Ипак, фор ми ра ње на уч но-тех нич ке ин те ли ген ци је и оспо-
со бља ва ње рад ни ка за ви со ко ква ли фи ко ва не про це се про из вод ње уз убр за ну 
ур ба ни за ци ју, пред ста вља ју трај не по сле ди це про це са со ци ја ли стич ке ин ду-
стри ја ли за ци је у Бу гар ској.307

(г) Индустријализација Чачка и Благоевграда   
 (1944–1989)
За вр ше так Дру гог свет ског ра та, по сле рат на об но ва и по ди за ње ин ду стри је 
има ли су раз ли чи та обе леж ја и тем по у Чач ку и Бла го ев гра ду. Уоби ча је на хро-
но ло шка по де ла има ори јен ти ре у ве ли ким по ли тич ким пре крет ни ца ма ве-
за ним за исто ри ју обе зе мље. Ме ђу тим, обим и тем по ин ду стри ја ли за ци је у 
ми кро це ли на ма ви ше је ве зан за дру ге ва жне до га ђа је и про це се. У овој хро но-
ло шкој по де ли као пр ви пе ри од узе то је раз до бље од осло бо ђе ња 1944. го ди не 
па до кра ја 1957. го ди не, ка да у оба ме ста до ла зи до зна чај них про ме на. 

Гор ња хро но ло шка од ред ни ца овог по гла вља усло вље на је окон ча њем пр вог 
ци клу са ин ду стри ја ли за ци је у Чач ку, ка да је за вр ше на из град ња енер гет ских 
по стро је ња и по ди за ње вој не ин ду стри је, ко ја се од 1956. де ли мич но окре ће 
и про из вод њи за ци вил но тр жи ште. Ка да је у пи та њу Бла го ев град, по нов ним 
отва ра њем ма ке дон ског пи та ња 1958. го ди не по чи ње и ве ли ко ин ве сти ра ње у 
при вре ду це лог окру га и по ди за ње пр вог ин ду стриј ског пред у зе ћа ко је ни је ве-
за но за пре ра ђи вач ку ин ду стри ју („За во дът за ви со ко го во ри те ли” – Фа бри ка 
звуч ни ка). 

У истом пе ри о ду у Ју го сла ви ји (1957) по чи ње Дру ги пе то го ди шњи план (по-
сле за вр шет ка Пр вог 1951. до но ше ни су са мо јед но го ди шњи), а 1958. го ди не 
пред у зе ћа до би ја ју мо гућ ност да са мо стал но рас по ла жу до би ти ма и да утвр ђу-
ју ви си не пла та. У Бу гар ској 1958. го ди не по чи ње Тре ћа пе то љет ка, а сле де ће 
го ди не фор ми ра ју се ад ми ни стра тив но-еко ном ски окру зи са по ве ћа ном са мо-
у пра вом, на ро чи то у пла ни ра њу при вред ног раз во ја. Бу гар ска је 1958. го ди не 
уса гла си ла и стра те ги ју ин ду стриј ског раз во ја са СЕВ-ом, ко јом јој је омо гу ће-
но да ин ве сти ра у ма ши но град њу и ин ду стри ју апа ра та, што јој је у прет ход-
ним про јек ци ја ма при вред ног раз во ја оспо ра ва но. 

307 Или я на Мар че ва, „Про бле ми те на мо дер ни за ци я та при со ци а ли зма: ин ду стри а ли за ци я та 
в Бъл га рия”, стр. 223. 



131

Индустријализација

Дру ги пе ри од об у хва та вре ме од 1958. до кра ја 1973. го ди не, ка да по ди за ње 
но вих фа бри ка и оп шта мо дер ни за ци ја ин ду стри је и тех но ло шких про це са у 
обе зе мље и гра да има ју успон. Ка да је у пи та њу гор ња хро но ло шка од ред ни ца 
(1973), она је од ре ђе на по ли тич ким и еко ном ских до га ђа ји ма ве за ним за Ча чак 
и Бла го ев град, али и Ју го сла ви ју и Бу гар ску. Но ви пе ри од у по ди за њу вој не 
ин ду стри је Ју го сла ви је по чео је упра во по сле 1973. го ди не, ка да се она по но во 
ори јен ти са ла на соп стве ну про из вод њу на о ру жа ња. Исто вре ме но је, Уста вом 
од 1974. го ди не, усто ли чен прин цип „до го вор не” еко но ми је, што је усло вило 
пре струк ту ри ра ње пред у зе ћа на „са мо у прав ним осно ва ма”, а то је исто вре-
ме но и по че так узи ма ња ве ли ких кре ди та из ино стран ства. Ка да је у пи та њу 
Ча чак, упра во у пе ри о ду 1973–1975. до ла зи до пр вих ве ли ких при вред них про-
бле ма ко ји су до ве ли до го то во пот пу не про па сти нај ве ћег пред у зе ћа у гра ду 
(„Сло бо да”). У Бу гар ској је од 1974. го ди не по чео но ви ци клус ин ве сти ра ња у 
ин ду стри ју. У том пла ну Бла го ев град је имао ис так ну то ме сто у ко ме од 1974. 
го ди не, пре ма ди рек ти ва ма из Со фи је, по чи ње но ви ин ве сти ци о ни ци клус са 
ци љем да љег тех но ло шког уна пре ђе ња гра да.

1. Наслеђени индустријски капацитети – Чачак

Пред Дру ги свет ски рат град је имао око 12.000 ста нов ни ка са око 1.800 ин ду-
стриј ских рад ни ка за по сле них у се дам пред у зе ћа.308 Не по сред но по сле осло бо-
ђе ња (3. де цем бар 1944) у Чач ку је по кре ну та об но ва про из вод ње у не ко ли ко 
ин ду стриј ских пред у зе ћа, али са сма ње ним оби мом по сла и за по сле них. То ком 
1945. го ди не у Чач ку је у 13 пред у зе ћа ра ди ло око 650 рад ни ка. Број ста нов ни ка 
ва ро ши ни је се по ве ћао. Укуп на рат на ште та у ин ду стри ји из но си ла је пре ко 
11.742.000 аме рич ких до ла ра.309 Пре о ста лу ин ду стриј ску осно ву чи ни ла су три 
др жав на пред у зе ћа: „Вој но тех нич ки за вод – Ча чак”, „Фа бри ка хар ти је”, „Же ле-
знич ка ра ди о ни ца за оправ ку ва го на у Љу би ћу”, ко ја су за по шља ва ла око 440 
(68%) ин ду стриј ских рад ни ка у Чач ку. Оста ли су ра ди ли у ма лим фир ма ма (ци-
гла не, мли но ви), па их је те шко и свр ста ти у „пра ве” ин ду стриј ске рад ни ке. Рат-
на ште та ко ју су пре тр пе ла три нај ве ћа ин ду стриј ска по стро је ња у Чач ку би ла 
су та квог оби ма да је и у њи ма про из вод ња ор га ни зо ва на ви ше на прин ци пи ма 
ко ри шће ња руч ног ра да за нат ских ра ди о ни ца, не го уз по моћ ра да ма ши на.

308 Ми лош Ти мо ти је вић, „Ча чак у пред ве чер је Дру гог свет ског ра та 1938–1941 : со ци јал на, еко-
ном ска и по ли тич ка струк ту ра”, стр. 155–159.

309 Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945. го ди не”, ЗРНМ 
X, Ча чак, 1979, стр. 369–379.
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1. 1. Саобраћај и енергетика

Ве ли ки про блем у по кре та њу ин ду стриј ске про из вод ње у Ср би ји од но сио се 
и на пре ки ну те ко му ни ка ци је. Нем ци су на те ри то ри ји Ср би је при ли ком по-
вла че ња по ру ши ли 322 мо ста у укуп ној ду жи ни до 8.156 ме та ра.310 Раз ру ши ли 
су и 57% укуп не же ле знич ке мре же у Ју го сла ви ји. Про блем по нов ног са о бра-
ћај ног по ве зи ва ња ни је мо гао бр зо да се ре ши, чак и ка да су у пи та њу би ли 
при о ри тет ни прав ци. Та ко је об но ва мо сто ва за же ле знич ки са о бра ћај код Бе о-
гра да и Но вог Са да по тра ја ла до кра ја 1947. го ди не.311 Про блем по нов ног ус по-
ста вља ња ко му ни ка ци ја имао је и Ча чан ски округ у ко ме су Нем ци по ру ши ли 
32 про пу ста и мо ста, а пу те ве озбиљ но оште ти ли. Друм ски мост у Чач ку об но-
вљен је 11. ја ну а ра, а у Ов чар Ба њи 25. ја ну а ра 1945. го ди не. Же ле знич ки мост 
у Чач ку по пра вљен је 15. апри ла 1945. го ди не ка да је пре ко ње га про шао пр ви 
воз.312 Ти ме је Ча чак об но вио зна чај ре ги о нал ног же ле знич ког чво ри шта, што 
је олак ша ва ло раз вој ин ду стри је у пр вим по сле рат ним го ди на ма. 

Дру ги ва жан пред у слов за раз вој ин ду стри је би ли су про из вод ња и пре нос 
елек трич не енер ги је. Ча чак је имао Елек трич ну цен тра лу „Је ли ца А. Д. – Ча-
чак”, ко ја је по чет ком 1945. го ди не за по шља ва ла се дам рад ни ка. Због про бле-
ма око ди стри бу ци је елек трич не енер ги је Вла да је ју на 1945. го ди не осно ва ла 
„Елек трич но пред у зе ће Ср би је” (ЕПС), у ко је ула зи и по гон у Чач ку, ко је кра-
јем 1946. го ди не има 18 рад ни ка.313 Ова цен тра ла ни је ни ра ди ла, јер је чи та во 
под руч је снаб де ва но стру јом из елек тро си сте ма „Ма киш”.314 У то вре ме, за пра-
во, ни је ни по сто јао је дин ствен елек тро си стем у Ју го сла ви ји, па ни у Ср би ји. 
„Ма киш” је био из у зе так и омо гу ћа вао је пре нос елек трич не енер ги је од Сре-

310 Од то га 242 на др жав ним (5.656 ме та ра) и 80 на окру жним пу те ви ма (2.500 ме та ра). По ру-
шен је 71 гво зде ни (4.451 ме та ра), 60 бе тон ских (825 ме та ра), 42 ка ме на (489 ме та ра) и 149 
др ве них мо сто ва (2.391 ме тар) [Историјски ар хив Ча чак (ИАЧ), На род ни од бор Окру га Ча-
чак (НОО Ча чак) 1944–1947, К–11, без бро ја, Из ве штај по ве ри штва гра ђе ви на АСНОС-а о 
ште ти иза зва ној рат ним дејствима у Ср би ји од 1. мар та 1945. године].

311 Се ћа ње на бу дућ ност : од пр вог гво зде ног пу та до мо дер не же ле зни це у Ср би ји и Ју го сла ви ји 
1880–1995. (ред. Са во Ја њић), Бе о град, 1995, стр. 38–39.

312 К., „Мост на Мо ра ви”, Сло бод ни глас, бр. 1. Ча чак, 15. ја ну ар 1945, стр. 6; „Удар нич ка из-
град ња мо сто ва у на шем кра ју”, Сло бод ни глас, бр. 10, Ча чак, 5. април 1945, стр. 3; Ја ро слав 
Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 351. 366, 384.

313 Бран ко Та на си је вић, Ми лу тин Ја ко вље вић, Мла ден Сте фа но вић, По ла ве ка елек три фи ка-
ци је ча чан ског кра ја 1921–1971, Ча чак, 1972, стр. 62, 83.

314 ИАЧ, НОО Ча чак, К–1, Ф–1, 8/45, бр. 378, Из ве штај При вред ног оде ље ња О.Н.О Ча чак о 
ста њу и ра ду ин ду стриј ских пред у зе ћа од 27. апри ла 1945. го ди не; ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, 
бр. 108, Из ве штај НО Окру га ча чан ског Ми ни стар ству за ин ду стри ју и ру дар ство НРС 
– од се ку за елек три фи ка ци ју од 12. де цем бра 1945. го ди не.
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ма, пре ко Бе о гра да и Кра гу јев ца, до Чач ка и Кра ље ва (во до ви 15 kV).315 По-
се до ва ње елек трич не енер ги је био је још је дан ва жан чи ни лац раз во ја Чач ка, 
по себ но у по сле рат ним го ди на ма ка да у зе мљи још ни је био из гра ђен це ло вит 
елек тро-енер гет ски си стем.

1. 1. Фабрике, радионице, млинови

„ВТЗ” (Вој но-тех нич ки за вод – Ча чак) био је нај ве ће (вој но) пред у зе ће у Чач-
ку, ко је је са ра дом от по че ло већ 20. де цем бра 1944. го ди не са 50–60 рад ни ка 
(пре ра та – око 1.400), да би их сре ди ном 1945. би ло 112. Фа брич ке ха ле и ра ди-
о ни це би ле су пра зне, де лом оште ће не (80%) и без ала та, јер је опре ма од не та 
у Не мач ку (100% ма ши на). Рат на ште та про це ње на је на 11.413.993 до ла ра (8 
ми ли о на у опре ми, оста так у до хот ку).316

Пред рат на про из вод ња елек тро-опре ме (ра дио-ста ни це, те ле фо ни и те-
ле фон ске цен тра ле), као и ин же ње риј ског ма те ри ја ла за вој не по тре бе, ни је 
мо гла да се об но ви. Рад ни ци су од сво јих ку ћа до не ли алат да би вр ши ли по-
прав ке тро феј ног вој ног ма те ри ја ла за по тре бе вој ске ко ја је до 15. ма ја 1945. 
го ди не још увек има ла ве ли ка рат на деј ства (оруж је, ра дио-уре ђа ји, све вр сте 
во зи ла). За по тре бе За во да от ку пље на је и јед на сто лар ска ра ди о ни ца, а у не-
до стат ку струч ња ка (мај сто ра) ан га жо ва ни су рат ни за ро бље ни ци Нем ци и 
Ита ли ја ни. Рад ни ци су има ли за ду же ња и на по прав ци гра ђе вин ских обје ка та 
(ка сар не, бол ни ца, шко ле, же ле знич ки мо сто ви). Услед не до стат ка по сла, За-
вод је пре стао да ра ди апри ла 1946. го ди не.317 

Ко ри шће ње рад не сна ге рат них за ро бље ни ка би ла је уоби ча је на прак са у 
об но ви по сле рат не Ју го сла ви је. Упо шља ва ни су као обич ни фи зич ки рад ни-
ци, али и као ви со ко ква ли фи ко ва ни струч ња ци. По сле ја ну а ра 1949. го ди не 
Ју го сла ви ја је от пу сти ла 210.000 рат них за ро бље ни ка, али су не ки од њих на-
ста ви ли да ра де у мно гим пред у зе ћи ма као сло бод ни љу ди под ко мер ци јал-

315 Бран ко Та на си је вић, Ми лу тин Ја ко вље вић, Мла ден Сте фа но вић, н. д., стр. 36–40; Сло бо-
дан Ми лић, н. д., стр. 67–68.

316 Про це ње но је да је ма те ри јал на ште та у ВТЗ Ча чак би ла 7.928.386,27 до ла ра. Про це на гу-
бит ка до хот ка то ком ра та из но си ла је 3.485.606,90 до ла ра, а вред ност пре о ста ле имо ви не у 
фа бри ци про це ње на је на 268.573,86 до ла ра [ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 898, До пис ОНО 
Ча чак Ми ни стар ству ин ду стри је и ру дар ства НРС о ста њу ин ду стри је у окру гу (7. ав густ 
1945); ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 9588, Из ве штај ГНО Ча чак Окру жном НО Ча чак о рат-
ној ште ти у бив шем ВТЗ „Ча чак” (31. ав густ 1945)]. 

317 М. Н., „Ме ђу рад ни ци ма Вој но-тех нич ког за во да”, Сло бод ни глас, бр. 10, Ча чак, 5. април 
1945, стр. 4; Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.” 
стр. 262, 372; Бран ко Ко ва че вић, Tехнички ре монт ни за вод Ча чак 1925–2006, Ча чак, 2006, 
стр. 29. 
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ним усло ви ма.318 Рат ни за ро бље ни ци има ли су зна ча јан до при нос и у об но ви 
Чач ка, при че му је нај зна чај ни ји про је кат био по ди за ње бе тон ског пут нич ког 
мо ста на За пад ној Мо ра ви 1946. го ди не.319 За ро бље ни ци су упо шља ва ни и у 
ин ду стри ји, при че му су ци вил ни ор га ни вр ши ли рас по де лу, а вој ни кон тро лу 
рат них за ро бље ни ка.320 

„Фа бри ка хар ти је” је пре ста ла са ра дом ав гу ста 1944. го ди не. По ку шај Не-
ма ца да у по вла че њу ми ни ра ју фа бри ку ни је ус пео, па су ма ши не и опре ма 
са чу ва ни. Град ска бол ни ца је, не по сред но по осло бо ђе њу гра да, из фа брич ке 
енер га не до би ја ла стру ју. За тран спорт угља ко ри шће ни су за ро бље ни ци (Ита-
ли ја ни). По нов но по кре та ње про из вод ње ор га ни зо ва но је фе бру а ра 1945. го ди-
не. Ма ши не су би ле при лич но из ра у бо ва не, не до ста ја ла су ма зи ва за одр жа ва-
ње, па је про из вод ња би ла вр ло ску па. За по кре та ње енер га не у про ле ће 1945. 
го ди не до пре мљен је ка ме ни угаљ из Пер ни ка у Бу гар ској. Фа бри ка је нај пре 
ис по ру чи ва ла ро та ци о ну хар ти ју за „Бор бу” и „По ли ти ку” у Бе о гра ду, а јед но 
вре ме су из ра ђи ва ли и хар ти ју за из ра ду нов ча ни ца. У њој је би ло за по сле но 
176 рад ни ка.321

Про из вод ња па пи ра ни је би ла ве ли ка (16 то на днев но по не кад је пре ма ши-
ва но до 22 то не днев но). Енер ги ја за фа бри ку обез бе ђи ва на је са го ре ва њем 
угља (30 то на днев но), при че му је нај ве ћи про блем био тран спорт због по ру-
ше них мо сто ва, али и ква ли тет лиг ни та ко ји је енер гет ски сла би ји од мр ког 
угља ко ји се ко ри стио пре ра та. Сре ди ном 1945. го ди не фа бри ка је има ла 185 
рад ни ка ор га ни зо ва них у три сме не. Др жа ва је на осно ву пре у зе тих де по но ва-
них ак ци ја од сут них ак ци о на ра већ у де цем бру 1944. го ди не би ла вла сник 61% 

318 Na ta ša Mi li će vić, „Ne ke for me pri nud nog ra da u Sr bi ji 1944–1950.”, Lo go ri, za tvo ri i pri sil ni rad 
u Hr vat skoj/Ju go sla vi ji 1941–1945, 1945–1951. Znan stve ni skup (ur. Vla di mir Ge i ger, Mar ti na 
Gra hek Ra van čić, Ma ri ca Ka ra kaš Ob ra dov), Za greb, 2010, str. 190–191.

319 Бе тон ски мост пре ко За пад не Мо ра ве у Чач ку ква ли тет но је на пра вљен. Пр ве ве ће пре-
прав ке и про ши ре ња из вр ше не су тек 1984. и 1996. го ди не, ма да се све до кра ја 1976. го ди не 
ма ги страл ни са о бра ћај Ср би је пре ма Бо сни, Цр ној Го ри и мо ру од ви јао упра во пре ко овог 
мо ста ко ји је тр пео ве ли ка оп те ре ће ња (Ро до љуб Пе тро вић, При ча о Љу би ћу, Ча чак, 2004, 
стр. 212–214). 

320 ИАЧ, НОО Ча чак, К–1, Ф–1, 35/45, бр. 8106, На ре ђе ње Ко ман де ча чан ског под руч ја од 22. 
ју на 1945. го ди не; Упо тре ба рад не сна ге за ро бље ни ка по не кад је би ла ба нал на и не ра ци-
о нал на, као у слу ча ју штам па ри је „Осло бо ђе ње” у ко јој су ве ли ки то чак на штам пар ској 
ма ши ни окре та ли не мач ки за ро бље ни ци [„Ли то па пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), 
Ча чак, 1994, стр. 13]. Док је тра јао рат 1944/45. го ди не рад ни за да ци за ро бље ни ка стро го су 
кон тро ли са ни, а од би ја ње на ре ђе ња је ка жња ва но, као у слу ча ју два ита ли јан ска за ро бље-
ни ка ко ји ни су хте ли да по ве ли ком мра зу пре но се угаљ за Фа бри ку хар ти је пре ко мо ста на 
За пад ној Мо ра ви. Стре ља ни су на ли цу ме ста, а њи хо ва те ла су ба че на у ре ку (Гво зден Јо ва-
нић, „Два жи во та јед не фа бри ке”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 29. но вем бар 1954, стр. 5).

321 ИАЧ, НОО Ча чак, К–1, Ф–1, 8/45, бр. 378, Из ве штај При вред ног оде ље ња О. Н. О Ча чак о 
ста њу и ра ду ин ду стриј ских пред у зе ћа од 27. апри ла 1945. го ди не.
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пред у зе ћа. Збор ак ци о на ра је 24. ма ја 1945. по твр дио да је Упра ва на род них 
до ба ра ујед но и вла сник ак ци ја. То је био пр ви ко рак ка на ци о на ли за ци ји пред-
у зе ћа. Не до ста так си ро ви на усло вио је ло ши ји ква ли тет хар ти је не го пре ра та, 
иако је из СССР-а до пре мље на це лу ло за.322 Фа бри ка хар ти је пот па ла је 20. ма ја 
1947. го ди не под упра ву (за пра во пот пу ну на ци о на ли за ци ју) Са ве зне вла де. 
Три го ди не ка сни је вла сни штво је пре не то на Ре пу блич ку вла ду.323 

„Же ле знич ка ра ди о ни ца за оправ ку ва го на у Љу би ћу” има ла је зна чај ну 
рат ну ште ту (80%), али је већ 1945. го ди не за по шља ва ла 145 рад ни ка. Од осло-
бо ђе ња па до 1. ма ја 1945. го ди не оспо со би ли су 550 ва го на са ве ли ким оште ће-
њем. Ра ди ли су у ве о ма те шким усло ви ма.324

Пре о ста ли ин ду стриј ски ка па ци те ти би ли су ма њег оби ма и у при ват ном 
вла сни штву. За по шља ва ли су углав ном не ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу и има ли 
углав ном за нат ски ка рак тер про из вод ње. У Чач ку и Љу би ћу 1945. го ди не ра-
ди ле су и три при ват не ци гла не („Мо ра ва” А. Д., „Ло за нић, Стан ко вић и Ста-
но је вић”, „Бру ши ја и Спа сић”) ко је су има ле ка па ци тет од око 6.000 ко ма да 
цре па и 5.000 ко ма да ци гле днев но и за по шља ва ле укуп но око 100 рад ни ка.325 
При ват на Фа бри ка ко жа „Мо ра ва” у Ате ни ци има ла је 20 рад ни ка. Не до ста ја-
ле су од го ва ра ју ће си ро ви не и хе ми ка ли је за ква ли тет ну про из вод њу, та ко да 
све до је се ни 1945. го ди не фа бри ка прак тич но ни је ни ра ди ла.326

Пре ра ђи вач ка ин ду стри ја та ко ђе је би ла у при ват ном вла сни штву, ма лог 
оби ма про из вод ње, тех но ло шког ни воа и оби ма за по сле но сти. Пи ва ра „Крен 

322 „Фа бри ка хар ти је у Чач ку по че ла је са ра дом 29. ја ну а ра”, Сло бод ни глас, бр. 2. Ча чак, 31. 
ја ну ар 1945, стр. 8; „Пр ви мај у зна ку удар нич ког ра да”, Сло бод ни глас, бр. 14, Ча чак, 1. мај 
1945, стр. 3; М. У., „Фа бри ка хар ти је у Чач ку ра ди пу ним ка па ци те том”, Сло бод ни глас, бр. 
27, Ча чак, 4. ав густ 1945, стр. 2; Гво зден Јо ва нић, „Два жи во та јед не фа бри ке”, Ча чан ски 
глас, бр. 44, Ча чак, 29. но вем бар 1954, стр. 4; Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при-
ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 362; Дој чи ло Ми тро вић, Мо но гра фи ја ча чан ске фа бри-
ке хар ти је „Бо жо То мић”, Ча чак, 1984, стр. 81–86; Ина че, у овој фа бри ци су 1945. го ди не 
пре ра ђе ни мно ги ар хив ски фон до ви из Чач ка, Кра гу јев ца, Кра ље ва, тре ти ра ни као оби чан 
ста ри па пир. 

323 Фа бри ку хар ти је, Ча чак, „осно ва на” је ре ше њем Вла де ФНРЈ од 20. ма ја 1947. го ди не. Пред-
у зе ће је 3. апри ла 1950. го ди не пре не то на упра ву Вла ди НРС (Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 
21, Бе о град, 16. јун 1951, стр. 272); Дој чи ло Ми тро вић, н. д., стр. 87.

324 „Пр ви мај у зна ку удар нич ког ра да”, Сло бод ни глас, бр. 14, Ча чак, 1. мај 1945, стр. 3; Ја ро-
слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 363.

325 М. У., „Ве ли ки успех ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла на те ри то ри ји окру га ча чан ског”, 
Сло бод ни глас, бр. 25, Ча чак, 20. ју ли 1945, стр. 3; Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не 
при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 362, 364, 377.

326 ИАЧ, НОО Ча чак, К–1, Ф–1, 8/45, Број фа бри ка и рад ни ка у ча чан ском окру гу 29. ав гу ста 
1945. го ди не; „Пр ви мај у зна ку удар нич ког ра да”, Сло бод ни глас, бр. 14, Ча чак, 1. мај 1945, 
стр. 3; „Рад ни ци фа бри ке ко жа у Чач ку оп ту жи ли вла сни ка Мир ка Ђур ко ви ћа као са бо те-
ра”, Сло бод ни глас, бр. 22, Ча чак, 29. ју ни 1945, стр. 3.
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и Стан ко вић А. Д.” за по шља ва ла је 14 до 20 рад ни ка.327 У Чач ку су ра ди ла и 
два при ват на пар на мли на (Пар ни млин „Па вле Бру ши ја и си но ви”, Пар ни 
млин „Мо ра ва А. Д.”) са укуп но око 20 рад ни ка. Као кон ку рен ци ју при ват-
ним, же ле знич ки рад ни ци из Љу би ћа ав гу ста 1945. го ди не из гра ди ли су свој 
млин, не по зна тог ка па ци те та и бро ја рад ни ка. Ујам је код при ват ни ка био 
8%.328 Мле кар ска за дру га у Чач ку за по шља ва ла је са мо пет рад ни ка.329 Иако 
је у це лом окру гу 1945. го ди не ра ди ла са мо мле ка ра у Чач ку, оште ће ња то ком 
ра та и оку па ци је би ла су та квог оби ма да ни је би ло мо гућ но сти за по ве ћа ње 
про из вод ње.330

За об но ву и да љи раз вој ин ду стри је ва жни су би ли и руд ни ци, чи ја је екс-
пло а та ци ја за по че ла из ме ђу два свет ска ра та. Ме ђу тим, број рад ни ка ко је су 
за по шља ва ли, као и тех но ло шки про це си ва ђе ња и ко ли чи на ру де ни су би ли 
зна чај ни јег ка рак те ра за мо дер ни за ци ју чи та вог под руч ја.331 Сви ови руд ни ци 
су 1945. го ди не би ли кон фи ско ва ни или под се кве стром.332

* * *

Ча чак је пред Дру ги свет ски рат био ја ко ин ду стриј ско сре ди ште, али је по сле 
осло бо ђе ња у ње му ра ди ло пре ко 600 рад ни ка, ве ћи ном не ква ли фи ко ва них, 
ма ну ел них, у ма лим пред у зе ћи ма са скром ном про из вод њом и ве о ма ни ским 
тех но ло шким ни во ом. Ча чак и нај бли жа око ли на за по шља ва ли су 1945. го ди-
не са мо пет ин же ње ра (три у гра ду), а пре ко 40% рад не сна ге чи ни ли су не ква-

327 „Ча чан ска пи ва ра ра ди без за сто ја”, Сло бод ни глас, бр. 25, Ча чак, 20. ју ли 1945, стр. 4; Ја ро-
слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 374.

328 Д. М. Ј., „Же ле знич ко-тран спорт ни рад ни ци из Љу би ћа из гра ди ли млин”, Сло бод ни глас, 
бр. 35, Ча чак, 29. сеп тем бар 1945, стр. 6; Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке 
у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 365, 376.

329 „Мле кар ска за дру га у Чач ку по че ла је са пре ра дом млеч них про из во да”, Сло бод ни глас, бр. 
18, Ча чак, 1. ју ни 1945, стр. 4; Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан-
ском окру гу 1945.”, стр. 365.

330 ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 1231/15–40, По да ци о мле ка р ским за дру га ма у окру гу Ча чан-
ском (15. ок то бар 1945); ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 1231/15, Та бе лар ни пре глед мле кар-
ских за дру га и при ват них мле ка ра на те ри то ри ји Окру га ча чан ског (3. но вем бар 1945).

331 У бли жој око ли ни Чач ка 1945. го ди не ра ди ло је не ко ли ко руд ни ка: руд ник маг не зи та „Шу-
ма ди ја” у Бр ђа ни ма и Ми ли ћев ци ма (72 рад ни ка), руд ни ци угља у Бре сни ци (118 рад ни-
ка), Тав ни ку (78 рад ни ка), „Ду ча ло вац” у Рта ри ма (30 рад ни ка) – укуп но око 300 рад ни ка. 
Руд ник угља „Дра га че во” у Ро га чи и руд ник хро ма „Је ли ца” у Ба њи ци по сле осло бо ђе ња 
ни су екс пло а ти са ни (М. У., „Ве ли ки успех ин ду стри је гра ђе вин ског ма те ри ја ла на те ри то-
ри ји окру га ча чан ског”, Сло бод ни глас, бр. 25, Ча чак, 20. ју ли 1945, стр. 3; Ја ро слав Да шић, 
„Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 351, 362–366, 377, 384).

332 ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, 926/45, бр. 4851, Спи сак кон фи ско ва них и пред у зе ћа под се кве стром 
у Љу бић ком сре зу (16. ав густ 1945); Ја ро слав Да шић, „Је лич ки руд ни ци”, стр. 158–171.
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ли фи ко ва ни и по лу ква ли фи ко ва ни рад ни ци. Ако би се ра чу на ли и ше гр ти, у 
гра ду је би ло пре ко 54% не ква ли фи ко ва не рад не сна ге.333 Уз све то ВТЗ Ча чак 
пре стао је са ра дом у про ле ће 1946. го ди не, па је без по сла оста ло око 100 љу-
ди, углав ном ква ли фи ко ва них мај сто ра. Ча чак је пре ма пр вом по пи су из 1945. 
го ди не имао 12.202 ста нов ни ка, од но сно 3.506 до ма ћин ста ва.334 

Пре вла да ва ње за о ста ло сти и при вред ни на пре дак у очи ма ру ко во ди ла ца 
КПЈ сво дио се на про блем ка дро ва. У пр вој по ло ви ни 1945. го ди не по сла ти 
су до пи си у ко ји ма се зах те ва „пре чи шћа ње” слу жбе ни ка ко ји ру ко во де ин ду-
стри јом. Сма тра ли су да од то га за ви си 70% успе ха у ру ко во ђе њу пред у зе ћи ма, 
као и успех у ин ду стри ја ли за ци ји. Вла да је има ла на ме ру да по ста ви сво је ка-
дро ве на ме ста ко ја од го ва ра ју њи хо вим спо соб но сти ма. Ме ђу тим, на пр вом 
ме сту тра жи ла се иде о ло шка ис прав ност, а тек на пе том ме сту струч на спре-
ма. За ла га ње на ра ду би ло је на ше стом ме сту. Етич ке ка рак те ри сти ке би ле су 
по след ња осо би на о ко јој је тре ба ло во ди ти ра чу на.335

По чет ком 1946. го ди не ло кал не вла сти у Чач ку ни су би ле за до вољ не ра дом 
ин ду стриј ских по стро је ња. Фа бри ка хар ти је је услед оште ће ња, оску ди це си-
ро ви на и го ри ва ра ди ла сма ње ним ка па ци те том. Нај ма њим ка па ци те том (8% 
од нор мал ног) ра ди ла је пре храм бе на ин ду стри ја. По го ни за пре ра ду др ве та 
ра ди ли су про сеч но са 20%, а ци гла не – цре па не са 35% ка па ци те та. Про из вод-
не пла но ве за 1946. го ди ну (ко је је до ста вља ла Вла да НР Ср би је) до би ли су 
са мо ин ду стри ја ци гле и цре па, „Фа бри ка хар ти је”, „Пи ва ра” и „Фа бри ка ко-
же” (ко ја је у рад пу ште на тек ок то бра 1945. го ди не и ра ди ла је са 60% ка па ци-
те та). Оста ла пред у зе ћа ни су мо гла да до би ју про из вод не за дат ке услед ма лог 
ка па ци те та про из вод ње и не ста ши це си ро ви на. За про из вод њу су не до ста ја ли 
кре ди ти, енер ги ја, рад ни ци, струч ња ци и тран спорт на сред ства. По ред то га, 
це не ин ду стриј ских про из во да ни ве ли са не су у це лој Ју го сла ви ји. Сви су би ли 
ду жни да их се при др жа ва ју, а ни је би ла до зво ље на трам па за по љо при вред не 
про из во де.336

333 ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 7819, Из ве штај При вред ног од се ка ГНО Ча чак (23. јун 1945); 
ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 826, Из ве штај НО Окру га ча чан ског Ми ни стар ству ин ду стри-
је и ру дар ства НРС – пер со нал ном оде ље њу (24. ју ли 1945).

334 Ја ро слав Да шић, „Еко ном ске и со ци јал не при ли ке у Ча чан ском окру гу 1945.”, стр. 351.
335 ИАЧ, НОО Ча чак, К–3, Ф–1, 4/45, пов. бр. 68, До пис Пер со нал ног оде ље ња Ми ни стар ства 

за ин ду стри ју и ру дар ство НРС од 23. ма ја 1945. го ди не.
336 „У про шлој го ди ни ин ду стриј ска пред у зе ћа на шег окру га ра ди ла су са сма ње ним ка па ци-

те том”, Сло бод ни глас, бр. 52, Ча чак, 9. фе бру ар 1946, стр. 3; „Тре ћа ре дов на скуп шти на 
Окру жног на род ног од бо ра”, Сло бод ни глас, бр. 60, Ча чак, 12. април 1946, стр. 1–4.
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2.  Наслеђени индустријски капацитети –    
 Благоевград
Ин ду стриј ски раз вој Гор ње Џу ма је (од 1950. Бла го ев гра да) све до кра ја пе де-
се тих го ди на два де се тог ве ка био је из ра зи то спор. Град ска еко но ми ја по сле 
осло бо ђе ња од Ту ра ка 1912. го ди не за сни ва ла се на тр го ви ни и за нат ству. 
Ме ђу тим, ни број за на тли ја ни је био ве ли ки по чет ком че тр де се тих (око 300). 
Обим и тем по ра да за на тли ја био је усло вљен по тре ба ма и ди на ми ком раз ме не 
са окол ним се ли ма, са из ра зи тим се зон ским ка рак те ром про из вод ње. Ка зан џи-
је су има ле ви ше по сла од је се ни до про ле ћа, зла та ри у је сен, ко жу ха ри пред 
зи му. Уз све то, ба вље ње за нат ством би ла је го то во у пот пу но сти по ро дич на 
про фе си ја (углав ном ма ке дон ских из бе гли ца), та ко да су за по шља ва ли ма ли 
број рад ни ка. Гор ња Џу ма ја је по свом про из вод ном ка рак те ру и да ље би ла ти-
пи чан ста ри бал кан ски град, у ко ме је тра ди ци о нал но за нат сво чи ни ло ва жан 
део град ске еко но ми је. Ва рош је би ла и ме сто от ку па тра ди ци о нал них се о ских 
про из во да: ова ца, по вр ћа, во ћа и по себ но ду ва на.337

2. 1. Саобраћај и енергетика 

Дру ги свет ски рат ни је до нео зна чај ни ја ра за ра ња у Бу гар ској, па ни у Бла-
го ев гра ду. Же ле знич ка, пут на, елек тро и те ле фон ска ин фра струк ту ра ни су 
зна чај ни је оште ћене, па са те стра не ни је би ло смет њи за пла ни ра ње и раз вој 
ин ду стри је. Бла го ев град је у мре жу пру га нор мал ног ко ло се ка укљу чен 1937. 
го ди не, што је би ла ве ли ка пред ност за пре воз ро бе на ве ће уда ље но сти и по-
сред но отва ра ње мо гућ но сти за раз вој ин ду стри је. 

По сто је ћа елек тро мре жа би ла је за до во ља ва ју ћа за ма ња ин ду стриј ска по-
стро је ња. Мре жу од 15 kV хи дро е лек тра не „Ри ла”, при ват но пред у зе ће „Гра ни-
то ид” по че ло је да гра ди пре ма Гор њој Џу ма ји већ 1925. го ди не. Ме ђу тим, сам 
град по ве зан је у елек тро мре жу тек 1928. го ди не. Елек трич ни да ле ко вод од 15 
kV про шао је по ред Гор ње Џу ма је (Бла го ев гра да) 1931. го ди не, пре ма руд ни ку 
угља у обли жњем се лу Бре жа ни. Упо ре до са елек тро мре жом, фир ма „Гра ни-
то ид” гра ди ла је и соп стве не те ле фон ске ли ни је за ин тер ну упо тре бу. Та ко је 
Бла го ев град, по ред пру ге нор мал ног ко ло се ка са гра ђе не 1937. го ди не, имао и 
те ле фон ску и елек тро мре жу.338

337 Ру мя на Хад жи е ва, „Сто пан ски струк ту ри в град ска та ико но ми ка на Гор на Джу мая от на-
ча ло до сре да та на XX век”, Из ве стия. Ито ри че ски му зей Бла го ев град, том II, Бла го ев град, 
2001, стр. 160–166.

338 Ми ре Спи рев, Ис то рия на елек три фи ка ци я та на юго за пад на Бъл га рия, Со фия, 2004, стр. 
84, 96, 99, 130, 132. 
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2. 2.  Занатство и прерађивачка индустрија

Не по сред но пред Дру ги свет ски рат Ин ду стриј ска ко мо ра из Со фи је по вре ме-
но је ор га ни зо ва ла кур се ве за за на тли је у Гор њој Џу ма ји. Циљ је био да се уна-
пре ди при ми тив ни тех но ло шки ни во про из вод ње и по ве ћа еко ном ска до бит 
сит них за на тли ја (обу ћа ра, кро ја ча, пе ка ра). Не што ве ћу про из вод њу има ла 
су два ма ла ин ду стриј ска пред у зе ћа ко ја су из ра сла из тра ди ци о нал них за ни-
ма ња. Пр ва је др во пре ра ђи вач ка фа бри ка бра ће За ха ри јев (осно ва на 1937), 
на ста ла услед ин тен зи ви ра ња екс пло а та ци је др ве та у окол ним пла ни на ма 
по чет ком три де се тих го ди на. За по шља ва ли су 50 рад ни ка ко ји су стру га ли 
де бла, пра ви ли на ме штај и шпер пло че. Дру го пред у зе ће са ка рак те ром сит не 
ин ду стриј ске фир ме би ла је фа бри ка ци гли и цре па „Ел ви ра”, осно ва на 1924. 
го ди не. Ка рак тер при ми тив не ин ду стриј ске про из вод ње има ле су и ву но вла ча-
ре, мли но ви, сто лар ске рад ње и по стро је ња за це ђе ње уља из ма ко вог и сун цо-
кре то вог семена.339

Ни зак тех но ло шки ни во, ма ли обим по сла и еко ном ске до би ти у ин ду стри-
ји, усло вио је да се нај ве ћи део град ског ста нов ни штва ба ви по љо при вре дом 
на усит ње ним по се ди ма у око ли ни гра да. По сло ви ма га је ња ду ва на, ко ји је у 
пот пу но сти ин ду стриј ска биљ ка, ба ви ли су се сви – од тр го ва ца до чи нов ни ка. 
Услед ви со ких от куп них це на га је ње ду ва на би ло је ис пла ти во, та ко да је по љо-
при вре да би ла основ но за ни ма ње ве ћи не ста нов ни ка ва ро ши. Гор ња Џу ма ја је 
за пра во би ла још увек агро-град, јер на чин при вре ђи ва ња ни је био пре те жно 
ве зан за ур ба на за ни ма ња. Но, ма сов но га је ње ду ва на у око ли ни усло ви ло је 
да се у Гор њој Џу ма ји по диг ну мно га сто ва ри шта за от куп ду ва на. Ова скла-
ди шта за по шља ва ла су до кра ја че тр де се тих 75% рад ни ка у гра ду. То су би ли 
се зон ски рад ни ци, па се њи хов број ме њао у за ви сно сти од ко ли чи не убра ног 
ду ва на (од 150 до 1.000 рад ни ка). По је ди на скла ди шта ду ва на др жа ли су и стра-
ни от ку пљи ва чи. Усло ви ра да би ли су при ми тив ни и те шки, без ме ха ни за ци је 
и са не пре кид ном не из ве сно шћу ду жи не за по сле ња. У мно го ма њем оби му 
не го ду ван, за пра во у екс пе ри мен тал ном ви ду, је дан број ста нов ни ка гра да 
ба вио се уз го јем и пре ра дом сви ле не бу бе све до кра ја че тр де се тих го ди на два-
де се тог ве ка.340 

Ду ван је био основ на и глав на ин ду стриј ска биљ ка ко ја се уз га ја ла у око ли-
ни гра да, ко ји је по стао цен тар от ку па и пр ве фа зе пре ра де. То је би ла је ди на 

339 Ру мя на Хад жи е ва, „Сто пан ски струк ту ри в град ска та ико но ми ка на Гор на Джу мая от на ча-
ло до сре да та на XX век”, стр. 160–166.

340 Ру мя на Хад жи е ва, „Сто пан ски струк ту ри в град ска та ико но ми ка на Гор на Джу мая от на ча-
ло до сре да та на XX век”, стр. 160–166; Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 85.
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де лат ност ко ја је у за ви сно сти од се зо не и по тра жње на свет ском тр жи шту 
углав ном до но си ла ста би лан при ход. Но, по ред ду ва на, у око ли ни Гор ње Џу ма-
је, као и це лој Пи рин ској Ма ке до ни ји, га јио се још је дан опи јат ко ји је до но сио 
зна чај не при хо де. У пи та њу је био мак од ко га се у фа бри ка ма за пре ра ду пра-
вио опи јум. Зна ча јан део фи нан си ја ВМРО из ме ђу два свет ска ра та до би јан је 
од ове про из вод ње. Про из вод ња опи ју ма у око ли ни Бла го ев гра да ни је пре ста-
ла ни по сле Дру гог свет ског ра та, а се ља ци су убра не биљ ке пре да ва ли ло кал-
ној Ди рек ци ји за снаб де ва ње хра ном.341 Обим, ко ли чи на, свр ха и до бит од ове 
де лат но сти ни су јав но об ја вље ни.

Пре ма свим ка рак те ри сти ка ма Бла го ев град је сре ди ном че тр де се тих и да-
ље био из ван свих то ко ва ин ду стри ја ли за ци је. Га је ње и от куп ду ва на би ли 
су основ но за ни ма ње ста нов ни ка гра да. Па ра ле лно по сто ја ње за нат ско–ин-
ду стриј ских и по љо при вред них об ли ка за ра де би ли су ка рак те ри стич ни и за 
гра до ве у Ср би ји кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка, као јед на 
од основ них свој ста ва раз во ја.342 Но, ко ли чи на и ква ли тет ду ва на ко ји се га-
јио у око ли ни чи ни ли су Гор њу Џу ма ју ве о ма по год ним ме стом за пла ни ра ње 
и по ди за ње пре ра ђи вач ке ин ду стри је, што је у на ред ним де це ни ја ма по ста ла 
око сни ца раз во ја гра да. За раз ли ку од Чач ка, ко ји ни ка да ни је ис ко ри стио по-
тен ци ја ле по љо при вред не про из вод ње у свом окру же њу, Гор ња Џу ма ја (Бла го-
ев град) је упра во на га је њу ин ду стриј ског би ља за по че ла свој раз вој.

3. Национализација и државна интервенција:  
 технологије, обим и домети развоја
 на локалном плану – Чачак (1948–1957)

У свим со ци ја ли стич ким др жа ва ма, пре ма уоби ча је ној ше ми по ди за ња ин-
ду стри је, из вр ше на је на ци о на ли за ци ја при ват не имо ви не, ис ти ски ва ње тр-
жи шта, огра ни ча ва ње по тро шње, кон цен тра ци ја фи нан си ја и план ско усме-
ра ва ње у енер ге ти ку и те шку ин ду стри ју, као пред у слов мо дер ни за ци је. На 
ло кал ном пла ну ова ше ма ни је увек мо гла да се при ме ни, па је у за ви сно сти 
од на сле ђе них ин ду стриј ских ка па ци те та, си ро вин ских ре сур са, до ступ но сти 
енер ги је и са о бра ћај не по ве за но сти, из гра ђи ва на ин ду стри ја. При то ме је и 
вој но-стра те шки по ло жај имао по се бан зна чај у епо хи су че ља ва ња два вој на 
и по ли тич ка бло ка.

341 „Съ би ра не то на опи у ма”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Гор на Джу мая, 6. сеп тем бри 1948, стр. 4.
342 Ма ри Жа нин-Ча лић, н. д., стр. 190.
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3. 1. Национализација и стварање државне индустрије

Три нај ве ћа ин ду стриј ска пред у зе ћа у Чач ку („ВТЗ”, „Фа бри ка хар ти је” и „Же-
ле знич ка ра ди о ни ца у Љу би ћу”) би ла су у др жав ном вла сни штву. На ци о на ли-
за ци јом из 1946. и 1948. го ди не др жа ва је пре у зе ла са мо ма ње фир ме: Млин 
„Па вла Бру ши је и си но ва – Ча чак”, Пар ну пи ва ру „Крен и Стан ко вић” а. д. 
– Ча чак, Ча чан ску мле кар ску за дру гу – Ча чак, по јед ну су ша ру за шљи ве и 
ци гла ну, као и че ти ри тр го вин ска сто ва ри шта (1946).343 На ци о на ли за ци јом из 
1948. го ди не др жа ва је пре у зе ла још два мли на, јед ну штам па ри ју, стру га ру и 
хо тел у Чач ку, осам ма га ци на и шест по дру ма (ма га за).344 На ци о на ли зо ва на 
ин ду стри ја (углав ном пре ра ђи вач ка и пре храм бе на) би ла је скром них ка па ци-
те та и тех но ло ги је про из вод ње, а са мим тим и сла ба осно ва за бр жи раз вој.

На ци о на ли зо ва ном имо ви ном, ци гла на ма и мли но ви ма, упра вља ла су но во-
о сно ва на др жав на пред у зе ћа – мли но ви ма „На пре дак” (осно ва но 18. апри ла 
1947)345, а ци гла на ма „Из град ња” (осно ва но 30. ју на 1947)346. Пи ва ра је ра ди ла 
у са ста ву мли нар ског пред у зе ћа „3. де цем бар”.347 У по чет ној го ди ни Пр ве пе то-
лет ке (1947) Ча чак се на ла зио на ни ском ни воу тех но ло шког раз во ја, иако је 
био при вред ни цен тар окру га – од 53 пред у зе ћа у окру гу, чак 20 њих се на ла-
зи ло у Чач ку (де вет др жав них, шест за дру жних и пет при ват них).348 Ме ђу тим, 
то су пре те жно би ле фир ме ре ги о нал ног ни воа. То ком 1947. го ди не у Чач ку су 
ре ги стро ва не са мо две фир ме са ве зног зна ча ја („Фа бри ка хар ти је” и руд ник 
маг не зи та „Шу ма ди ја” у Бр ђа ни ма код Чач ка), пет ре пу блич ког (елек трич на 

343 Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 44, Бе о град, 21. сеп тем бар 1946, стр. 1163, 1166–1167. У до дат-
ном спи ску за на ци о на ли за ци ју из де цем бра 1946. го ди не на шла су се и че ти ри сто ва ри-
шта – тр го ви не на ве ли ко: Сто ва ри ште бра ће Љу ји ћа – Ча чак, Сто ва ри ште тр го вач ко а.д. 
– Ча чак, Сто ва ри ште Ми ха и ла Бо јо ви ћа – Ча чак и Сто ва ри ште Па вла Бру ши је и си но ва 
– Ча чак, Пар на су ша ра за шљи ве Па вла Бру ши је, као и Мо дер на ци гла на и цре па на Ра да 
Бру ши је и Ми лу ти на Спа си ћа у Љу би ћу (Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 61, Бе о град, 5. де цем-
бар 1946, стр. 1605–1606).

344 Млин Ла за ра и Ви ли ма на Те ши ћа – Ча чак, Стру га ру и млин „Мо ра ва” а. д., Ча чак, Хо тел 
„Бе о град” пред у зе ћа „Крен и Стан ко вић” у Чач ку (Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 25, Бе о град, 
30. април 1948, стр. 145–146, 150, 159). На ци о на ли за ци ја из 1948. го ди не об у хва ти ла је и 
штам па ри ју по ро ди це По по вић из Чач ка [ИАЧ, На род ни од бор Сре за љу бић ко-тр нав ског 
(у да љем тек сту са мо НОС љу бић ко-тр нав ски) (1947–1955), К–33, бр. 6913, Из ве штај о по-
сло ва њу штам па ри је и књи го ве зни це „Осло бо ђе ње” за 1952. годину].

345 Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 25, Бе о град, 9. јун 1947, стр. 516.
346 Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 34, Бе о град, 30. јул 1947, стр. 663. 
347 Ili ja V. Po po vić, n. d., str. 206.
348 ИАЧ, НОО Ча чак, К–12, без бро ја, План оби ла за ка ин спек ци је ра да ОНО Ча чак у 1947. 

го ди ни.
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цен тра ла, мли но ви и ци гла не) и 18 ло кал ног (ра ди о ни це, мли но ви, су ша ре за 
во ће).349

Рет ка су би ла но ва пред у зе ћа ко је је осни ва ла оп шти на. Окру жно гра ђе вин-
ско пред у зе ће „Гра поч” осно ва но је 1946. го ди не.350 Дрв но-ин ду стриј ско пред у-
зе ће „Си ма Са ра га” фор ми ра но је 28. но вем бра 1948. го ди не и ба ви ло се об ра-
дом др ве та са не ко ли ко стру га ра и ра ди о ни ца на ци о на ли зо ва них од „Мо ра ва 
А. Д.”. Ова фир ма је има ла ви ше за нат ски, не го ин ду стриј ски ка рак тер.351

Ра ди по ди за ња и ис ко ри шћа ва ња ло кал не ин ду стри је Сре ски НО љу бић ко-
тр нав ског сре за осно вао је 10. ја ну а ра 1949. го ди не пред у зе ће „Ву јан” – сре ско 
пред у зе ће за ло кал ну ин ду стри ју.352 Од осни ва ња 1949, па до 1. ју ла 1952. го ди-
не, пред у зе ће се ба ви ло про из вод њом гра ђе вин ског ма те ри ја ла (ци гле, цре па, 
ка ме на, кре ча), као и вр ше њем услу га „млин ске ин ду стри је”. Већ кра јем 1949. 
године предузеће је почело истраживање и експлоатацију угља у селу Доња 
Горевница код Чачка, што је касније постало и његова основна делатност.353 

Један од начина да се град и читаво подручје развију било је повезивање 
пољопривредне производње и подизање прехрамбене индустрије. Околина 
Чачка имала је традиционално развијено воћарство, па су локалне власти још 
почетком 1945. године планирале да подигну фабрику за конзервирање воћа 
„на задружној основи”.354 Идеја се даље развијала, па су у јесен 1945. године 
почели да траже машине за прераду воћа.355

Фабрика је требало да се подигне до 1. августа 1946. године, а НР Србије је 
обезбедила и кредит (1,5 ми ли о на ди на ра). Овој од лу ци су прот ста ви ла се вој-
ска (јун 1946), јер је ло ка ци ја за фа бри ку би ла де лом у кру гу ка сар не (ма да је 
зе мљи ште би ло оп штин ско), па су на сил но, стра жар но и с оруж јем, оте ра ли 
раднике који су бетонирали темеље.356 Нова локација за подизање фабрике за 

349 ИАЧ, НОО Ча чак, К–3, Ф-ОНО, без бро ја, Спи сак ин ду стриј ских пред у зе ћа на те ри то ри ји 
окру га Ча чан ског из 1947. го ди не.

350 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 388.
351 ИАЧ, Оп шти на Ча чак (у да љем тек сту са мо ОЧ) (1944–1970), К–12/а, без бро ја, За вр шни 

ра чун пред у зе ћа „Си ма Са ра га” Ча чак за 1961. го ди ну; То ми слав Ће ра ми лац, „Дрв но-ин ду-
стриј ско пред у зе ће ’Си ма Са ра га’ : кроз те шко ће ка успо ни ма, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 
1. ок то бар 1976, стр. 39. 

352 „’Ву јан’ – сре ско пред у зе ће за ло кал ну ин ду стри ју – Ча чак; упис у ре ги стар”, Слу жбе ни гла-
сник НРС, бр. 22, Бе о град, 16. мај 1949, стр. 348.

353 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Ву јан” Мр ча јев ци за 1961. го ди ну.
354 М. А. К., „Скуп шти на пр ве об ла сне зе мљо рад нич ке про из во ђач ке за дру ге”, Сло бод ни глас, 

бр. 4. Ча чак, 23. фе бру ар 1945, стр. 1.
355 „Пло дан рад град ског од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 39, Ча чак, 27. ок то бар 1945, стр. 3.
356 ИАЧ, НОО Ча чак, К–3, Ф–1, 20/46, пов. бр. 35, До пис ОНО Ча чак Пред сед ни штву На род не 

вла де Ср би је о про бле ми ма по ди за ња фа бри ке за пре ра ду во ћа од 15. ју на 1946. го ди не. 
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прераду воћа убрзо је одређена далеко од касарне.357 Штета због мењања плана 
и започетих послова била је не само финансијска, него и политичка, али је 
војска овим само потврдила свој примат у друштву.

Планови за подизање ове фа бри ке де фи ни тив но су про па ли по чет ком 1947. 
го ди не, јер је План ска ко ми си ја Ср би је од лучила да се погон за прераду воћа и 
поврћа подигне у Пожеги, а не у Чачку. Жалбе поткрепљене тврдњама да се у 
Чачанском округу налази 17% свих стабала воћа у Србији, да је становништво 
уме шно у га је њу во ћа, да се раз ви ја ма ли нар ство ко ме смета дуги транспорт, 
да ће се у Чачку 1947. године отворити Институт за воћарство и да ће се Чачак 
убрзо повезати пругом нормалног колосека са Краљевом, што ће олакшати 
извоз производа, нису уважене, па је фабрика на крају подигнута у Пожеги.358 

Овом политичком одлуком онемогућено је повезивање пољопривреде, науке и 
индустрије, што је свакако имало утицај на даљи развој града и околине. 

Утицај локалних власти на развој индустрије није био велики. Планске 
комисије на нижим нивоима оснивају се касно. Планска комисија у Чачку 
добила је председника почетком маја 1949. године, али ни тада није имала 
јасну слику о за да ци ма ко је тре ба да оства ри и ка кав јој је план ра да, осим 
оп ште кон ста та ци је да би тре ба ло по кре ну ти при вре ду Чач ка. На сва кој сед-
ни ци са ве та де ље ни су за да ци, да би се ка сни је ре фе ри са ло о по стигнутим 
резултатима.359

Наслеђена државна и национализована приватна индустријска предузећа 
била су скромних капацитета и углавном су се темељила на коришћењу 
простог физичког рада. Пример технолошке заоста ло сти, ре лик та из XIX ве-
ка, би ла је „Же ле знич ка ра ди о ни ца у Љу би ћу”, као део система за одржавање 
вагона – испостава ложионице у Лајковцу до 1949. године.360 Радионица је 
била државна фирма са преко 200 рад ни ка, али са из ра зи то ло шим усло ви-
ма рада. Поправке су углавном обављане напољу, често по киши и снегу, на 
земљи испод вагона. Скучене радионице биле су пуне дима и без грејања. 

357 ИАЧ, НОО Ча чак, К–11, бр. 1601, Од ре ђи ва ње ме ста и из ра да про јек та за но ву фа бри ку 
во ћа и по вр ћа у Чач ку (30. ав густ 1946).

358 ИАЧ, НОО Ча чак, К–3, Ф- ОНО, 13/47, бр. 10417, При мед бе ОНО Ча чак План ској ко ми си-
ји НРС на план ин ве сти ци о не из град ње за 1947. го ди ну (24. фе бру ар 1947).

359 Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ga 2 (1. IV 
1944 – 9. XII 1949), pri re di li Mi o drag Ze če vić i Bog dan Le kić, Be o grad, 1995, str. 295.

360 Све до 1952. ра ди о ни ца ра ди у окви ру Ди рек ци је же ле зни ца у Чач ку. По што је 1952. го-
ди не Ди рек ци ја уки ну та, „Кол ска ра ди о ни ца” (ка ко су је уоби ча је но зва ли) са сво јих 250 
рад ни ка ра ди ла је са мо стал но, али по про пи си ма же ле зни це, све до 1960. го ди не, кад по-
чи ње са мо стал но да уго ва ра по сло ве (Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, 
Ни ко ла Пет ко вић, „Сло бо да” 1948–1988, Ча чак, 1988, стр. 76).
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Реума је била уобичајена болест, а 7% (1954) радника одлазило је сваке године 
на обавезено боловање.361

Почетком педесетих година Чачак је у распореду цивилних индустријских 
предузећа заузимао скромну позицију. До 1951. године од 68 металских 
предузећа у Србији ниједно није било у Чачку. Предузеће „Вујан” налазило се 
међу седам фирми које су се бавиле производњом креча, а предузеће за обраду 
дрвета „Сима Сарага” налазило се међу 20 таквих фирми у Србији. У Србији 
су 1950. постојале само две фабрике хартије [једна у Чачку у којој је већ тада 
производња била отежана, јер је процес рада био немодеран услед до тра ја ло-
сти ма ши на (60%) и сла бе опре ме]. Пи ва ра у Чач ку на ла зи ла се ме ђу 15 у Ср-
би ји, а са мо су три пред у зе ћа има ла ма њу про из вод њу. Не до ста так пред у зе ћа 
у ме тал ској, хе миј ској, тек стил ној, гра фич кој и пре храм бе ној ин ду стри ји по ка-
зи вао је су мор ну сли ку тех но ло шког та во ре ња.362 Но, овај пре глед ни је узи мао 
у об зир и вој ну ин ду стри ју, та ко да је Ча чак у зва нич ним пу бли ка ци ја ма имао 
„скри ве ни” раз вој.363

За мо дер ни за ци ју гра да, ин ду стриј ски и еко ном ски раст, ме ња ње струк ту ре 
за ни ма ња ста нов ни штва и усло ва ра да, би ли су нео п ход ни сна жна ин тер вен ци-
ја др жа ве, ве ли ке ин ве сти ци је и ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја. Као основ ни 
пред у слов за цео по ду хват ин ду стри ја ли за ци је на оп штем и ло кал ном ни воу 
би ла је нео п ход на об но ва ко му ни ка ци ја, као и енер гет ска осно ва за по ди за ње 
и по кре та ње про из вод ње са но вим фа брич ким по стро је њи ма. Овај по ду хват 
зах те вао је ду го роч но пла ни ра ње, ве ли ке ин ве сти ци је, пу но рад не сна ге и дуг 
пе ри од ре а ли за ци је.

361 „У љу бић кој ра ди о ни ци су вр ло ло ши усло ви ра да”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 23. март 
1954, стр. 2; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., 
стр. 76.

362 Про из вод не сна ге НР Ср би је (ред. Ко ста Ми ха и ло вић), Бе о град, 1953, стр. 410, 436, 461, 466, 
539.

363 Зва нич не ста ти сти ке и ана ли зе ни су до 1965. го ди не у об зир узи ма ле вој ну ин ду стри ју за 
сво је пре гле де еко но ми је гра до ва у СР Ср би ји. Та ко је Ча чак по чет ком ше зде се тих од 36 по-
сма тра них гра до ва био сед ми у од но су тер ци јар них при вред них де лат но сти пре ма се кун-
дар ним, 13 пре ма не то про дук ту на јед ног за по сле ног и 21 пре ма не то про дук ту „по гла ви” 
ста нов ни ка гра да. Од 61 по сма тра ног гра да у це лој Ср би ји од Чач ка је са мо 23 има ло ма ње 
за по сле них у се кун дар ним де лат но сти ма на 1000 ста нов ни ка, од но сно шест од 36 гра до ва 
у цен трал ној Ср би ји. Ови од но си ни су ре ал ни, јер се два нај ва жни ја вој на пред у зе ћа у гра-
ду ни су убра ја ла у ста ти сти ку [Душанка Ја нев, Еко ном ска струк ту ра гра до ва у СР Ср би ји, 
(Сту ди је и са оп ште ња / Еко ном ски ин сти тут бр. 5), Бе о град, 1969, стр. 7, 50].
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3. 2. Са о бра ћај – Ча чак

Об но ва ко му ни ка ци ја у пр вој по ло ви ни 1945. го ди не би ла је усло вље на вој ним 
по тре ба ма за обез бе ђе ње рат них деј ста ва, та ко да су углав ном по ди за ни при-
вре ме ни др ве ни мо сто ви. Но ви бе тон ски мост на За пад ној Мо ра ви у Чач ку 
по диг нут је 8. де цем бра 1946. го ди не, као и на Че мер ни ци на пу ту пре ма Пре-
љи ни (глав ној са о бра ћај ни ци пре ма Бе о гра ду и Кра гу јев цу).364 Све до кра ја 
пе де се тих го ди на друм ски са о бра ћај у Ср би ји ни је имао до ми нант но ме сто у 
пре во зу ро бе и пут ни ка, та ко да су ове ин ве сти ци је у то вре ме углав ном има ле 
ло кал ни зна чај, ма да су зна чај но по ди за ле ква ли тет жи во та ста нов ни ка.365 

Ча чак је све до по чет ка 1973. го ди не био же ле знич ко чво ри ште из ко га се ра-
чва ла пру га од Бе о гра да пре ма За пад ној Ср би ји и да ље пре ма Бо сни, од но сно 
на ис ток пре ма Кра ље ву. Ме ђу тим, то је би ла пру га уског ко ло се ка ко ја ни је 
омо гу ћа ва ла бр жи пре воз ве ћих ко ли чи на ро бе. Но ви пла но ви о мо дер ни за-
ци ји же ле зни ца и по ди за њу пру га нор мал ног ко ло се ка за о би ла зи ли су Ча чак 
(пру га Бе о град–Бар), па је град у пер спек ти ви гу био ра ни ји са о бра ћај ни зна-
чај. Ипак, све до сре ди не се дам де се тих, Ча чак је био че твр ти же ле знич ки ре јон 
у ужој Ср би ји ка да је у пи та њу уто вар и ис то вар ро бе (ма да са нај ма њим оби-
мом по сла од свих по сто је ћих чво ри шта), а де се ти у це лој Ср би ји.366

Ме ђу два нај ва жни ја про јек та из град ње же ле зни ца у Ју го сла ви ји 1950. го-
ди не на ла зи ла се и пру га Бе о град–Бар, са оп ти ми стич ким пред ви ђа њи ма да 
ће се за вр ши ти до 1955. го ди не. При прем ни ра до ви тре ба ло је да се из вр ше 
1952. го ди не.367 У пи та њу је би ла ре ви ди ра на тра са пру ге до Ја дран ског мо ра, 
ко ја је пла ни ра на још за вре ме Кра ље ви не Ср би је, ка сни је и Кра ље ви не Ју го-
сла ви је.368 При вред ни са вет ФНРЈ до нео је 1951. го ди не од лу ку да се пру га од 

364 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 390.
365 Број ка ми о на у Ср би ји у др жав ном вла сни штву 1946. го ди не ни је био ве ли ки (345), као ни 

де сет го ди на ка сни је (1956 – 830) [Добривоје Ко јић, Вла да Ста но је вић, „Сна жна екс пан зи-
ја во зи ла на дру мо ви ма”, Са о бра ћај и ве зе Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср би је (ур. Љи ља на 
Сто ја но вић), Бе о град, 1973, стр. 76, 83]; Слич но је би ло и са ауто мо би ли ма. Ср би ја је 1950. 
има ла 1.188 ауто мо би ла (1,17 на 10.000 ста нов ни ка), Сло ве ни ја 2.343 (16,5), Хр ват ска 1.835 
(4,82), ФНРЈ 6.696 (4,12). Ка ми о ни укуп но: Ср би ја 5.087 (7.58), Сло ве ни ја 2.964 (20,87), Хр-
ват ска 3.875 (10,14), ФНРЈ 15.822 (10,35) (Про из вод не сна ге НР Ср би је, стр. 609).

366 Ђор ђе Јо ва но вић, „Же ле знич ки са о бра ћај у при вре ди Ср би је”, Са о бра ћај и ве зе Со ци ја ли-
стич ке Ре пу бли ке Ср би је (ур. Љи ља на Сто ја но вић), Бе о град, 1973, стр. 47–49.

367 Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ga 3 (2. 
I 1950 – 19. XII 1950), pri re di li Mi o drag Ze če vić i Bog dan Le kić, Be o grad, 1995, str. 464–465; 
Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ga 4 (16. 
II 1951 – 15. I 1953), pri re di li Mi o drag Ze če vić i Bog dan Le kić, Be o grad, 1995, str. 53, 765.

368 Мир ко До кић, „Сто го ди на бит ке за пру гу”, у: Бе о град – Бар (ур. Дра го љуб Го лу бо вић), Бе о-
град, 1972, стр. 7–9.
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Бе о гра да до Ба ра гра ди пре ко Ва ље ва, а не пре ко Чач ка. Про јек то ва ње је по че-
ло још ра ни је од по ли тич ке од лу ке. Пр ви озбиљ ни ра до ви за по че ли су на де лу 
Ре сник–Вре о ци (1952), а ин ве сти ци о ни про грам за пру гу Бе о град–Бар усво јен 
је 1955. го ди не. Ме ђу тим, две го ди не ка сни је (1957) ра до ви су пре ки ну ти, јер 
за да љу из град њу ни је би ло нов ца. До пот пу ног за вр шет ка пла ни ра не пру ге 
про те кло је још ско ро 20 го ди на.369 

Ча чак је та ко остао још ду го же ле знич ко чво ри ште (до 1973) у ко ме су се 
укр шта ле пру ге уског и нор мал ног ко ло се ка, што је ус по ра ва ло и по ску пљи ва-
ло про ток са о бра ћа ја. „Нор ма ли за ци ја” пру ге од Чач ка до Кра ље ва из вр ше на 
је 1955. го ди не, а од Кра ље ва до Кру шев ца 1958. го ди не. Уза ни ко ло сек до По-
же ге ни је „нор ма ли зо ван”, ма да је про је кат из гра ђи ван још од 1956. го ди не. То 
је учи ње но тек по сле 20 го ди на (1976).370

Про блем по ве зи ва ња те ле фон ским ли ни ја био је још ве ћи. Ча чак је 1945. 
имао 80 бро је ва у ло ка лу и 11 ме ђу град ских ли ни ја, што је че сто ства ра ло 
гу жву на цен тра ли у ко јој су по ве зи ва ње вр ши ле слу жбе ни це.371 Пре ма дру-
гим по да ци ма, ин дук тор ска цен тра ла у Чач ку 1947. го ди не има ла је са мо 50 
бро је ва (укљу че но 25). Го ди ну да на ка сни је (1948) цен тра ла је про ши ре на на 
100 бро је ва. Пр ва ин ста ли ра на ауто мат ска те ле фон ска цен тра ла (1952) има-
ла је 400 бро је ва.372 Те ле фон ски име ник Ча чак из 1948. го ди не бе ле жио је 131 
прет плат ни ка, али ме ђу њи ма не ма при ват них ли ца, осим у слу ча ју управ ни ка 
др жав них уста но ва.373 Пре ма бро ју те ле фон ских апа ра та на 1.000 ста нов ни ка 
Ср би ја је 1950. го ди не би ла ис под ју го сло вен ског про се ка (Ср би ја 6,0; Сло ве-
ни ја 12,7; Хр ват ска 9,7; Ју го сла ви ја 6,7).374 С дру ге стра не град Ча чак (1948) 

369 Се ћа ње на бу дућ ност : од пр вог гво зде ног пу та до мо дер не же ле зни це у Ср би ји и Ју го сла ви ји 
1880–1995, стр. 66–69.

370 „Ин те грал ни део си сте ма Бе о град – Бар”, Ча чан ски глас, бр. 47, Ча чак, 29. но вем бар 1976, 
стр. 2.

371 Про блем ма лог ка па ци те та цен тра ле ства рао је мно го број не про бле ме. Де ша ва ло се да 
и 20 прет плат ни ка зо ве и тра же нај хит ни ју ве зу, што тех нич ки ни је би ло мо гу ће из вр ши-
ти. При пад ни ци вла сти по на ша ли су се др ско и за по вед нич ки: „[...] псу ју, пре те, по ми њу 
ОЗНУ, па у бе су до ђу у цен тра лу [...]”. Те ле фон ски ње су пра ти ле раз го во ре, пи та ле да ли 
је за вр шен, што је иза зи ва ло не за до вољ ство. Са Бе о гра дом је по сто ја ла са мо јед на ве за и 
сви ма је би ла „хит на”. Че сти су би ли и бе сми сле ни по зи ви: „[...] не ка де ца из УСА ОС-а зив-
ка ју сва ких пет ми ну та пи та ју ко ли ко је са ти дру га ри це”. Ми ли ци ја из се ла Тр на ве је сво је-
вре ме но по ла са та пре ко те ле фо на сви ра ла хар мо ни ку ми ли ци ји из Чач ка. Ку ри ри ра зних 
вој них је ди ни ца во ди ли су при ват не раз го во ре.“ (Еми ли ја Ма то вић, „Шта тре ба зна ти кад 
се те ле фо ни ра”, Сло бод ни глас, бр. 25, Ча чак, 20. ју ли 1945, стр. 5). 

372 „Укљу че ни у ауто мат ски ме ђу на род ни са о бра ћај”, Ча чан ски глас, бр. 38, Ча чак, 1. ок то бар 
1979, стр. 29. 

373 „Те ле фон ски име ник Чач ка из 1948. го ди не” (при ре дио Ми о драг Ва си лић), Из вор ник 10, 
Ча чак, 1995, стр. 146–149.

374 Ду шан Миљ ко вић, Ми о драг Ни ко лић, н. д., стр. 194.
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имао је ви ши про сек не го Ср би ја – 10,13 апа ра та (бро је ва) на 1.000 ста нов ни ка 
(1950). Пр ва ауто мат ска цен тра ла у Чач ку (1952) са 400 бро је ва, ра ди ла је са мо 
у ло ка лу. Ни је мо гла да се ко ри сти за ауто мат ске ве зе са дру гим гра до ви ма, 
па је у том слу ча ју по ве зи ва ње и да ље мо ра ло да се оба вља руч но.375 Ипак тре-
ба на гла си ти да је Ча чак имао зна чај ну пред ност у по гле ду бро ја те ле фо на у 
од но су на број ста нов ни ка у по ре ђе њу са мно гим гра до ви ма у Ср би ји, ма да 
су они би ли зна чај ни ад ми ни стра тив ни цен три (Кра гу је вац, Ниш, При шти на, 
Ти то во Ужи це).376

За о ста ја ње за раз ви је ним зе мља ма у овој обла сти би ло је ви дљи во. Ви со ко-
ра зви је не европ ске зе мље „ин ду стриј ског је згра” (Бри та ни ја, Фран цу ска, За-
пад на Не мач ка, Бел ги ја, Хо лан ди ја, Дан ска, Швед ска и Швај цар ска) има ле су 
на 100 ста нов ни ка у про се ку 89,9 те ле фон ских ли ни ја. У гру пи зе ма ља „ин ду-
стриј ске пе ри фе ри је (Ита ли ја, Пор ту гал, Грч ка, Ма ђар ска, Пољ ска и Ју го сла ви-
ја), на 100 ста нов ни ка би ло је про сеч но 7,9 те ле фон ских ли ни ја.377 Мо гућ но сти 
укљу че ња у ко ри шће ње но вих те ле ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја би ло је ве о ма 
огра ни че но.

3. 3. Енер ге ти ка – Ча чак 

Мно го ве ћи про блем од са о бра ћа ја би ло је обез бе ђи ва ње елек трич не енер ги је 
за раз вој ин ду стри је. Рат на ра за ра ња оне спо со би ла су енер гет ски по тен ци јал 
Ср би је ко ја је 1945. го ди не има ла 143 MW оспо со бље них ка па ци та (Ју го сла ви-
ја 523,5), од ко јих са мо 6 MW у хи дро е лек тра на ма. Ср би ја је та да про из во ди ла 
358.000 MWh (Ју го сла ви ја 816.800). Пре но сна мре жа би ла је зна чај но оште ће-
на, а енер гет ски си стем пре Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји ни је ни по сто-
јао. Је ди но је елек тра на у Вре о ци ма (си стем „Ма киш”) има ла раз гра нат си стем 
да ле ко во да ко ји се про сти рао од Сре ма на се ве ру, а за тим пре ко Бе о гра да на 
југ до Чач ка. Без об зи ра на мно ге те шко ће, Пр ви пе то го ди шњи план елек три-

375 Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” РЈ ПТТ са о бра ћа ја „Ча чак” – Ча чак (без ме ста, го-
ди не из да ња и обе ле же них бро ја стра на), ин тер на бро шу ра.

376 Ми лош Ти мо ти је вић, „Ин ду стри ја ли за ци ја Чач ка 1944–1956”, ЗРНМ XL, Ча чак, 2010, стр. 
250, 265–266. 

377 Ivan T. Be rend, Eko nom ska isto ri ja Evro pe u XX ve ku : od la is sez fa i re do glo ba li za ci je, str. 108. 
Ни је у пот пу но сти ја сно на шта се тач но од но си на зив „те ле фон ска ли ни ја”, чи ји је број у 
раз ви је ним зе мља ма За па да у овој ста ти сти ци из у зет но ви сок, што је опет у су прот но сти 
са не ким дру гим ста ти сти ка ма (по гле да ти на по ме ну број 539). Нај ве ро ват ни је да се ра ди 
о свим те ле фон ским при кључ ци ма у јед ној др жа ви, укљу чу ју ћи вој ну и ци вил ну ад ми ни-
стра ци ју, као и ве ли ке при ват не и др жав не фир ме, што по ве ћа ва број те ле фон ских при кљу-
ча ка у од но су на 100 ста нов ни ка, не за ви сно од ствар них те ле фон ских при кљу ча ка ко ји су 
се на ла зи ли у са мим до ма ћин стви ма.
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фи ка ци је био је ам би ци о зан и пред ви ђао је да про из вод ња стру је у Ју го сла ви-
ји 1951. го ди не бу де 4.350 ми ли о на MWh.378

Нај ва жни ји по ду хват у овом пе ри о ду би ло је обез бе ђи ва ње енер гет ске осно-
ве за ин ду стри ја ли за ци ју, што се од но си ло и на Ча чак. Пла но ви за из град њу 
хи дро е лек тра на у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри по ти чу с по чет ка XX ве ка, 
али су за не ма ре ни још пре бал кан ских ра то ва. Ра до ви на по ди за њу бра на за 
хи дро е лек тра не „Ов чар Ба ња” и „Ме ђу врш је” по че ли су 10. ок то бра 1946. го-
ди не (су штин ски тек сле де ће го ди не).379 За оба вља ње ових по сло ва Вла да НР 
Ср би је фор ми ра ла је гра ђе вин ско пред у зе ће „Хи дро град ња”, ко је је има ло се-
ди ште нај пре у Ов чар Ба њи, а за тим у Чач ку.380 

По што је опре ма за обе хи дро е лек тра не тре ба ло да се на ба ви из Че хо сло-
вач ке, рас кид са рад ње са Ис точ ним бло ком (1948) ус по рио је за вр ше так ових 
обје ка та.381 Ра до ве су оме та ли и не до ста так стру је, бе то на, ар ма ту ре, рад не 
сна ге, струч ња ка, ма ши на, али и ис ку ства. Ве ли ки про блем би ла је и са ма кон-
струк ци ја бра на, јер су про сто ри је за ге не ра то ре уко па не у пла ни ну, као део 
стра те ги је чу ва ња ре сур са од по тен ци јал них ави он ских на па да. Све је то ком-
пли ко ва ло из град њу, иза зи ва ло ква ро ве, по ску пљи ва ло и од ла га ло за вр ше так 
ра до ва, а ка сни је и по кре та ње ге не ра то ра.382 Про блем не до стат ка елек трич не 
енер ги је по чет ком пе де се тих иза зи вао је за стој у ин ду стриј ској про из вод њи, 
али је озбиљ но на ру ша вао и „сли ку” о убр за ној из град њи со ци ја ли зма, што је 
за власт био озби љан про блем.383 

По ди за ње елек тра на ти ме је до би ја ло на по ли тич ком зна ча ју. Пи та ње не до-
стат ка елек трич не енер ги је спа да ло је у нај те жа пи та ња Пе то го ди шњег пла на 
1949. го ди не, јер је при ме ћен ве ли ки за о ста так у ра до ви ма. За то су од ре ђи ва-
ни при о ри те ти у снаб де ва њу, па су хе миј ска ин ду стри ја и це мен та ре до би ја ле 
стру ју, док су „ма ње ва жне” ин ду стриј ске гра не тр пе ле ре стрик ци ју (ме тал ска, 
тек стил на, ше ће ра не, мли но ви). Елек три фи ци ра не же ле зни це у Сло ве ни ји 
мо ра ле су да ко ри сте пар не ло ко мо ти ве. Про бле ми ис по ру ке стру је по себ но 

378 Сло бо дан Ми лић, н. д., стр. 67–68.
379 Бран ко Та на си је вић, Ми лу тин Ја ко вље вић, Мла ден Сте фа но вић, н. д., стр. 7–18, 115.
380 Ви то мир Ва си лић, Во дич Ме ђу оп штин ског исто риј ског ар хи ва у Чач ку, Ча чак, 1988, стр. 

313.
381 Бо ро Мај да нац, н. д., стр. 84.
382 Про бле ми са бра ном и ге не ра то ром усло ви ли су да ко ри шће ње ХЕ „Ов чар Ба ња” бу де од-

ло же но за ви ше од 18 ме се ци по сле 1953. го ди не (Во јин Де спот, „Мо ра ва пред дру гом ба ри-
ка дом”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 29. но вем бар 1954, стр. 7; „Те шко ће у проб ном по го ну 
хи дро цен тра ле Ов чар Ба ња : не до вољ но про у че ни про јек ти на не ли ште ту за јед ни ци”, Ча-
чан ски глас, бр. 45, Ча чак, 5. де цем бар 1954, стр. 3).

383 Са ша Илић, „Штед ња елек трич не енер ги је : не ки про бле ми од но са др жа ве и по је дин ца у 
не ста ши ци стру је 1949–1950. го ди не”, ГДИ, бр. 3, Бе о град, 1996, стр. 243–249.
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су би ли из ра же ни у ју тар њем „шпи цу”. По што је из град ња ве ћих елек тра на у 
Ср би ји (ХЕ „Звор ник) би ла у за сто ју, ин тен зи ви ра ње по ди за ња елек тра на у 
Ов чар ско-ка блар ској кли су ри по ста ло је при о ри тет.384 

По сле Дру гог свет ског ра та зе мља се пр вен стве но ори јен ти са ла на ис ко ри-
шћа ва ње хи дро по тен ци ја ла. При ли ком из бо ра за град њу хи дро е лек тра на у 
раз до бљу 1947–1955. ни је мо гло би ти го во ра о не ким еко ном ским или енер гет-
ским кри те ри јуми ма. Нај ва жни је је би ло што пре ство ри ти ка па ци те те за про-
из вод њу стру је. Раз ло зи за та кву стра те ги ју би ли су број ни: оскуд на про јект на 
до ку мен та ци ја, ста ње пре но сне мре же, про из вод ни и тех нол шки ка па ци те ти 
до ма ће ма ши но град ње (мо гућ но сти уво за би ла је огра ни че на), али и крат ки 
ро ко ви из град ње услед ве ли ког не до стат ка елек трич не енер ги је. Све је то усло-
ви ло да се за из град њу би ра ју ма њи об јек ти. Из град ња елек тра на у пе ри о ду 
1947–1952. фи нан си ра на је ис кљу чи во из бу џе та фе де ра ци је, без оба ве зе вра-
ћа ња сред ста ва. Од 1953. до 1965. го ди не из град ња се вр ши ко ри шће њем кре-
ди та под по вољ ним усло ви ма вра ћа ња из сред ста ва Оп штег ин ве сти ци о ног 
фон да.385 То је ва жи ло и за елек тра не у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри, ко је су 
од 1953. до вр ша ва не ко ри шће њем кре ди та за ко је је га ран то вао град Ча чак.386

Из град ња две хи дро цен тра ле у бли зи ни Чач ка зна чај но је ути ца ла на мо дер-
ни за ци ју чи та вог кра ја. Иако су ове елек тра не би ле ма ле, ипак тре ба на гла си ти 
да је од 20 хи дро е лек тра на ко је су из гра ђе не у Ср би ји 1946–1957. го ди не, са мо 
пет би ло ве ће сна ге не го што су „Ов чар Ба ња” и „Ме ђу врш је”. Не што ра ни је 
(1952), у окви ру вој ног пред у зе ћа „Ми лан Бла го је вић” у Лу ча ни ма, пу ште на је 
у рад тер мо е лек тра на-енер га на укуп не сна ге 3,2 MW. Иако је би ла по диг ну та 
са мо за јед но пред у зе ће у ко ме се ни је смео пре ки да ти тех но ло шки про цес 
пра вље ња ба ру та, ово по стро је ње има ло је ве ли ки ка па ци тет за то вре ме, па је 
ви шак стру је пре но шен кроз енер гет ски си стем.387 

384 Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ga 2, str. 
17, 63, 335–336, 389, 402, 424–428, 471, 629, 657.

385 Ве ли мир Ни ко лић, „Из бор и град ња елек тра на по сле II свет ског ра та”, Век елек три ке 
1893–1993 (ур. Рад ми ло Иван ко вић), Бе о град, 1993, стр. 106–107; Че до мир До бри је вић, 
„Еко но ми ка у елек тро при вре ди”, Век елек три ке 1893–1993 (ур. Рад ми ло Иван ко вић), Бе о-
град, 1993, стр. 216.

386 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 250, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
25. ма ја 1954. го ди не; ИАЧ, На род ни од бор Сре за Ча чак (у да љем тек сту са мо НОС Ча чак) 
(1955–1962) К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу пред у зе ћа „Елек тро-Мо ра ва” – Ов чар 
Ба ња – „Б” агре га та ХЕ „Ме ђу врш је” за пе ри од од 15. до 31. де цем бра 1956. го ди не.

387 „Шест де це ни ја од пр ве си ја ли це”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 4. 7. ју ли 1981, стр. 19; Бран ко 
Та на си је вић, По че так и раз вој елек три фи ка ци је на под руч ју „Елек то ср би је” Кра ље во, Кра ље-
во, 1994, стр. 205; Ми о драг Ни ко лић, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (II део) (Са ве зни 
за вод за ста ти сти ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 139), Бе о град, 1999, стр. 32; Мла ден Ми ла-
ковић, „Елек трич не цен тра ле у Ср би ји 1882–2006”, Phlo gi ston 14, Бе о град, 2007, стр. 69–70.
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Пр ви ге не ра тор ХЕ „Ов чар Ба ња” пу штен је у рад 31. ав гу ста 1954, а дру ги 15. 
ма ја 1957. го ди не (оба сна ге 6 MW). Већ по сле пу шта ња пр вог ге не ра то ра пре-
ста ле су ре дук ци је стру је у Чач ку и окол ним гра до ви ма. Пр ви ге не ра тор ХЕ „Ме-
ђу врш је” пу штен је рад но вем бра 1955, а дру ги 1957. го ди не (укуп но 7 MW).388 
Обе елек тра не има ле су 1957. го ди не 5% (13 MW) од укуп но ин ста ли ра не сна ге 
свих ге не ра то ра у Ср би ји. Просечна годишња производња обе електране била 
је око 60.000 MWh (4,1% од производње у Србији 1957. године; 0,7% – 1970; 
0,15% – 1989).389 Почетак рада хидроцентрала у Овчарско-кабларској клисури 
убрзо није био довољан да подмири чак ни локалне потребе за електричном 
енергијом. Потрошња електричне енергије на подручју општина Чачак, Лучани 
и Горњи Милановац у наредних пола века повећала се 89 пута.

Табела бр. 22. Потрошња електричне енергије на подручју општина Чачак, Лучани и 
Горњи Милановац 1952–1990. (у MWh)

Година 1952. 1956. 1960. 1962. 1971. 1980. 1985. 1990.
Потрошња 5.987 13.606 27.374 49.471 178.000 388.776 499.459 537.076

Извор: Бранко Танасијевић, Милутин Јаковљевић, Младен Стефано вић, По ла ве ка елек три фи ка-
ци је ча чан ског кра ја 1921–1971, Ча чак, 1972, стр. 115, 144, 197; Бран ко Та на си је вић, По че-
так и раз вој елек три фи ка ци је на под руч ју „Елек то ср би је” Кра ље во, Кра ље во, 1994, стр. 
205, 219–220, 301, 389.

 

Све до за вр шет ка по ди за ња елек тр ана, сре ди ном пе де се тих го ди на, не до ста-
так стру је у Чач ку усло вља вао је ре дов не ре стрик ци је за ста нов ни штво, али и 
за фа бри ке и ра ди о ни це где сви мо то ри ни су сме ли да ра де у исто вре ме. У гра-
ду су ка жња ва ни „не са ве сни” по тро ша чи, али и др жав на пред у зе ћа. Пла но ви 
про из вод ње ин ду стриј ских пред у зе ћа су и то ком 1954. го ди не би ли угро же ни 
и сма ње ни због не до стат ка стру је.390 

388 ИАЧ, НОС Ча чак, К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу пред у зе ћа „Елек тро-Мо ра ва” 
– Ов чар Ба ња – „Б” агре га та ХЕ „Ов чар Ба ња” за пе ри од од 1. до 31. де цем бра 1956. го ди не; 
ИАЧ, НОС Ча чак, К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу пред у зе ћа „Елек тро-Мо ра ва” 
– Ов чар Ба ња – „Б” агре га та ХЕ „Ов чар Ба ња” за пе ри од од 1. ја ну а ра до 31. ма ја 1957. го ди-
не; ИАЧ, НОС Ча чак, К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу пред у зе ћа „Елек тро-Мо ра ва” 
– Ов чар Ба ња – „Б” агре га та ХЕ „Ме ђу врш је” за пе ри од од 15. до 31. де цем бра 1956. го ди не; 
Мла ден Ми ла ко вић, н. д., стр. 69–70. 

389 По да ци о про цен ту ал ном уде лу елек тра на у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри у енер гет ском 
по тен ци ја лу Ср би је из ра чу на ти су пре ма по да ци ма из ра да Мла де на Ми ла ко ви ћа и по да-
ци ма из ста ти стич ких го ди шња ка: Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, 
str. 250; Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки пре глед, Бе о град, 2008, стр. 160–161.

390 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–33, бр. 6950, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Про ле тер” за 
1953. го ди ну (18. април 1954); „По сле ди це пре кр ша ја по тро шње елек трич не енер ги је од 
стра не пред у зе ћа и по тро ша ча”, Ча чан ски глас, бр. 257, Ча чак, 1951, 13. фе бру ар 1951, стр. 
3; Дра ган Ћи ро вић, „Шест ме се ци у бор би за оства ре ње дру штве ног пла на у Сре зу љу бић-
ко-тр нав ском”, Ча чан ски глас, бр. 31, Ча чак, 24. ав густ 1954, стр. 1.
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Све је то усло ви ло „бор бу” за до пре ма ње елек трич не енер ги је из окол них 
гра до ва (Кра гу јев ца и Кра ље ва), ко ји на вод но ни су тр пе ли огра ни че ња и по-
ли тич ке зах те ве, од но сно да се из елек тра на ко је се по ди жу у око ли ни гра да 
стру ја до пре ма нај пре у Ча чак и да се на пра ви ли ста при о ри те та за снаб де ва ње 
елек трич ном енер ги јом, јер су др жав на пред у зе ћа има ла про бле ме у про из вод-
њи.391 На гли раз вој гра да и ин ду стри је усло вио је да се већ кра јем пе де се тих 
по но во ис по љи но ви ве ћи не до ста так елек трич не енер ги је.

Сре ска упра ва у Чач ку осно ва ла је не по сред но пред за вр ше так пр ве елек тра-
не (март 1954) пред у зе ће „Елек тро-Мо ра ва” са за дат ком за вр шет ка и екс пло-
а та ци је елек тра на у кли су ри. Но вом пред у зе ћу пре да та су основ на сред ства у 
вред но сти од око три ми ли јар де и 200 ми ли о на ди на ра.392 То је би ла су ма ко ја 
се мо гла ме ри ти са укуп ном го ди шњом бру то про дук ци јом Љу бић ко–тр нав-
ског сре за (да на шња те ри то ри ја оп шти не Ча чак) за 1953. го ди ну, ко ја је из но си-
ла 3.526.300.000 ди на ра (без при хо да вој них пред у зе ћа).393 

3. 4. Подизање војне индустр иј е
 

Ин ду  стри  ја  ли  за ци ја Чач ка по сле Дру гог свет ског ра та из вр ше на је за хва љу-
ју ћи по ди за њу вој них пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” (ко је је ра ди ло у пе ри о ду 
1947–1953), „Тех нич ки ре монт ни за вод – Ча чак” (осно ван 1953) и „Сло бо да” 
(осно ва на 1948). Ове фир ме има ле су кључ ну уло гу у мо дер ни за ци ји гра да и 
чи та вог ши рег под руч ја. Ме ђу тим, због „тај но сти” по сло ва ња, зва нич не ста-
ти сти ке и ло кал ни дру штве ни пла но ви ду го ни су бе ле жи ли до при нос вој не 
ин ду стри је у раз во ју чи та вог под руч ја.

Ло калне власти нису имале ингеренције над војним предузећима, нити су 
она давала било какве извештаје општинској управи (1952). Ова пре ду зе ћа у 
зва ничним до ку менти  ма као да нису ни посто ја ла.394 Исто је ва жи ло и за пла-
ни ра не инвестиције на локалном нивоу (1953).395 Тек од 1955. године у про це-
ду ру локалних друштвених планова уврштена су и војна преду зе ћа („Сло бо-

391 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 254, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
15. сеп тем бар 1954. го ди не; ИАЧ, ОЧ, К–12/а, бр. 16597, Ре ше ње НО ГО Ча чак о про бле му 
снаб де ва ња елек трич ном енер ги јом (23. но вем бар 1954).

392 „Осно ва но пред у зе ће ’Елек тро-Мо ра ва’ ”, Ча чан ски глас, бр. 10, Ча чак, 9. март 1954, стр. 3.
393 „Кроз дру штве не пла но ве сре зо ва”, Ча чан ски глас, бр. 17, Ча чак, 11. мај 1954, стр. 1
394 Из у зе так је би ло Вој но-гра ђе вин ско пред у зе ће „Рат ко Ми тро вић” [ИАЧ, НОС љу бић ко-

тр нав ског, К–4, бр. 238, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 10. ју на 1953. го ди не; 
ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 240, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
27. ју ли 1953. године].

395 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 233, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
12. ја ну а ра 1953. го ди не.
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да – Чачак” и „Милан Благојевић – Лучани”).396 Али, то је време када је један 
део војних предузећа већ почео да се преусмерава на „цивилни” програм про-
изводње. 

Иако су половином педесетих поједина војна предузећа почела да се увр-
шћу ју у друштвене планове, за јавност је обим њихове производње и даље 
остао „тајна”.397 Интерна документа од 1958. почињу да увршћују војну ин-
ду стри ју („Слобода – Чачак” и „Милан Благојевић – Лучани”) у укупан износ 
локалних инвестиција, али не и у планирани обим производње.398 С друге 
стра не, „ТРЗ – Чачак” никада у периоду социјализма (све до краја 1990) није 
„постојао” у статистикама и друштвеним плановима локалних власти.399 Пара-
лелни систем војне управе у односу на локалну цивилну власт, као и значајна 
изолованост војних предузећа у односу на окружење (попут ка сарни), издва-
јали су војну индустрију из живота града који су технолошки мо дерни зовале. 

Одлуке Савезне владе и ЈНА да после Другог светског рата подижу 
стратешке објекте у Чачку и непосредој околини имале су одлучујући утицај 
у модернизацији града. Званично објашњење мотива војног врха да у Чачку 
и читавој Западној Србији подигне низ фабрика, повезује се пре свега са 
тадашњим војно-стратешким разлозима.400 После сукоба са СССР-ом дошло 
је до ревизије планова за подизање индустрије, посебно војних постројења. 
Подручја Ју го сла ви је се вер но од Са ве и Ду на ва и ис точ но од Мо ра ве би ла су 
пред ви ђе на за ева ку а ци ју. Због брд ско-пла ни нског ре ље фа те ри то ри ја ју го-
за пад не Ср би је би ла је пред ви ђе на као но ва ло ка ци ја за пре те жан број ин ду-
стриј ских пред у зе ћа из Ср би је ко ја су пла ни ра на за пре се ље ње (ши ро ки план 
ева ку а ци је за пра во ни ка да ни је оства рен). Ју го за пад на Ср би ја на ла зи ла се 
из ван под руч ја за ко је је у је сен 1949. го ди не до не та од лу ка о за бра ни ин ве-
сти ра ња – под руч је се вер но од ли ни је Кру пањ–Ва ље во–Љиг–Кра ље во, ко је је 
ка сни је сма ње но на про стор се вер но од ли ни је Ло зни ца–Ла за ре вац–Мла де но-
вац, Ис точ на и ју го и сточ на Ср би ја.401 Та ко је те рен За пад не Ср би је због сво јих 
при род них ка рак те ри сти ка до био пред ност у од но су на не ке дру ге кра је ве (од 

396 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 264, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
11. апри ла 1955. го ди не.

397 „Про из вод ња у ин ду стри ји и ру дар ству ве ћа од про шло го ди шње”, Ча чан ски глас, бр. 24, 
Ча чак, 19. јун 1957, стр. 1.

398 Пред лог Дру штве ног пла на Сре за Ча чак за 1958. го ди ну, Ча чак, 1958, стр. 13–14.
399 „ТРЗ – Ча чак” је од по чет ка се дамде се тих убра јан у ста ти стич ки про сек оп шти не са мо по 

бро ју рад ни ка, али не и по при хо ди ма ко је је оства ри вао. Тач на го ди на од ка да се во ди ова 
ста ти сти ка ни је по зна та, јер су го ди шњи пла но ви оп шти не у ко ји ма се на ла зе ови по да ци 
уни ште ни по сле 2000. го ди не (Оп шти на Ча чак, по да ци из слу жбе за ста ти сти ку).

400 Алек сан дар Ста ма то вић, н. д., стр. 71.
401 Жи во та Ђор ђе вић, Бо шко Ми ја то вић, н. д., стр. 60, 62–63, 67.
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13 вој них фа бри ка у ужој Ср би ји че ти ри су кон цен три са не у овом про сто ру: 
„Кру шик” – Ва ље во, „Пр ви пар ти зан” – Ужи це, „Ми лан Бла го је вић” – Лу ча ни, 
„Сло бо да” – Ча чак).402 Тех нич ко-ре монт ни за во ди (ТРЗ) ни су свр ста ва ни у фа-
бри ке у ужем сми слу, али су та ко ђе има ли про из вод њу. Пр ви ТРЗ осно ван је 
упра во у Чач ку.403

Раз вој и раз ме штај вој не ин ду стри је од ви јао се на осно ву по себ них од лу ка, 
одво је них од ци вил  них пла но ва. Пр ви пе то го ди шњи план про из вод ње вој не 
ин ду стри је утвр ђен је ок то бра 1947, али је зва нич но до нет тек мар та 1948. го-
ди не. Он ни је био део Пр вог пе то го ди шњег пла на (1947–1951), па је на кнад но 
у ње га уба чен, чи ме су ство ре ни усло ви до би ја ња при о ри те та за ње го ву ре а ли-
за ци ју. У Пр вом пе то го ди шњем пла ну вој не ин ду стри је пред ви ђе на је из град-
ња 15 но вих и об но ва две по ру ше не фа бри ке.404 Због опа сно сти од евен ту ал ног 
ра та са СССР-ом и ње го вим са ве зни ци ма, ко ја је до ла зи ла са ис то ка, цен тар 
вој не ин ду стри је на ла зио се Бо сни и Хер це го ви ни, а за тим у Ср би ји. Те зе о 
за не ма ри ва њу по је ди них ре пу бли ка (Хр ват ске или Ср би је) у раз ме шта ју вој не 
ин ду стри је ко је су се по ја ви ле по сле 1990. го ди не, ви ше су усло вље не по ли тич-
ким мо ти ви ма или су са мо емо ци о нал на ре ак ци ја на рас пад Ју го сла ви је, не го 
што има ју упо ри ште у ре ал но сти.405 

402 По ред 37 фа бри ка ко је су има ле ја сан ста тус вој ног пред у зе ћа, у Ју го сла ви ји је 1988. го ди не 
по сто ја ло још 16 фа бри ка ко је су има ле про из вод њу пре те жно за вој ску – укуп но 53 пред-
у зе ћа. За ове фа бри ке фи нал ну до ра ду ра ди ло је још 122 пред у зе ћа, ко ја су ко о пе ри ра ла са 
још око 400 фа бри ка. Та ко је вој на ин ду стри ја Ју го сла ви је по ве зи ва ла нај ма ње пре ко 550 
пред у зе ћа. У окви ру ЈНА ра ди ло је и 12 тех нич ко-ре монт них за во да, ко ји су за пра во има-
ли про из вод њу, а не са мо ре монт вој не опре ме. У пр ве две гру па ци је, 53 фа бри ке, Ср би ја је 
уче ство ва ла са 22 пред у зе ћа (41,5%) (Si meon Ko va čev, Zden ko Ma ti je ščić, Jo sip Pe tro vić, „Voj-
no in du strij ski kom pleks SFRJ”, Po le mos – ča so pis za in ter di sci pli nar na is tra ži va nja ra ta i mi ra, 9 
(2006), Za greb, 2006, str. 138–139, 142–147, 163).

403 Le o nid Jo va no vić, Teh nič ka slu žba KoV JNA 1945–1985, Be o grad, 1989, str. 164–169.
404 За вр ше так фа бри ка пла ни ран је за 1950/51. го ди ну, а нај ка сни је у 1952. го ди ни. Ро ко ви су 

би ли крат ки и уз ве ли ка на пре за ња су ис по што ва ни. Пр ви пе то го ди шњи план раз во ја вој-
не ин ду стри је пред ви ђао је и оспо со бља ва ње од ре ђе них по го на у де вет „бив ших” фа бри ка 
вој не ин ду стри је и јед не фа бри ке за оправ ку ма ши на и уре ђа ја. Због за о штра ва ња осно са 
са СССР-ом и опа сно сти вој не ин тер вен ци је 1948/49. го ди не, до не та је од лу ка о из град њи 
још пет фа бри ка вој не ин ду стри је, док су об у ста вље ни ра до ви на пет ра ни је за по че тих 
но вих фа бри ка. Пе то го ди шњи план вој не ин ду стри је је ко ри го ван, та ко да се пред ви ђао 
ра ни ји по че так про из вод ње и про из вод њу ве ћих ко ли чи на му ни ци ја и оруж ја (Omer Pe zo, 
n. d. str. 35–36).

405 Алек сан дар Ста ма то вић, н. д., стр. 70–71; По ли тич ке по тре бе по кре ну ле су пре и спи ти ва-
ње раз ме шта ја вој не ин ду стри је. Књи га Жи во те Ђор ђе ви ћа и Бо шка Ми ја то ви ћа (Пре се ља-
ва ње ин ду стри је Ср би је од 1948. до 1953. го ди не) об ја вље на је као део на сто ја ња да се ис пи-
та, па и до ка же, да је Ср би ја би ла еко ном ски за не ма ре на и ис ко ри шћа ва на по сле Дру гог 
свет ског ра та, што је зва нич но по кре ну то као де ле гат ско пи та ње у Ве ћу удру же ног ра да 
Скуп шти не СР Ср би је 20. ју на 1989. го ди не. По сле рас па да СФРЈ и по кре та ња пи та ња по-
де ле имо ви не, у Хр ват ској је као део зва нич не др жав не по ли ти ке за од ре ђи ва ње уче шћа 
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Не ста бил на по ли тич ка си ту а ци ја у све ту и ста ње рат не опа сно сти на ис точ-
ним гра ни ца ма убр за ло је из град њу вој не ин ду стри је. Ло ка ци је за бу ду ћу из-
град њу вој них фа бри ка од ре ђи ва не су по сле ши рих раз ма тра ња (вој но–по ли-
тич ких, тех нич ких и еко ном ских), с основ ним ци љем да се што пре обез бе ди 
про из вод ња нај ну жни јих сред ста ва на о ру жа ња и вој не опре ме. Осло бо ђе на 
од дру гих оп те ре ће ња (као што су на при мер раз вој не до вољ но раз ви је них под-
руч ја), вој на ин ду стри ја је та да и ка сни је по сти гла круп не ре зул та те у раз во ју 
и про из вод њи. Ин ве сти ци о на ула га ња у 1946. и 1947. би ла су не знат на – ис-
под 500 ми ли о на ди на ра. Она да ље ра сту та ко да 1951. го ди не из но се 16,9% 
укуп ног ин ве сти ци о ног ула га ња у Ју го сла ви ји, по сле че га до ла зи до осет ног 
па да. Укуп на ин ве сти ра ња у вој ну ин ду стри ју Ју го сла ви је 1946–1956. из но си-
ла су 102,5 ми ли јар ди ди на ра. Све до 1954. ин ве сти ци је су до ла зи ле из вој ног 
бу џе та, а по сле то га од кре ди та из Оп штег ин ве сти ци о ног фон да, по кри те ри-
ју ми ма ко ји су ва жи ли и за оста ла ин ду стриј ска пред у зе ћа. На кра ју про це са 
из град ње (1956) вој на ин ду стри ја Ју го сла ви је има ла је 32 фа бри ке, као и јед ну 
у из град њи (18 пот пу но но вих). Из гра ђе но је и 11 но вих на се ља (гра до ва) са 
пре ко 10.000 ста но ва, а у свим ме сти ма где су из гра ђе не фа бри ке вој не ин ду-
стри је по диг ну те су стам бе не згра де, до мо ви кул ту ре, хо те ли, здрав стве не 
и школ ске уста но ве, тр го ви не, во до вод и ка на ли за ци ја. У свим тим ме сти ма 
раз ви ли су се и дру ги про из вод ни ка па ци те ти (гра ђе вин ски, ин ду стриј ски, 
за нат ски). За по слен је ве ли ки број ме шта на, што је убр за ло раз вој тих на се ља. 
Вој на ин ду стри ја за по шља ва ла је 1956. го ди не 21.548 рад ни ка. Тех но ло шки ни-
во из гра ђе не вој не ин ду стри је био је на ни воу тех но ло ги ја пре Дру гог свет ског 
ра та или не што ста ри је, са спо соб но шћу да про из во ди јед но став ни ја сред ства 
НВО, док се за сло же ни ја сред ства мо ра ла још опре ма ти.406 По ди за ње вој не 
ин ду стри је би ло је ве за но и за др жа ве про из во ђа че на о ру жа ња (до би ја но или 
ку по ва но), што је тех но ло шки и ор га ни за ци о но ве зи ва ло Ју го сла ви ју за зе мљу 
по ре кла на ба вље не опре ме. На о ру жа ње је пе де се тих до би ја но са За па да (до 
1958), да би од 1962. го ди не ма сов ни је по че ла да при сти же со вјет ска вој на тех-
ни ка (тен ко ви, ави о ни, ра да ри).407 

Од лу ка вој ног вр ха да се у Чач ку (и обли жњим Лу ча ни ма)  по диг ну вој не 
фа бри ке има ло је да ле ко се жне по сле ди це по раз вој чи та вог кра ја. Тврд ње о 

по је ди них ре пу бли ка у раз во ју СФРЈ об ја вљен текст тро ји це вој них ли ца хр ват ске ар ми је 
ко ји до ка зу је да је Ср би ја за пра во има ла нај ви ше ко ри сти од раз ме шта ја вој не ин ду стри је 
(Si meon Ko va čev, Zden ko Ma ti je ščić, Jo sip Pe tro vić, „Voj no in du strij ski kom pleks SFRJ”, Po le mos 
– ča so pis za in ter di sci pli nar na is tra ži va nja ra ta i mi ra, 9 (2006), Za greb, 2006).

406 Omer Pe zo, n. d. str. 41–44, 52; Алек сан дар Ста ма то вић, н. д., стр. 45.
407 Мо дер на срп ска др жа ва 1804–2004. Хро но ло ги ја (ур. Бран ка Пр па), Бе о град, 2004, стр. 320; 

Bo jan B. Di mi tri je vić, Ju go sla vi ja i NA TO (1951–1957), Be o grad, 2003, str. 157–164, 172; Isti, Mo-
der ni za ci ja i in ter ven ci ja Ju go slo ven ske oklop ne je di ni ce 1945–2006, Be o grad, 2010, str. 127, 151.
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не ка квом „за не ма ри ва њу” при вред ног раз во ја Чач ка по сле Дру гог свет ског 
ра та408 у од но су на су сед не кон ку рент ске гра до ве (по пут тврд њи о за не ма ри-
ва њу раз во ја Ср би је), пред ста вља ју не у те ме ље не емо тив не ре ак ци је и не ма ју 
упо ри ште у ре ал но сти. Ви си на ин ве сти ци ја ко је су уло же не у Ча чак при ли ком 
по ди за ња вој не ин ду стри је (пред у зе ће „Сло бо да”, али и опре ма ња „ТРЗ – Ча-
чак”) ни је по зна та, али си гур но ни је мо гла би ти зна чај но ма ња од нов ца ко ји је 
уло жен у вој ну фа бри ку „Ми лан Бла го је вић” у обли жњем се лу Лу ча  ни, ко је је 
за хва љу ју ћи то ме по ста ло град. У ово пред у зе ће је у пе ри о ду 1949–1956. укуп-
но ин ве сти ра но 6.113.448.000 ди на ра (ско ро 6% од укуп них ула га ња у вој ну 
ин ду стри ју Ју го сла ви је, под усло вом да су об ја вље ни из но си за оп шта и ово 
по је ди нач но ула га ње тач ни).409 Без об зи ра на мо ти ве са ве зног и вој ног вр ха 
(стра те шки, иде о ло шки, по ли тич ки, ло кал па три от ски, сви за јед но укљу чу ју-
ћи и про сту „слу чај ност”), Ча чак је за хва љу ју ћи вој ној ин ду стри ји у пр вих 
де сет го ди на по сле за вр шет ка ра та имао убр за ни раз вој.

3. 5. Војне фабрике, трансфер  знањ а и  модерни зација г рада 

Т е ш ко  ј е  утвр д и ти „пра ве” и „тач не” мо ти ве за осни ва ње вој не ин ду стри је у 
Чач ку, али оно што је си гур но је сте да је град по се до вао до бре са о бра ћај не ве-
зе, енер гет ску осно ву, про стор за по ди за ње фа бри ка и људ ске ре сур се, јер је 
пре Дру гог свет ског ра та у гра ду ра ди ло вој но пред у зе ће са 1.400 рад ни ка.410 
Крат ко трај на об но ва про из вод ње у „ВТЗ–Ча чак” (1945–1946) по твр ди ло је по-
тен ци јал гра да за об но ву вој не ин ду стри је. На ја ва да ће се пет ва го на ма ши на 
ко је су Нем ци од не ли 1941. вра ти ти у град, ипак се ни је об и сти ни ла.411 Тре ба-
408 Ми лан Ми ћо вић, „Ча чак нео сно ва но за по ста вљен у ре ги о нал ној по ли ти ци Ре пу бли ке”, Ви-

ше ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој-
ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 876–881.

409 Вој на фа бри ка ба ру та „Ми лан Бла го је вић” у Лу ча ни ма из гра ђе на је 1949–1952. го ди не на 
„ле ди ни”, без би ло ка кве по сто је ће ин фра струк ту ре, као и „Сло бо да” код Чач ка. На гра ди-
ли шту је ра ди ло укуп но 138.774 рад ни ка (101.561 вој ник и 38.213 ци ви ла). Укуп но је у овом 
пе ри о ду ин ве сти ра но 4.311.728.000 та да шњих ди на ра. У пе ри о ду 1953–1956. ин ве сти ра но 
је још 1.801.720.000 ди на ра. Ако ово ме до да мо и 3.110.000.000 ди на ра, ко ли ко је про це ње на 
вред ност ре па ра ци ја (ма ши не и опре ма), ин ве сти ци је 1949–1956. из но се 9.223.448.000. То 
је ско ро 9% од ула га ња у вој ну ин ду стри ју Ју го сла ви је до 1956. го ди не [He mij ska in du stri ja 
„Mi lan Bla go je vić” – Lu ča ni 1949–1979. (pri re di li: Ra do van M. Ma rin ko vić, Ob rad Si mo vić, Pe ri-
ša Đe kić), Lu ča ni, 1979, str. 17, 19].

410 Пре ма те о ри ји „ло ка ци је” за кон тр жи шта те ра пред у зет ни ка да уло жи сред ства та мо где 
су по треб на нај ма ња ула га ња у по ди за њу ин ду стри је. По сто је три основ на фак то ра при 
из бо ру ин ду стриј ске ло ка ци је: 1) тран спорт ни тро шко ви; 2) тро шко ви рад не сна ге; 3) ан-
гло ме ра циј ски фак тор. Ко ји ће фак тор би ти до ми нан тан, за ви си од ти па ин ду стри је. Ако 
по сто је већ из гра ђе не ин ду стри ја и ин фра струк ту ра (енер ги ја, ко му ни ка ци је, са о бра ћај), 
он да је ан гло ме ра циј ски фак тор би тан (Ve ro ni ka Vu jo še vić, n. d., str. 2–4). 

411 „Пр ви мај у зна ку удар нич ког ра да”, Сло бод ни глас, бр. 14, Ча чак, 1. мај 1945, стр. 3.
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ло је са че ка ти још пар го дина да се покрене производња која је надмашила 
предратну.

Могућност да се Чачак искористи као место у коме се може организовати 
производња за потребе војске није пропуштена. Централна управа војне 
индустрије у Београду донела је одлуку да се у Чачку на локацији бившег 
„ВТЗ” формира ново предузеће које ће ремонтовати машине из ратних 
репарација, а затим их достављати широм земље по наредби Управе војне 
индустрије. Припреме за формирање предузећа у просторијама некадашњег 
„ВТЗ – Чачак” обављене су 1947, а само оснивање Војнотехничког предузећа 
„Боба Милетић” извршено је 1. јануара 1948. године.412

Због недостатка новца за набавку нових машина, али и због касни је блокаде 
Источног блока (1948), војна индустрија опремана је ма ши на ма из репарација. 
Да би уопште биле употребљене, машине је претходно требало оправити и 
комплетирати. Само током 1948. и 1949. оправљено је преко 5.800 машина. 
У питању је био обиман пројекат са кратким роковима завршетка радова. 
Многи погони за оправку репарационе опреме касније су се развили у значајне 
производне капаците, а неки и у фабрике производне опреме. Највећи део се 
ипак развијао као погон за одржавање и оправку машина и инсталација.413 
Војна индустрија добила је 40,7% од свих репарација. Од те количине у периоду 
1947–1950. године Србији је одмах додељено 33,5%, Хрватској 12,6%, Босни и 
Херцеговини 12%, а Словенији 0,3% репарационе опреме. Остатак од 41,6% 
машина додељен је предузећима „Обнова” из Панчева и „Боба Милетић” из 
Чачка, као репарационим складиштима и ремонтним радионицима, одакле је 
опрема слата широм земље.414

Укупна ратна штета коју је Немачка учинила Југославији процењена 
је на преко 36 милијари тадашњих америчких долара (укупна штета 46,9 
милијарди).415 Иако првобитна укупна сума одређене ратне штете Југославији 
никада није исплаћена, један део одштете извршен је преко допремања читавих 
фабрика или њихових делова из Немачке. Заједно са 17 савезничких земаља 

412 До бро сав Бо ба Ми ле тић, не ка да шњи рад ник ВТЗ Ча чак, члан КПЈ, ко ме сар За во да 1941. 
го ди не. Уби ли су га чет ни ци 5. мар та 1943. го ди не у се лу Остри код Чач ка (Бранко Ко ва че-
вић, н. д., стр. 31). 

413 Од укуп но 7.670 ма ши на ко је су би ле по треб не за фа бри ке на о ру жа ња вој не ин ду стри је, из 
ре па ра ци ја је обез бе ђе но 4.020 ма ши на, а 1.190 из уво за (укуп но 68%). Пла ни ра на је оправ-
ка још 2.250 ма ши на из ре па ра ци ја, па је не до ста ја ло још 210 ма ши на. За фа бри ке ба ру та 
сва опре ма пред ви ђе на је ре па ра ци јом. За ва зду хо плов ство 3.660 но вих ма ши на, 1.410 из 
ре па ра ци ја, а из на бав ки 340 (укуп но 52%). У бро до гра ди ли шти ма су то ком 1948–1950. 
угра ђе не 5.843 ма ши не (Omer Pe zo, n. d. str. 40).

414 Жи во та Ђор ђе вић, Бо шко Ми ја то вић, н. д., стр. 18. 
415 Ni ko la Živ ko vić, n. d., str. 540. 
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Југославија је добила право да оствари своје репарационе захтеве из западних 
окупационих зона.416 Србија је, од укупне процењене вредности репарација из 
Немачке која је упућена у цивилну индустрију Југославије, добила 35,1%. При 
расподели највише се водило рачуна да се комплетирају постојеће технолошке 
целине, тако да је привреда Словеније као најразвијенија и најмање оштећена 
највише профитирала у расподели ове опреме.417 

Војна индустрија као посебна целина добила је 40,7% од свих индустријских 
репарација подељених у Југославији у периоду 1947–1949. године. Укупна 
вредност немачких репарација које су додељене Југославији износила је 36 ми-
лиона долара, по вредности из 1938. године. Међутим, због књиговодствене 
потцењености додељених машина, оне су заправо вишеструко вределе него 
што је то номинално одређено.418 Југославија је у периоду 1947–1965. го ди не 
путем репарација (надокнада штете у новцу, капиталним добрима, репро-
дукцио ном материјалу и роби широке потрошње) од Немачке, Аустрије, Ита-
лије и Мађарске, као и реституцији (повраћају материјалних добара које су 
изнете из земље током окупације), примила 368 милиона долара.419

Југославија је добила укупно 300.000 тона индустријског мате ријала и опре-
ме из Западне Немачке. Из укупно 667 немачких фабрика које су де монти-
ране, Југославија је из 66 добила значајне технолошке целине. У питању су 
биле најзначајније немачке фебрике. Из још 242 фабрике добијени су разни 
некомплетни делови и појединачне машине различитог квалитета. По нижој 
вредности од процењене додељена су 43 мања постројења, јер друге земље нису 
имале интерес за ову опрему. У овој групи, међу вреднијим постројењима, 
налазила се и опрема из фабрике аутомобила „BMW” из Минхена и „Ernest 
Reine” из Нирнберга (погодна за формирање алатнице) која је допремљена у 
предузеће „Боба Милетић” у Чачку.420

Новоформирано предузеће „Боба Милетић” имало је 150 радника и 14 
уче ника. Стручних кадрова било је мало, па је закључен уговор са десет ин-
же њера из Немачке и шест из Југославије да организују посао. У Чачак је 
прекомандовано и доста официра из других гарнизона ЈНА који су имали 

416 Ју го сла ви ји је при па ло 6,6% из не мач ких пла сма на у ино стран ству, те ку ће про из вод ње, 
за пле ње них на мир ни ца, мо не тар ног и не мо не тар ног зла та, као и 9,6% од ин ду стриј ске 
опре ме и тр го вач ких бро до ва. Укуп на ре а па ра ци о на ма са ни је уна пред фик си ра на (Бран ко 
Па вли ца, „О не мач ким ре па ра ци ја ма и на док на ди ште те Ју го сла ви ји по сле Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 58, Но ви Сад, 1998, стр. 213–216).

417 Вла ди мир Пе јов ски, „Не мач ке и ма ђар ске ре па ра ци је и ре сти ту ци о на до бра у на шој ин ду-
стри ји”, Еко но мист бр. 4, Бе о град, 1952, стр. 54–55. 

418 Жи во та Ђор ђе вић, Бо шко Ми ја то вић, н. д., стр. 18–19.
419 Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 80.
420 Ni ko la Živ ko vić, n. d., str. 551.
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одговарајуће знање и искуство у вези са индустријском производњом. Ово 
војно предузеће ускоро је постало главни центар сакупљања, ремонта и 
дистрибуције машина из репарација за војну индустрију Југославије. Поред 
ремонта машина, фабрика „Боба Милетић” је, као успутну делатност, почела 
да прави нарезнице и алат за машине, што је касније омогућило да се у Чачку 
подигне потпуно нова фабрика.421 

Испоставило се да је овај непланирани трансфер технологије и знања постао 
основа за касније формирање најмодернијег предузећа у граду („Фабрика 
резног алата – ФРА”) и једна од најзначајнијих модернизацијских тековина 
које су обликовале град у следећих педесет година. Поред ове технологије, 
предузеће „Боба Милетић” почело је и ремонт, монтирање, а касније и 
производњу термичких пећи и термич ке ке ра ми ке, што је ка сни је по ста ла 
основ на де лат ност још јед не но ве фир ме („ЦЕР”). Фа бри ка „Бо ба Ми ле тић” 
има ла је и сво ју шко лу и ин тер нат за уче ни ке, бу ду ће рад ни ке, оформ љен 1948. 
го ди не. У овој ин тер ној шко ли, ко ја је де ло ва ла по вој ним про пи си ма, као и 
це ло пред у зе ће, за три го ди не шко ло ва ло се 320 уче ни ка. Усло ви ра да у фа бри-
ци би ли су те шки, ди сци пли на вој нич ка, а при ма ња ма ла. Рад ни ци су се че сто 
бу ни ли, а ка зне су би ле стро ге (укљу чи ва ле су и от пу шта ње са по сла). Пред у-
зе ће је по сле за вр шет ка ре мон та ма ши на из ре па ра ци ја пре ста ло са ра дом 1. 
мар та 1953. го ди не.422 

Рас фор ми ра њем пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” Ча чак ни је остао без вој не ин-
ду стри је. Тех нич ка слу жба ЈНА фор ми ра на је 1953. го ди не ин те гра ци јом до-
та да шњих слу жби по ро до ви ма вој ске. На ни воу вој них обла сти осно ва ни су 
ре монт ни за во ди са ци љем ре мон та вој не опре ме и про из вод ње ре зер вних 
де ло ва. Пр ва уста но ва овог ти па ко ја је осно ва на био је „Тех нич ки ре монт-
ни за вод Ча чак” (3. мај 1953). У но ву фир му из пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” 
пре шло је 130 рад ни ка, а из Бе о гра да се у но во пред у зе ће пре се ли ла Глав на 
ауто мо бил ска ра ди о ни ца МНО („Ауто ко ман да”) са 120 рад ни ка, ма ши на ма 

421 За слу ге за по кре та ње про из вод ње ре зног ала та при па да ју мај сто ру Жив ку Ру сми ру, ко ји 
је пре Дру гог свет ког ра та тај по сао на у чио у пред у зе ћу „Ју го а лат” из Но вог Са да. Ову 
тех но ло ги ју до дат но су уса вр ши ли не мач ки ин же ње ри ко ји су ра ди ли у „Бо би Ми ле ти ћу” 
(про цес ка ље ња ре зног ала та), што је ка сни је олак ша ло по кре та ње про из вод ње у по себ ној 
фа бри ци (Жи во та Ђор ђе вић, Бо шко Ми ја то вић, н. д., стр. 106–107; Ми лан Ђо ко вић, Бо-
жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (2) : пут до ги ган та”, Ча чан ски глас, бр. 
18, Ча чак, 11. мај 1973, стр. 5; Бо жи дар Ко ва че вић, н. д., стр. 31–33; Из ја ва Пе тра Јо ло ви ћа 
Бес ке, пред сед ни ка син ди ка та рад ни ка „Бо ба Ми ле ти ћ” у пе ри о ду 1947–1953, да та ауто ру 
тек ста 17. ма ја 2010. го ди не; Из ја ва Вла да Кар ли чи ћа, мај сто ра пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” 
1947–1953, да та ауто ру тек ста 15. ма ја 2010. го ди не).

422 Е. Жаб кар, „Но ви про из во ди пред у зе ћа ’Бо ба Ми ле тић’ ”, Ча чан ски глас, бр. 310, Ча чак, 1. 
мај 1952, стр. 3; Ми ло рад Лу кић, Ге не ра ци је од 1948. до 1952. вој но-ин ду стриј ске шко ле „Ча-
чак”, Ча чак, 1986, стр. 11; Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 31–33.
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и по треб ном опре мом за рад. „ТРЗ Ча чак” је био под пу ном вој ном упра вом, 
са мо у пра вља ње ни је у пот пу но сти при ме њи ва но, а по сло ва ње по до хот ку уве-
де но је тек 1. ја ну а ра 1957. го ди не. Те го ди не фа бри ка је има ла 468 рад ни ка. 
За во ду је 1957. при по је на ар ти ље риј ска ра ди о ни ца из Зе му на, а 1958. го ди не и 
вој на ауто мо бил ска ра ди о ни ца из Кра гу јев ца. На кра ју 1958. го ди не у фа бри-
ци је би ло за по сле но 687 рад ни ка. Основ ни рад ни за да ци За во да пе де се тих 
го ди на би ли су уме ре ни на ре монт мо тор них во зи ла точ ка ша, ме ђу ко ји ма су 
ве ћи ну чи ни ла аме рич ка и за пад на те рет на и те рен ска во зи ла (Dod ge, GMC, 
Willys-Je ep, Ford, Fi at).423 Град је та ко за др жао, па и про ши рио мо дер на по стро-
је ња. Ме ђу тим, ова фир ма је то ком це лог пе ри о да со ци ја ли зма би ла са став ни 
део вој не ко ман де, без ика кве ве зе са ци вил ном ло кал ном упра вом. Ути цај на 
раз вој гра да био је по сре дан. 

Пре стан ком ра да пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” омо гу ће но је да се фор ми ра 
и пред у зе ће „ЦЕР”. Зва нич но, фир му је осно ва ла оп шти на Ча чак 3. фе бру а ра 
1953. го ди не.424 Су штин ски по се бан по гон у пред у зе ћу „Бо ба Ми ле тић” („Цен-
трал на елек тро ра ди о ни ца – ЦЕР”) фор ми ран је још 1948. го ди не, са за дат ком 
да вр ши оправ ку и про из вод њу елек тро тер мич ких по стро је ња за по тре бе вој-
не ин ду стри је. Пре ма об ја вље ним се ћа њи ма, за хва љу ју ћи за ла га њи ма ин же-
ње ра за по сле них у Чач ку, овај по гон ни је пре се љен у Пан че во („Утва”), па је 
кра јем 1948. го ди не у окви ру „Бо бе Ми ле ти ћа” фор ми ра но по себ но пред у зе ће 
(по гон) – „ЦЕР”.425 

423 Le o nid Jo va no vić, n. d., str. 168–173; Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 13, 34–37, 41–45.
424 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, бр. 2490/53, Ре ше ње НО ГО Ча чак о осни ва њу пред у зе ћа „Тер мо-тех ни ка 

ЦЕР” (3. фе бру ар 1953). 
425 Мо ти ва ци ја ин же ње ра Едвар да Жаб ка ра (Сло вен ца, из бе гли це из Ма ри бо ра) да ло би ра 

да се „ЦЕР” фор ми ра у Чач ку би ла је под стак ну та же љом да се оду жи Ча ча ни ма због то-
плог до че ка 1941. го ди не ка да су га Нем ци из за ви ча ја про те ра ли у Ча чак. На по зив Ива-
на Ка мин ског, глав ног ин же ње ра „Бо бе Ми ле ти ћа”, до шао је из вој ног пред у зе ћа „Пр ви 
пар ти зан” из Ужи ца и фор ми рао пред у зе ће за оправ ку и про из вод њу елек тро тер мич ких 
по стро је ња за по тре бе вој не ин ду стри је. Жаб кар је на вод но и из ми слио име пред у зе ћа по 
пла ни ни Цер, ко ја је сим бол пр ве ве ли ке по бе де срп ске вој ске у Пр вом свет ском ра ту. На 
при го вор „дру го ва” због овог име на пред у зе ћа, од го во рио је да на зив за пра во пред ста вља 
скра ће ни цу од „Цен трал не елек тро ра ди о ни це”. Жаб кар је истом на ред бом по стао ди рек-
тор но вог пред у зе ћа. Но вим Ре ше њем Вла де ФНРЈ бр. 3726 од 15. но вем бра 1952. осно ва но 
је пред у зе ће „ЦЕР” под управ ним ру ко вод ством ЦЗВИГ-а Бе о град. За но вог ди рек то ра по-
ста вљен је ин же њер Вла ди мир Ја сић. Ре ше њем Вла де ФНРЈ бр. 58/53, од 4. фе бру а ра 1953. 
го ди не „ЦЕР” се ста вља под над зор СО Ча чак, ко ја је на сво јој скуп шти ни 12. фе бру а ра 
1953. го ди не не за ко ни то до не ла ре ше ње о осни ва њу пред у зе ћа. Основ ни суд УО у Чач ку 
1981. го ди не до но си пре су ду о по ни шта ва њу ове од лу ке и про ду же њу ста жа ста рим рад ни-
ци ма ко ји су ту жи ли оп шти ну ра ди оства ри ва ња пу них пен зи о них пра ва („Шта је спор но 
у осни ва њу ЦЕР-а : шта би Жаб кар ре као на про сла ви да на фа бри ке?”, Цер, бр. 153–154, 
Ча чак, 3. фе бру ар 1989, стр. 6). Тач ност Жаб ка ро вих на во да да је пред у зе ће осно ва но пре 
1953. го ди не по твр ђе на је и у дру гим тек сто ви ма (Л. О., „’Це ро ва” де це ни ја”, Ча чан ски глас, 
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По сле га ше ња пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” Са ве зна вла да има ла је на ме ру да 
нај ве ћи део ма ши на пре ме сти у Бо сну, па је по сто ја ла опа сност и да се „Цен-
трал на елек тро ра ди о ни ца” пре ме сти. Сре ски НО упу тио је де ла га ци ју код Све-
то за ра Вук ма но ви ћа Тем па и ге не ра ла Го шња ка, са зах те вом да по гон оста не у 
Чач ку, што им је и ус пе ло.426

Но ва фа бри ка је пре у зе ла 93 рад ни ка и око 120 ма ши на (ре па ра ци ја из Не-
мач ке) из ли кви ди ра ног пред у зе ћа. Број за по сле них по ве ћао се до кра ја 1953. 
го ди не на 419 љу ди (1954 – 680, 1957 – 777).427 Но ва фа бри ка на ста ви ла је са по-
сло ви ма по прав ки ин ду стриј ских елек тро пе ћи стра ног по ре кла, али је вре ме-
ном по че ла да пра ви пот пу но но ве пе ћи са ре гу ла ци о ном тех ни ком у са рад њи 
са фир ма ма из За пад не Евро пе.428 Све до сре ди не ше зде се тих ра ди ли су за до-
ма ће тр жи ште. Пр ви из во зни по сао из 1956. го ди не (у сим бо лич ним ко ли чи на-
ма), био је ве зан за пла сман елек тро ре шоа за Ку вајт, Ирак и Си ри ју.429

Пред у зе ће је све до 1958. го ди не по ло ви ну ка па ци те та упо шља ва ло на мон-
та жи ту ђе опре ме (мон ти ра ли су и ге не ра то ре у обли жњим елек тра на  ма), ка да 
су ре ши ли да све ви ше раз ви ја ју свој про грам. Да би се уна пре ди ла про из вод-
ња и пре шло из за нат ске ор га ни за ци је по сла нео п ход ни су би ли струч ни ка-
дро ви. Про блем је би ло и стам бе но пи та ње, па је пре ко 16 ин же ње ра и ви ше 
тех ни ча ра на пу сти ло „ЦЕР”, иако су у ње му про ве ли ви ше од пар го ди на. За 
њи хо во за др жа ва ње би ло је нео п ход но да им се до де ли стан.430

Дру го пред у зе ће ко је је не ста ло ли кви да ци јом фир ме „Бо ба Ми ле тић” би ла 
је „Фа бри ка ре зног ала та – ФРА”, ко ју је ГНО Чач ка осно вао 3. фе бру а ра 1953. 
го ди не.431 Као и у слу ча ју пред у зе ћа „ЦЕР” и за оп ста нак ра ди о ни це за пра вље-
ње на ре зног ала та фир ме „Бо ба Ми ле тић”, ко ја је ка сни је по ста ла пред у зе ће 

бр. 19, Ча чак, 17. мај 1963, стр. 6). За ни мљи во је да се и осни ва ње „Сло бо де” ве зу је за ин-
же ње ре ко ји ни су по ре клом из Чач ка, а ко ји су због емо ци о нал не ве за но сти за овај град 
ло би ра ли да се баш у ње му по диг ну ва жна ин ду стриј ска по стро је ња.

426 Пре ма се ћа њи ма уче сни ка, ко му ни ка ци ја Тем па и ге не ра ла Го шња ка од ви ја ла на ру ском 
је зи ку („Шта је спор но у осни ва њу ЦЕР-а : шта би Жаб кар ре као на про сла ви да на фа бри-
ке?”, Цер, бр. 153–154, Ча чак, 3. фе бру ар 1989, стр. 6).

427 То ми слав Ће ра ми лац, „Ски ца за мо но гра фи ју фа бри ке ’ЦЕР’ ”, Цер, бр. 28/29, Ча чак, ја ну-
ар–фе бру ар 1978, стр. 10–11.

428 Ми ли ја Уро ше вић, „Осврт на то ко ве раз во ја про из вод ног про гра ма Фа бри ке Цер”, Цер, бр. 
15, Ча чак, де цем бар 1976, стр. 6.

429 „Из во зно по сло ва ње : ’Бум’ је на стао пре пет го ди на”, Цер, бр. 28/29, Ча чак, ја ну ар–фе бру-
ар 1978, стр. 16. 

430 Фа бри ка је 1963. го ди не има ла 32 сти пен ди ста на ви со ким и ви шим шко ла ма чи ји се по вра-
так оче ки вао за пар го ди на (Л. О., „’Це ро ва” де це ни ја”, Ча чан ски глас, бр. 19, Ча чак, 17. мај 
1963, стр. 6).

431 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, бр. 2941, Ре ше ње НО ГО Ча чак о осни ва њу Фа бри ке ре зног ала та (2. фе-
бру ар 1953).
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„ФРА”, нео п ход но је би ло тра жи ти по др шку у др жав ном вр ху. Ка да је кра јем 
1952. го ди не ли кви да ци ја пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” би ла из ве сна, ГНО Чач-
ка упу тио је мол бу Ми ни стар ству на род не од бра не (ге не ра лу Ива ну Го шња ку) 
и При вред ном са ве ту ФНРЈ (Фран цу Ле сков ше ку) да ра ди о ни ца за из ра ду на-
ре зни ца и уре зни ца оста не у Чач ку, по што су у њој ра ди ли ис кљу чи во љу ди из 
тог гра да. Мо ли ли су да се по гон не се ли у не ки дру ги крај др жа ве, јер Ча ча ни 
ни су спрем ни да се пре ме шта ју, па би без при ма ња оста ло 60 по ро ди ца.432 Оп-
шти на Ча чак по др жа ла је зах тев рад ни ка да се осну је но ва фир ма у Чач ку, са 
пот пу но но вим про гра мом про из вод ње, за ко ји је вој на ко ман да пр во бит но 
сма тра ла да је бес пер спек ти ван.433

До дат ни при ти сак из Оп шти не и ис трај ност рад ни ка усло ви ли су да је вој на 
ко ман да у Бе о гра ду при ста ла да део по го на из рас фор ми ра ног пред у зе ћа „Бо-
ба Ми ле тић” за јед но са рад ни ци ма оста не у Чач ку. Кре дит за адап та ци ју ха ла 
(ма га цин пред у зе ћа „От пад”) да ла је НРС пре ко НО Чач ка (4,5 ми ли о на ди на-
ра). Гра ђе вин ски по сло ви за вр ше ни су апри ла 1953, пр ва мон ти ра на ма ши на 
по че ла је са ра дом 3. ју на 1953, а цео по гон постављен је ко нач но 6. но вем бра 
1953. го ди не. При ли ком по чет ка ра да фа бри ка је има ла 22 рад ни ка, у 1954 – 68 
рад ни ка и слу жбе ни ка. То ком 1955. го ди не тај број је по ве ћан на 168 рад ни ка 
и слу жбе ни ка, у 1956. на 195 рад ни ка.434

Основ ни про блем но вог пред у зе ћа био је не до ста так струч них ка дро ва, та-
ко да су се 1955. за до во ља ва ли и за нат ском про из вод њом у ко јој су нај ве ћи 
струч ња ци би ли тех ни ча ри. За до ла зак ин же ње ра нео п хо дан је био стан435, а 
за на пре дак про из вод ње струч ност. Пр ви ве ћи про бле ми у пла сма ну ро бе усле-
ди ли су 1956. го ди не, ка да је про да ја го то вих про из во да опа ла на 50% од пот пи-
са них уго во ра.436 Тр жи ште је зах те ва ло ква ли тет не про из во де. Од мах по осни-
ва њу фа бри ке (1953) ин те ре со ва ње за ње не про из во де по ја ви ло се у ши рем 
ре ги о ну (Тур ска), а већ 1956. и на ни воу све та (Бра зил). Ме ђу тим, пр ви из во-
зни по сло ви уго во ре ни су 1957. го ди не ка да су по че ли да из во зе алат у Бра зил, 

432 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, бр. 17137, Мол ба НО ГО Ча чак Ми ни стар ству НО ФНРЈ и При вред ном 
са ве ту ФНРЈ о за осни ва ње Фа бри ке ре зног ала та у Чач ку (6. де цем бар 1952).

433 „Ова ко је би ло”, Фа брич ке но ви не, бр. 150, Ча чак, мај 1988, стр. 12.
434 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–52, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу Фа бри ке ре зног 

ала та за 1956. го ди ну као при лог би лан су и за вр шном ра чу ну за 1956. го ди ну.
435 „Чи ни нам се да у про из вод њи ни шта не шкри пи. Али мо ра ће мо ипак да на ђе мо јед ног ин-

же ње ра. Тре ба нам та кав струч њак. Мо гли би смо га на ћи, али је те шко обез бе ди ти стан” 
(„Са мо у ве ре ност у Фа бри ци ре зног ала та”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 12. ок то бар 1955, 
стр. 5).

436 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–52, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу Фа бри ке ре зног 
ала та за 1956. го ди ну као при лог би лан су и за вр шном ра чу ну за 1956. го ди ну.
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Ки ну и арап ске зе мље.437 Исте го ди не пред у зе ће је има ло 206 за по сле них.438 

Раз вој но вих тех но ло ги ја, упо тре ба мо дер них ма ши на, струч но уса вр ша ва ње 
и по ве зи ва ње са за пад ним ка пи та ли стич ким све том, по ста ће по слов на ори јен-
та ци ја ове фа бри ке тек у на ред ним де це ни ја ма. 

Нај ва жни је пред у зе ће ко је је по диг ну то у Чач ку по сле Дру гог свет ског ра та 
би ла је вој на фа бри ка „Сло бо да”, зва нич но осно ва на 10. ју ла 1948. го ди не, у 
се лу Је зди на ис под пла ни не Је ли це (да нас пред гра ђе Чач ка). „Сло бо да” је би-
ла јед на од 15 пот пу но но вих вој них фа бри ка ко је су из гра ђе не у Ју го сла ви ји. 
Из град ња „Сло бо де” за по че ла је у дру гој по ло ви ни 1948, пре ма упут стви ма 
Цен трал не упра ве вој не ин ду стри је, а за вр ше так ра до ва пла ни ран је нај ка сни-
је за 1952. го ди ну. Ра до ви су по ве ре ни вој ном гра ђе вин ском пред у зе ћу „Рат ко 
Ми тро вић” осно ва ном због по ди за ња вој них фа бри ка у Лу ча ни ма, Тр сте ни ку 
и Чач ку, у ко ме се и на ла зи ла ди рек ци ја ове фир ме. Но ва вој на фа бри ка по ве-
за на је же ле знич ком пру гом са ста ни цом у гра ду, ис ко па ни су бу на ри и по ста-
вље ни во до вод и ка на ли за ци ја, што ће ка сни је знат но ути ца ти на раз вој гра да. 
Ре до ван јав ни пре воз, ка на ли за ци ју, во до вод, хо тел и но ва стам бе на на се ља 
Ча чак је до био за хва љу ју ћи „Сло бо ди”. Ра до ви на по ди за њу фа бри ке ка сни-
ли су због бло ка де СССР-а (1948). Ма ши не и опре ма тре ба ли су да стиг ну из 
Пољ ске, Че хо сло вач ке и Ма ђар ске, али је због бло ка де нај ве ћи број ма ши на 
до би јен из ре па ра ци ја.439 

Мо тив за по ди за ње „Сло бо де” те ме љи о се на вој но-стар те шкој ло ка ци ји ко-
ја је мо гла ла ко да се бра ни од евен ту ал них на па да из ва зду ха.* Пре ма пр во бит-

437 М. Ко рак сић, „По се та но во о сно ва ној Фа бри ци ре зног ала та”, Ча чан ски глас, бр. 358, Ча-
чак, 1. мај 1953, стр. 3; „Про ши ру је се Фа бри ка ре зног ала та”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 
3. но вем бар 1954, стр. 1; „Уко рак с бр зим раз во јем ју го сло вен ске ин ду стри је”, Ча чан ски 
глас, бр. 38, Ча чак, 26. сеп тем бар 1956, стр. 1; Де сет го ди на раз во ја Фа бри ке ре зног ала та 
1953–1963. (при ре дио Ми лан Ђо ко вић), Ча чак, 1963, стр. 11, 14, 19, 22, 25–26. 

438 Та бе ла бр. 23. Број рад ни ка и ди мен зи ја ала та (бур ги је и на ре зни це) пред у зе ћа „ФРА” 
1953–1958. го ди не

Година 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958.
 Број радни ка 22 78 158 196 206 234
 Број димен зи ја ала та 17 73 154 189 296 600

 (ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу Фа бри ке ре зног ала та у Чач ку за 1962. 
го ди ну као пред лог би лан су и за вр шном ра чу ну за 1962. го ди ну)

439 На три гра ди ли шта (Ча чак, Лу ча ни, Тр сте ник) би ло је пре ко 7.000 рад ни ка. По ло ви на су 
би ли вој ни ци, а оста ло фрон тов ске бри га де (до бро во љан и при си лан рад). Ко ри сти ли су 
и рад се о ског ста нов ни штва. Ди рек ци ја фир ме „Рат ко Ми тро вић” се ли се 1964. го ди не из 
Чач ка за Бе о град (20 го ди на гра ђе вин ског пред у зе ћа „Рат ко Ми тро вић” (без ме ста и го ди не 
из да ња), стр. 7–12, 29–31; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет-
ко вић, н. д., стр. 9, 13, 105–106). 

* Ма њи део вој не фа бри ке уко пан је у бр до, па је са чу ван при ли ком НА ТО бом бар до ва ња 
1999. го ди не.
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ном пла ну фа бри ка овог ти па тре ба ло је да се гра ди у се ве ро и сточ ној Ср би ји. 
Дру га оп ци ја би ли су не при сту пач ни де ло ви Хр ват ске и Бо сне. На кра ју је од-
лу че но да се она по диг не по ред Чач ка. На гра ди ли шти ма је од 1948. го ди не по-
вре ме но би ло и 23.000 љу ди. По сле рас ки да од но са са СССР-ом (1948) до не та 
је од лу ка да се фа бри ка пре се ли на про сто ре око Бу гој на или Гор њег Ва ку фа у 
Бо сни. Због деј ства за о ста лих уста ша („кри жа ра”) ова од лу ка је ипак од ба че на 
и „Сло бо да” је оста ла у Чач ку.440

Пр ва про из вод ња по кре ну та је но вем бра 1949. го ди не и то су би ли сто лар-
ски и бра вар ски про из во ди за ци вил но тр жи ште, иако пред у зе ће ни је до би ло 
ни ка кве про из вод не пла но ве. То ком 1950. го ди не оспо со бља ва ни су ка дро ви 
за спе ци фич не по тре бе вој не фа бри ке, што је на ста вље но и у на ред ним го ди на-
ма (про сеч но 124 рад ни ка го ди шње), по што по сто је ће шко ле у то вре ме ни су 
би ле у ста њу да обез бе де нео п хо дан ка дар. Ка да је осно ва но, пред у зе ће је има-
ло 16 за по сле них, 1949 – 301, 1950 – 1.252, 1951 – 1.450, 1954 – 1.897, 1957 – 1.327. 
„Сло бо да” је про из вод њу зва нич но по че ла 1. ма ја 1951, али се риј ска је про из-
вод ња по че ла у пр вом квар та лу 1952. го ди не, ка да је фа бри ка при ми ла пет 
ин же ње ра, три тех но ло га, 12 ви со ко ква ли фи ко ва них и 69 ква ли фи ко ва них 
рад ни ка. Осно ву фир ме чи нио је вој ни део ко ји се ба вио про из вод њом и ре-
мон том му ни ци је ра зних ка ли ба ра (нај ви ше про тив а ви он ске), упа ља ча за гра-
на те и ала та за дру ге вој не фа бри ке. Сма ње не по тре бе ЈНА за про из во ди ма из 
„Сло бо де” усло ви ле су да се 1955. го ди не део пред у зе ћа усме ри на про из вод њу 
про тив град них ра ке та и пи ро тех нич ког ма те ри ја ла (ва тро мет, пе тар де, пр ска-
ли це), као и де ло ва за ра дио-ин ду стри ју. Пре ла зак на рад за ци вил но тр жи ште 
иза зва ло је пр ву кри зу пред у зе ћа, от пу шта ње 29% рад ни ка (1956), као и не сна-
ла же ње са тр жи шним усло ви ма при вре ђи ва ња. То ком 1956/1957. го ди не по че-
ла је про из вод ња ре шоа, во де ни ца за ка фу, сто них лам пи, емај ли ра ног по су ђа, 
спој ни ца за пум пе и апа ра та за пр ска ње би ља ра зним хе ми ка ли ја ма (у са рад-
њи за За пад ном Не мач ком). Ма сов ни про грам за ци вил но тр жи ште по чео је 
да се про из во ди тек од 1958. го ди не (уси си ва чи). Вој ни део фа бри ке по чео је 
1957. го ди не да по ли цен ци про из во ди про тив а ви он ску му ни ци ју (за бор бу 
про тив мла зних ави о на) ко ју је успе шно из во зио у свет. Пред у зе ћем су све до 
ше зде се тих го ди на ру ко во ди ла вој на ли ца (углав ном са чи ном пу ков ни ка).441

440 Ин же њер Ду шан Во ји но вић се би при пи су је за слу ге ка ко за из бор ло ка ци је за по ди за ње 
фа бри ке, та ко и за ло би ра ње да се иста и осну је у Чач ку и да се од ба ци пред лог о ње ном 
пре ме шта њу у Бо сну. Као мо тив за ове по ступ ке на во ди по тре бу да се оду жи Ча ча ни ма 
и то плом при је му ко ји је до жи вео у гра ду по чет ком два де се тих го ди на XX ве ка, ка да је 
по се тио ва рош [Душан М. Во ји но вић, „Се ћа ња на је дан пе ри од раз во ја гра да Чач ка”, Ви ше-
ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко-
вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 872–873].

441 „Сло бо да” је ку пи ла ли цен цу за про из вод њу про тив а ви он ске му ни ци је ти па „Хи спа но” 
– 20 mm (ПАВ), као и де ло ве за ПАВ ме так 20 mm „Бре да”. Но ва ПАВ му ни ци ја има ла је 



164

Индустријализација

За хва љу ју ћи по ди за њу вој них фир ми Ча чак је до био два зна ча ја на мо дер на 
пред у зе ћа („ТРЗ” и „Сло бо ду”), ко ја су 1958. го ди не за по шља ва ла пре ко 2.000 
рад ни ка, што је чи ни ло око 9% рад ни ка у це ло куп ној вој ној ин ду стри ји Ју го-
сла ви је. По ред то га, ова два пред у зе ћа на ста ла пре у зи ма њем и про ши ре њем 
по го на из вој не ин ду стри је („ФРА” и „ЦЕР”), има ла су пре ко 1.200 рад ни ка око 
1958. го ди не. По се до ва ли су за то вре ме мо дер ну тех но ло ги ју и не пре кид не 
ква ли та тив не по ма ке у струк ту ри за по сле них. Та ко је вој на ин ду стри ја го то во 
у пот пу но сти из вр ши ла тех но ло шку мо дер ни за ци ју Чач ка, ко ја ће се раз гра на-
ти на сва под руч ја жи во та љу ди. 

С дру ге стра не, зва нич на ста ти сти ка ни је уоп ште бе ле жи ла по сто ја ње вој-
ног пред у зе ћа „ТРЗ” у Чач ку, ни ти је за по сле не у овој фир ми уно си ла у уку пан 
спи сак ин ду стриј ских рад ни ка у гра ду. Пре ма овој ста ти сти ци Ча чак је имао 
са мо три ме та ло пре ра ђи вач ка пред у зе ћа (имао је за пра во че ти ри) и са мо 3.660 
рад ни ка у ин ду стри ји, 36% у од но су на укуп но за по сле не у гра ду (10.165), од но-
сно 16,8% у од но су на уку пан број ста но ви ка у гра ду (21.700) у 1958. го ди ни.442 
Но, ова ста ти сти ка ни је ура чу на ва ла и „ТРЗ–Ча чак”, та ко да је град у ства ри 
имао укуп но де вет ин ду стриј ских пред у зе ћа са око 4.100 рад ни ка (6,3 пу та ви-
ше не го 1945, од но сно 2,27 пу та ви ше не го пре 1941). На де лу је би ла убр за на 
ин ду стри ја ли за ци ја ко ја је про ме ни ла ти по ло ги ју чи та вог на се ља.

3. 6. Цивилна производња, за ста реле т ех нол огије  – н ал ичје   
 с оц иј ал истичке  мо дерни за ци је 

За  раз л и к у  од  в ој не ин ду стри је ко ја је има ла ре ла тив но мо дер ну тех но ло ги ју, 
по тре бу за не пре ста ним по ве ћа њем бро ја рад ни ка и ква ли фи ка ци о не струк-
ту ре за по сле них, по кре та ње но ве про из вод ње и оби ма про дук ци је, а ти ме и 
ства ра ње но вих за ни ма ња, ор га ни за ци је ра да, од но сно убр за ну мо дер ни за ци-
ју гра да, ци вил на ин ду стри ја има ла је са свим дру га чи ји раз вој, не ра чу на ју ћи 
пред у зе ћа „ЦЕР” и „ФРА” ко ја су про и за шла из вој них пред у зе ћа.

Ло кал на власт кра јем 1957. го ди не ни је би ла за до вољ на тех но ло шким ни во-
ом фа бри ка у Чач ку. Ци вил на ин ду стри ја има ла је за ста ре ле ма ши не и опре му 
до би је ну ре па ра ци јом или на ци о на ли за ци јом. По сто је ћи ка па ци те ти се ни су 
до бро ко ри сти ли, по себ но у фа бри ка ма ко је су има ле ви ше ма ши на, иако је тре-

при ме ну у бор би про тив мла зних ави о на. За хва љу ју ћи овој за пад ној вој ној тех но ло ги ји 
„Сло бо да” је има ла ду го го ди шњи из воз му ни ци је у мно ге др жа ве (Ј. Ма ти ја ше вић, „Пре 30 
го ди на”, Сло бо да, бр. 316, Ча чак, 6. ок то бар 1982, стр. 3; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван 
М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 15, 17, 21–29, 57, 69–70, 73).

442 Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1958, Be o grad, 1958, str. 581–584; Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1959, Be o-
grad, 1959, str. 634–636.
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ба ло да бу де обр ну то. У про из вод њи се ра ди је ко ри сти ла и бо ље упо тре бља ва ла 
људ ска сна га. За нат ски ка рак тер про из вод ње, ни ска тех нич ка кул ту ра и руч ни 
рад пре вла да ва ли су у схва та њу и прак си фа брич ке про из вод ње. Због сла бе ор-
га ни за ци је по сла опа да ла је и про дук тив ност ра да, че му је до при но си ла и чи ње-
ни ца да ни је по сто ја ло и од го ва ра ју ће на гра ђи ва ње за уло же ни труд. Струк ту ра 
рад не сна ге би ла је не по вољ на, а пре о вла да ва ње не струч ног ра да ло ше се од ра-
жа ва ло на про из вод њу. У чи та вом сре зу са мо је 40% рад ни ка има ло ствар не ква-
ли фи ка ци је за рад на ме ста на ко ји ма су ра ди ли и за та риф не ста во ве по ко ји ма 
су пла ће ни. По сто јао је и про блем сла бе при ла го ђе но сти пред у зе ћа за ме ња ње 
про из вод ње и не мо гућ ност да се осло бо де ви шка рад не сна ге. Ни је ис ка зи ва на 
ни ини ци ја ти ва да се при вре да кроз ко ри шће ње др жав них фон до ва уна пре ди. 
Пре ма ко ри шће њу ин ве сти ци о них зај мо ва Ча чан ски срез је сре ди ном пе де се-
тих био по след њи у Ср би ји. Уста но ве и фа бри ке ни су на вре ме при пре ма ле ела-
бо ра те на осно ву ко јих се кон ку ри са ло за до би ја ње нов ца.443

При мер тех но ло шке за о ста ло сти би ла је „Же ле зни ча ра ди о ни ца у Љу би-
ћу” са пре ко 200 рад ни ка.444 „Фа бри ка хар ти је” ни је до вољ но ула га ла у но ве 
тех но ло ги је, иако је има ла до бро по сло ва ње.445 Има ли су ста ре ма ши не ко је су 
зах те ва ла ве ли ки број рад ни ка, а по ред то га ства ра ли су знат не гу бит ке то ком 
тех но ло ги је из ра де па пи ра („рас тур” ма те ри ја ла).446

Од свих пред у зе ћа ко ја су осно ва на у овом пе ри о ду у Чач ку, је ди но је штам-
па ри ја „Све тлост” има ла при вред ни раст и тех но ло шку об но ву про из вод ње. 
Гра фич ко пред у зе ће „Све тлост” зва нич но је осно вао ГНО Ча чак 25. ок то бра 
1954. го ди не.447 Пред у зе ће је за пра во осно вао На род ни фронт у Чач ку 1950. 
го ди не са ци љем да услу га ма штам па ња под ми ри део тро шко ва сво је ор га ни за-
ци је у гра ду и око ли ни. По ред штам пе и пре ра де па пи ра, пред у зе ће је у свом 
вла сни штву има ло про дав ни це ду ва на, као и би о скоп ску са лу „Праг”.448

443 „Ин ду стри ја пред об но вом”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 9. ок то бар 1957, стр. 1, 3.
444 „У љу бић кој ра ди о ни ци су вр ло ло ши усло ви ра да”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 23. март 

1954, стр. 2; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., 
стр. 76.

445 Сре ди ном пе де се тих про из во ди ли су 4.500 то на ра зног па пи ра. Из ве зли су 7% про из вод ње 
у Тур ску (70.000 до ла ра) и од тих сред ста ва ку пи ли ма ши не у Аустри ји. Фа бри ка је има ла 
ве ли ке ин ве сти ци је у енер га ну, тра фо-ста ни цу и же ле знич ки ко ло сек („Фа бри ка хар ти је до-
би ја при зна ње из ино стран ства”, Ча чан ски глас, бр. 372, Ча чак, 11. ав густ 1953, стр. 2; Гво зден 
Јо ва нић, „Два жи во та јед не фа бри ке”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 29. но вем бар 1954, стр. 4).

446 По што по чи њу да про из во де и др ве ња чу, од 1956. ме ња ју име у „Фа бри ка хар ти је и др ве ња-
че Ча чак” (Дој чи ло Ми тро вић, н. д., стр. 90–91).

447 „Ли то па пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 13, 15–18.
448 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–33, бр. 6933, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Све тлост” за 

1952. го ди ну (1. јун 1953).
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Штам па ри ја „Све тлост” ра ди као по себ на фир ма од апри ла, а НО ГО Ча чак 
зва нич но осни ва пред у зе ће 25. ок то бра 1954. го ди не. Но ве ма ши не ку пи ли су 
1955. го ди не ка да је у фир ми ра ди ло са мо 29 рад ни ка. У то вре ме пред у зе ће ова-
квог ти па ни је по сто ја ло у Ср би ји из ван Бе о гра да.449 У гра ду је од 1945. ра ди ла 
и штам па ри ја „Осло бо ђе ње”, али са за ста ре лим ма ши на ма пре у зе тим то ком 
на ци о на ли за ци је. Ова штам па ри ја је 1955. по ку ша ла да на ба ви но ву опре му 
из Ве ли ке Бри та ни је, у ко ју су по сла ли ди рек то ра да се упо зна са мо дер ним 
штам па ри ја ма и ор га ни за ци јом ра да.450 Но, до не та је дру га чи ја од лу ка, па је 
1957. го ди не штам па ри ја „Осло бо ђе ње” ин те гри са на у гра фич ко пред у зе ће 
„Све тлост”. Већ 1958. је дин стве но пред у зе ће има ло је 160 за по сле них, пре те-
жно же на (80%).451

Дру га пред у зе ћа, са ма њим ин ду стриј ским ка па ци те том (чи ји је осни вач 
град), ра ди ла су знат но ло ши је са за ста ре лом опре мом, сла бом ор га ни за ци јом 
ра да и ма те ри јал ним гу би ци ма. Гра ђе вин ску фир му ко ја се ба ви ла и пре ра дом 
др ве та „Си мо Са ра га” (осно ва ну 1948) ГНО Ча чак мо рао је већ 1950. го ди-
не да рас фор ми ра и осну је Град ско ин ду стриј ско пред у зе ће „Симo Са ра га”, 
за нат ског ка рак те ра, са за дат ком да из ра ђу је сто ла ри ју и стру же гра ђу.452 Део 
фир ме ко ји се ба вио гра ђе ви нар ством мо рао је да се уки не (1958), јер ни је мо-
гао да кон ку ри ше раз ви је ни јим пред у зе ћи ма.453 Пред у зе ће за об ра ду др ве та и 
ме та ла „Про ле тер” осно ва но 1952, мо ра ло је да се због ло шег по сло ва ња уга си 
1956. го ди не.454 

Слич но је би ло и са пре ра ђи вач ком ин ду стри јом. Фа бри ка ра тлу ка, бом бо-
на и ал ве „Мо рав ка”, осно ва на 1954, ли кви ди ра на је 1957. го ди не.455 Имо ви ну 

449 ИАЧ, НОС Ча чак,К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу Гра фич ког пред у зе ћа „Све тлост” 
у Чач ку у 1956. го ди ни.

450 ИАЧ, НОС Ча чак,К–56, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу штам па ри је и књи го ве зни це 
„Осло бо ђе ње” из Чач ка за 1955. го ди ну. 

451 „Два но ва пред у зе ћа у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 3. но вем бар 1954, стр. 1; П. К., 
„Од ра ди о ни це до пред у зе ћа”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 16. ок то бар 1957, стр. 3; М. М. 
В., Н. З., „’Ли то па пир’ из Чач ка пре ра ста у ги ган та у гра фич ко пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 
: про из во ди за це лу зе мљу”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. ок то бар 1976, стр. 27; „Ли то па-
пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 13, 15–18.

452 То ми слав Ће ра ми лац, „Дрв но-ин ду стриј ско пред у зе ће ’Си ма Са ра га’ : кроз те шко ће ка 
успо ни ма, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. ок то бар 1976, стр. 39.

453 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Си ма Са ра га” Ча чак за 1961. го-
дину.

454 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–33, бр. 6950, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Про ле тер” за 
1953. го ди ну (18. април 1954); Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 403.

455 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 409; М.С. Пан то вић, „Хе миј ска ин ду стри ја ’Пр-
ви мај’ : са утри не на оба ли Мо ра ве на свет ско тр жи ште”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. 
ок то бар 1976, стр. 28.



167

Индустријализација

је пре у зе ло та да пре храм бе но пред у зе ће „Пр ви мај”.456 Пи ва ра „Крен и Стан ко-
вић” на ци о на ли зо ва на је 1948. го ди не и при по је на пре храм бе ном пред у зе ћу 
„3. де цем бар”. Не струч но осо бље про из во ди ло је пи во сла бог ква ли те та, гра-
ђа ни су се жа ли на ки се ли укус, па су че сто огром не ко ли чи не про си па не у ре-
ку. Град ске вла сти су због ло шег по сло ва ња ли кви ди ра ле фир му ав гу ста 1953. 
го ди не.457 Од про па лог пред у зе ћа на ста ла је Пи ва ра „Ов чар” ко ја је про из во-
ди ла ма ле ко ли чи не пи ва.458 Но вом пред у зе ћу би ле су по треб не ин ве сти ци је, 
но ве ма ши не за фла ши ра ње пи ва, као и обу ка за хи ги јен ско пу ње ње ста кле них 
бо ца.459

Ни је до бро ра ди ла ни на ци о на ли зо ва на мле ка ра. Об но ва мле кар ске за-
дру ге из вр ше на је 22. ав гу ста 1954. го ди не (пре то га ни су ра ди ли не ко ли ко 
го ди на). До та да су се на ла зи ли у окви ру пред у зе ћа за от куп по љо при вред них 
про из во да.460 Га си ле су се и тр го вин ско-пре храм бе не фир ме. По сле од лу ке о 
пре стан ку оба ве зног от ку па сто ке од се ља ка, др жав но пред у зе ће за от куп сто-
ке и сточ них про из во да „Ов чар” ли кви ди ра но је 1951. го ди не.461 Ор га ни зо ва-
ње про ме та по љо при вред ним про из во ди ма пре у зе ло је пред у зе ће „27. март”, 
осно ва но 1951. го ди не у Чач ку.462 Иако је има ло из во зне по сло ве (1956)463, ово 
пред у зе ће је због не струч ног во ђе ња тр го вин ског про ме та, про не ве ра и ве ли-
ких гу би та ка, Оп шти на мо ра ла да ли кви ди ра (1958). Про блем су би ли ру ко во-
де ћи ка дро ви са ни ским сте пе ном обра зо ва ња.464

456 ИАЧ, НОС Ча чак, К–52, без бро ја, Из ве штај о пре гле ду за вр шног ра чу на за 1956. го ди ну 
пред у зе ћа „Пр ви мај” из Чач ка. 

457 М., „От кри ве на тај на ки се лог пи ва”, Ча чан ски глас, бр. 346, Ча чак, 03. фе бру ар 1953, стр. 
3; „Пи ва ра ’3. де цем бар’ у ли кви да ци ји”, Ча чан ски глас, бр. 375, Ча чак, 1. сеп тем бар 1953, 
стр. 1.

458 Про из во ди ли су 8.000 хек то ли та ра пи ва го ди шње (1957). По тра жња пи ва у то вре ме ни је 
би ла ве ли ка, па ни су ни ула га ли у но ве ка па ци те те. Пи ва ра је 1958. го ди не по че ла да про-
из во ди и два без ал ко хол на пи ћа – кок ту и со ко ве од ли му на и по мо ран џе („БИП – Ча чак : 
пи о нир ин ду стри је на Мо ра ви”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 4. јун 1976, стр. 18).

459 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 246, За пи сник са сед ни це Са ве та за при вре ду од 
12. ја ну ар 1954. го ди не.

460 ИАЧ, НОС Ча чак, К–55, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу зе мљо рад нич ке мле кар ске за дру-
ге у Чач ку за 1959. го ди ну; „Об на вља се мле кар ска за дру га у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 31, 
Ча чак, 24. ав густ 1954, стр. 3.

461 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–1, бр. 46, За пи сник са сед ни це Из вр шног од бо ра Сре за 
љу бић ко-тр нав ског од 5. ок то бра 1951. го ди не.

462 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, Из ве штај о по сло ва њу за 1952. го ди ну пред у зе ћа „27. март” 
Ча чак.

463 Ми лан Ђо ко вић, „На ши про из во ди на ино стра ним тр жи шти ма”, Ча чан ски глас, бр. 3, Ча-
чак, 16. ја ну ар 1957, стр. 1,3.

464 М.Ђо ко вић, „Ка ко је пред у зе ће ’27. март’ до спе ло до ли кви да ци је”, Ча чан ски глас, бр. 22, 
Ча чак, 4. јун 1958, стр. 2.
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До бро  по сло ва ње има ла су пред у зе ћа ко ја су град снаб де ва ла основ ним пре-
храм бе ним про из во ди ма. По раст бро ја ста нов ни ка гра да усло вио је да се 1954. 
по диг не и пар на пе ка ра за ин ду стријс ко пе че ње хле ба (12 то на за 24 са та).465 
Но во пред у зе ће „Ис хра на” (на ста ло од За дру жног пе кар ског пред у зе ћа), град-
ске вла сти фор ми ра ју 25. апри ла 1954. го ди не.466

Пре храм бе на фир ма ло кал ног зна ча ја „Пр ви мај” осно ва на је 1951. од ли-
кви ди ра ног пред у зе ћа „Гра дац”, са ци љем снаб де ва ња гра ђан ства Чач ка ме сом 
и су хо ме сна тим про из во ди ма. Због бр зог раз во ја, већ 1953. пре ре ги стро ва ли 
су се из тр го вач ког у ин ду стриј ско пред у зе ће, ка да по ди жу и хлад ња чу. Про-
ши ре ње про из вод ње омо гу ћи ло је отва ра ње про дав ни ца и ван Чач ка (Бе о град, 
Тр сте ник). Про ши ре ње по сло ва ња ни је усло ви ло по ве ћа ње по љо при вред не 
про из вод ње у око ли ни, јер су сви ње ко је су им не до ста ја ле за кла ње ку по ва ли 
у Ба на ту.467

По ве зи ва ње пре храм бе не ин ду стри је, но вих тех но ло ги ја, на у ке и по љо при-
вред не про из вод ње пре ки ну то је 1947. го ди не, ка да се од у ста ло од по ди за ња 
фа бри ке за пре ра ду во ћа и по вр ћа у Чач ку. Но ви ве ли ки по ду хват овог ти па 
по кре нут је 1953. го ди не из град њом ве ли ког ка на ла за на вод ња ва ње на ле вој 
оба ли За пад не Мо ра ве. Ка нал је гра ђен 10 го ди на у ду жи ни од 25 ки ло ме та ра 
(без раз вод не мре же). На ја вљен као ин ве сти ци ја (19.428.473 ди на ра) ко ја ће 
омо гу ћи ти мо дер ни за ци ју по љо при вре де и на вод ња ва ње го то во 18.550 хек та-
ра, цео по ду хват за вр шио се кра хом по чет ком се дам де се тих. На вод ња ва ње је 
нај ве ћим де лом об у ста вље но, а пред у зе ће ко је је одр жа ва ло ка нал пра ви ло је 
ве ли ке гу бит ке. Усит ње ни по се ди и ви со ке це не услу га на ста ле услед ску пих 
кре ди та за из град њу усло ви ли су да се ља ци не ко ри сте услу ге ка на ла за на-
вод ња ва ње. По чет ком пе де се тих го ди на ра чу на ло се са ко лек ти ви за ци јом зе-
мљи шта, па је из град ња ка на ла мо гла да бу де ис пла ти ва и ко ри сна. По што је 
по чет ком се дам де се тих у др жав ном вла сни штву у око ли ни Чач ка би ло са мо 
370 хек та ра, би ло је ја сно да од еко ном ске ис пла ти во сти си сте ма за на вод ња ва-
ње не ма ни шта.468 

Слич но је би ло и са ис ко ри шћа ва њем при род них бо гат ста ва. Пред у зе ће 
„Вујан”, ко је се по чет ком пе де се тих пре о ри јен ти са ло са ин ду стриј ске про из-

465 „Ча чак до би ја но ву пе ка ру”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 9. фе бру ар 1954, стр. 1.
466 Ili ja V. Po po vić, n. d., str. 203.
467 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–34, бр. 6965, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Пр ви мај” за 

1953. го ди ну (22. март 1954). 
468 Ста но је Ман дић, При вред не мо гућ но сти и по тре бе ре ги о на Ча чак, Ча чак, 1973, стр. 46–48, 

50–51; Ми о драг Обре но вић, „На вод ња ва ње у ча чан ској ко тли ни”, Ви ше ве ков на исто ри ја 
Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. 
Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 398–409.



169

Индустријализација

вод ње на ис ко па ва ње угља, има ло је гу бит ке у по сло ва њу.469 Фир ма је 1952. 
го ди не ли кви ди ра ла про из вод њу гра ђе вин ског ма те ри ја ла и по че ла да се ба ви 
ис кљу чи во ко па њем мр ког угља. Спа да ли су у ма ње руд ни ке са за ста ре лом 
опре мом, без ути ца ја на ин ду стриј ски раз вој ре ги о на.470 Не што бо љу про из-
вод њу имао је руд ник маг не зи та „Шу ма ди ја”, ко ји је је др жа ва пре у зе ла на ци-
о на ли за ци јом од 5. де цем бра 1946, од но сно од 2. ја ну а ра 1948. го ди не. Има ли 
су при ми тив ну и ма лу про из вод њу, др жа ва ни је ин ве сти ра ла у мо дер ни за ци ју 
екс пло а та ци је, та ко да је 1952. го ди не од лу че но да се руд ник за тво ри, по што 
је Вла да упра ву над руд ни ком пре не ла на срез. Ова од лу ка ипак ни је спро ве-
де на за хва љу ју ћи по кре та њу про из вод ње ва тро стал не опре ме за ин ду стри ју 
у фир ми „Маг но хром” у обли жњем Кра ље ву, к о јој је маг не зит био нео п хо дан 
за рад.471 

Еко но ми ја Ју го сла ви је у до ба со ци ја ли зма ни је до кра ја би ла по др жа вље на. 
На нај ни жем про из вод ном и тех но ло шком ни воу на ла зи ле су се при ват не за-
на тли је. Иде о ло шка од бој ност пре ма при ват ној сво ји ни у пр вим по сле рат ним 
го ди на ма, ма ко ли ко та про из вод ња би ла бе зна чај на, ис по ља ва ла се не са мо 
кроз кон фи ска ци је и на ци о на ли за ци ју, већ и стал ни при ти сак у ци љу су зби ја-
ња „шпе ку ла ци је”, од но сно те жњу да се за на тли је ор га ни зу ју у за дру ге ко је би 
кон тро ли са ла др жа ва (про из вод ни пла но ви, на бав ка си ро ви на, од ре ђи ва ње, 
це на, пла та и про фи та, обез бе ђе ње тр жи шта). Јед на од тих за дру га от ку пи ла 
је при ват ну фа бри ку ко жних про из во да у Ате ни ци („Мо ра ва”).472 Нај ве ћа за-
дру га тог ти па би ла је За нат ско-на бав но-про дај на за дру га у Чач ку, ко ја је на 
осно ва ма удру жи ва ња и кон тро ле за на тли ја функ ци о ни са ла до 1952. го ди не, 
од ка да ра де на тр жи шним прин ци пи ма.473 

За нат ство, као си стем ма лих и сред њих ин ду стриј ских по стро је ња, ни је 
мо гло да се по ја ви у со ци ја ли стич кој еко но ми ји. Овај нео до ста так чи нио је 
кључ ну сла бост у раз во ју гра до ва. При вре да ко ја не ши ри оп сег про из вод ње 
про из вод них до ба ра за сво је по тре бе не чи ни „круп не ко ра ке ка раз во ју”, без 
об зи ра на то шта ку пу је од тех но ло ги ја, че сто мо дер них. И за не ма ри ва ње ма-
лих и сред њих про из во ђа ча као не мо дер них та ко ђе не до при но си раз во ју, јер 

469 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–1, бр. 56, За пи сник са сед ни це Из вр шног од бо ра Сре за 
љу бић ко-тр нав ског од 29. мар та 1952. го ди не.

470 ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Ву јан” Мр ча јев ци за 1961. го ди ну.
471 „Ви ше од по ла ве ка ’Шу ма ди је’ ”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 4. и 7. ју ли 1976, стр. 26; 

Ми ло мир В. Гли шић, Бр ђа ни, Гор њи Ми ла но вац, 1999, стр. 219–223.
472 „Рад ни ци Чач ка ор га ни зу ју так ми че ње по по дру жни ца ма у го ње њу шпе ку ла на та”, Сло бод-

ни глас, бр. 45, Ча чак, 11. де цем бар 1945, стр. 3; В. Ву ко са вље вић, „Раз ви так за нат ских за-
дру га у окру гу”, Сло бод ни глас, бр. 52, Ча чак, 9. фе бру ар 1946, стр. 3. 

473 Ми ла дин Ву ко са вље вић, За нат ска за дру га „Уни вер зал”, Ча чак, 1986, стр. 60–70.
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успе шна им про ви за ци ја сва ке про из вод ње под ра зу ме ва и тех но ло ги ју ко ја од-
го ва ра да тим усло ви ма. За пра во сам еко ном ски раз вој се мо же де фи ни са ти и 
као про цес стал не им про ви за ци је. По ред то га и са ма вој на ин ду стри ја по на чи-
ну сво је ор га ни за ци је и ци ље ви ма про из вод ње, а ко ја се од лу ка ма цен трал не 
вла сти (или цен тра ле ком па ни је) пре се ља ва у за о ста ла под руч ја, ни је по др шка 
раз во ју та квих под руч ја (гра до ва), због из о стан ка по кре та ња про из вод ње ра-
зних ком по нен ти и сек то ра услу га (све се ди рек ти ва ма до во ди са стра не). Ту је 
и при ро да вој не про из вод ње ко ја ни ка ко не за ме њу је увоз про из во да за сва ко-
днев ни жи вот у та квим ме сти ма, а ти ме и огра ни ча ва па и оне мо гу ћу је њи хов 
еко ном ски раз вој.474 Иде о ло шки оквир со ци ја ли зма имао је и до дат ну ком по-
нен ту огра ни ча ва ња раз во ја гра до ва у ко ји ма је сме ште на та ква ин ду стри ја, 
јер су про га ња ли сва ку при ват ну ини ци ја ти ву у при вре ди. Сло бо да у еко но ми-
ји по кре ну ла би и ру ше ње мо но по ла јед не пар ти је у све ко ли ком од лу чи ва њу, 
па је раз вој у ова квом окру же њу био до дат но оте жан. 

Но, по ред при ти са ка и про га ња ња, за нат ство је оп ста ја ло на ни воу пру жа-
ња сит них услу га гра ђан ству, де ли мич но и ин ду стри ји (сер ви си). У Чач ку је 
1952. го ди не са до зво лом ра ди ло 515, а без до зво ле чак 676 за на тли ја (укуп но 
1.191 ли це), го то во исти број као у вој ном пред у зе ћу „Сло бо да” (1951 – 1.450). 
За на тли је ко је су ра ди ле без до зво ле има ле су стал но за по сле ње у др жав ним 
фа бри ка ма, а сво ју при ват ну де лат ност оба вља ли су по сле ре дов ног рад ног 
вре ме на. И по ред ве ли ке кон тро ле они ни су опо ре зо ва ни ни ти су нов ча но 
ка жња ва ни.475 Из ове групе ин ду стриј ских рад ни ка и мај сто ра мо гао је да се 
ство ри слој при ват ни ка и пред у зет ни ка у ма лим ин ду стриј ским по стро је њи-
ма са дов ољним тех но ло шким зна њи ма и на чи ном ор га ни за ци је про из вод ње 
по треб ним за еко ном ски раст и раз вој. Ме ђу тим, др жав ни со ци ја ли зам из иде-
о ло шко-по ли тич ких раз ло га (мо но по ла вла сти у свим сфе ра ма жи во та) ни ка-
да ни је до зво лио раз ви ја ње и на пре дак при ват не ин ду стриј ске про из вод ње. 
Ти ме је за у ста вљен и еко ном ски раз вој гра да.

474 Džejn Džej kobs, n. d., str. 113–115, 161, 174, 178.
475 „Про бле ми за нат ства у Чач ку : ма сов но кр ше ње про пи са”, Ча чан ски глас, бр. 324, Ча чак, 19. 

ав густ 1952, стр. 1.
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4. Индустријски развој Б ла гоевг рада у  пр ва два   
 п ет ого дишња п лана (194 8– 19 57 )

Ма со в на на ци о на ли за ци ја при ват них пред у зе ћа у Бу гар ској из вр ше на је де-
цем бра 1947. го ди не. Овај про цес, за јед но са уво ђе њем цен трал ног пла ни ра ња 
и ве зи ва ња за еко но ми ју СССР-а, тре ба ло је да по кре не мо дер ни за ци ју чи та ве 
зе мље за сно ва ну на со вјет ској прак си, ис ку стви ма и ин струк ци ја ма. До ме ти и 
крај њи ре зул та ти ове ак ци је има ли су раз ли чи те по јав не об ли ке на ло кал ном 
и ре ги о нал ном пла ну.

4. 1. Саобраћај, комуникациј е , е нергети ка  –  Б ла гоевград 

С а  о бра ћа ј  не  при ли ке ни су по себ но по бољ ша ва не све до по чет ка ше зде се тих. 
По сто је ћа же ле знич ка мре жа, као и друм ске са о бра ћај ни це, омо гу ћа ва ли су 
по ве зи ва ње са Со фи јом. Про блем се са сто јао у изо ло ва но сти Бла го ев гра да ко-
ји се на ла зио у ју го за пад ној Бу гар ској, у по гра нич ном ре јо ну пре ма Ју го сла ви-
ји и Грч кој. Про мет ро бе и љу ди за у ста вља ла је гра ни ца ко ја је де ли ла два вој на 
и иде о ло шка бло ка (пре ма Грч кој), од но сно пре ма исто вет ном кон ку рент ском 
иде о ло шком „ре ви зи о ни стич ком” кри лу ко му ни зма (Ју го сла ви ја). Рат ни пла-
но ви чла ни ца Бал кан ског пак та 1952–1956. го ди не (Ју го сла ви ја, Грч ка и Тур-
ска), као и Бу гар ске и ње них са ве зни ка (СССР-а и оста лих со ци ја ли стич ких 
зе ма ља), има ли су као про стор за су че ља ва ње упра во те ри то ри ју Бла го ев гра да 
и ње го ве ши ре око ли не, у ко ји су по вре ме но уба ци ва не и ди вер зант ске и оба-
ве штај не гру пе.476 Пла ни ра ње и из град ња са о бра ћај ни ца ко је би по ве зи ва ле 
овај крај са Грч ком и Ју го сла ви јом, има ли су мно ге по ли тич ке пре пре ке.

Раз вој ин ду стри је за ви сио је и од енер гет ских ка па ци те та. По сле на ци о на-
ли за ци је свих при ват них пред у зе ћа ко ја су се ба ви ла про из вод њом, пре но сом 
и ди стри бу ци јом елек трич не не нер ги је (1947), из вр ше на је цен тра ли за ци ја це-
лог си сте ма и по де ла на по себ не обла сти (1948). Бу гар ска је та да, из у зи ма ју ћи 
Со фи ју, по де ље на на 12 елек три фи ка ци о них обла сти ме ђу ко ји ма је био и Бла-
го ев град.477 Већ кра јем 1948. го ди не по че ла је из град ња две хи дро е лек тра не 

476 Dra gan Ne ne zić, „Rat ni pla no vi bal kan skih sa ve zni ka 1953–1955”, Bal kan ski pakt 1953/1954. 
Zbor nik ra do va (ur. Ne ma nja Mi lo še vić), Be o grad, 2008, str. 349–351; Dra gan Kr sma no vić, „Tre-
ća ar mi ja u pla no vi ma bal kan skih sa ve zni ka”, Bal kan ski pakt 1953/1954. Zbor nik ra do va (ur. Ne-
ma nja Mi lo še vić), Be o grad, 2008, str. 370–383; Йор дан Ди ми тров Ка са бов, Та й ни те на кон-
тра ра зу зна ва ча, Шу мен, 1995, стр. 14–15, 43, 57, 70–73.

477 Ми ре Спи рев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия и не й ни те стро и те ли през XIX и XX век, 
Т. 2 (1948–2000 г.), Со фия, 1999, стр. 141.
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у ши рој око ли ни гра да (ВЕЦ „Пе тро во” и ВЕЦ „Раз лог”).478 У це лом Пи рин-
ском кра ју 1950. го ди не у пет хи дро цен тра ла ин ста ли ра но је укуп но 3,46 MW 
сна ге.479 Град ња но вих елек тра на у ши рој око ли ни гра да знат но је по ве ћа ла 
елек тро по тен ци јал це ле обла сти: 1951 – „Пе тро во” код Сан дан ског, 1,96 MW; 
1952 – „Раз лог”, 0,7 MW; 1953 – „Сту де на” код Пер ни ка, 0,8 MW; 1957 – „Бе ли Ис-
кър”, 16 MW. Укуп но 19,46 MW.480 Исто вре ме но, по тро шња стру је у Бла го ев гра-
ду из ме ђу 1944. и 1959. го ди не по ра сла је 8,6 пу та (1944 – 430 MWh; 1959 – 3.700 
MWh).481 

Та кав раст зах те вао је и по ве зи ва ње во до ви ма ви со ког на по на са елек тра на-
ма ко је су про из во ди ле ви ше елек трич не енер ги је. Пр ви во до ви од 110 kV у Бу-
гар ској по ди жу се већ од 1949. го ди не. У на ред них де сет го ди на сви ве ћи гра до-
ви и ин ду стриј ски цен три уве за ни су у ову мре жу. Од 1959. го ди не у Бу гар ској 
се гра ди мре жа од 220 kV, да би 1960. го ди не би ла пу ште на у рад.482 Ме ђу тим, 
Бла го ев град та да ни је био при кљу чен на елек тро мре жу ви со ког на по на, што је 
оте жа ва ло пла ни ра ње и по ди за ња ве ћих ин ду стриј ских ка па ци те та.

4. 2. Национализација и ства ра њ е  др жа вн е индустр иј е

Еко  но м ска  о б но  ва Бла го ев гра да и око ли не по сле Дру гог свет ског ра та ни је 
се раз ли ко ва ла од оп ште прак се у зе мља ма „на род не де мо кра ти је”, а еко но ми-
ја гра да би ла је у про бле ми ма. Пред у зе ћа ни су ра ди ла пу ним ка па ци те том, 
вла да ла је не за по сле ност, у гра ду се ра ши ри ла шпе ку ла ци ја (цр на бер за), на 
се лу ни је би ло пра ве про из вод ње, а се ља ци ма су не до ста ја ла ору ђа за рад. Уз 
све то гор њо џу мај ски крај био је је дан од не раз ви је ни јих у Бу гар ској. Ин ду-
стриј ски на пре дак чи та вог ре ги о на ве зан је за епо ху со ци ја ли зма. У пе ри о ду 
1944–1948. у це лом окру гу би ло је са мо 14 ин ду стриј ских по стро је ња са 1.000 
рад ни ка и про дук ци јом од 97 ми ли о на ле ва. Ко ри шће ње фи зич ког ра да, удар-
ни штво, пре ба ци ва ње рад них нор ми и фор си ра ње до бро вољ них рад них бри-
га да (углав ном се о ских) по ста ла је сва ко дне ви ца ко ја је тре ба ло да по твр ди 
во љу но ве вла сти и ан га жо ва ност ста нов ни штва у еко ном ском пре о бра жа ју 
зе мље и ре ги о на. По ред до бро вољ ног ра да на по ди за њу по ру ше них обје ка та, 
но ва власт је већ 21. фе бру а ра 1945. го ди не рас пи са ла и за јам за об но ву окру-

478 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985 г, Спра воч-
ник (съ ста ви тел Ге ор ги Сто я нов), Бла го ев град, 1986, стр. 53.

479 Ми ре Спи рев, Ис то рия на елек три фи ка ци я та на юго за пад на Бъл га рия, стр. 285.
480 Ми ре Спи рев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия, стр. 46–46, 51, 53–54.
481 Мир чо Юр ков, Бла го ев град : кра тък исто ри че ски очерк, Со фия, 1964 стр. 182.
482 Ми ре Спи рев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия, стр. 36, 98.
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га.483 Сво је вр сна про па ганд на при пре ма за на ци о на ли за ци ју ма ло број них ин-
ду стриј ских пред у зе ћа би ле су и оп ту жбе да не ис пу ња ва ју про из вод не пла но-
ве („са бо та жа”).484

По ди за ње тек стил них фа бри ка је дан је од на чи на да се бр зо, без ве ли ких 
ула га ња и ком пли ко ва не обу ке, по кре не ин ду стриј ска про из вод ња. Та ко је 
апри ла 1947. го ди не Об ла сни ко ми тет БКП у Гор њој Џу ма ји, у окви ру од лу ке 
о Дво го ди шњем при вред ном пла ну на ни воу це ле Бу гар ске, по кре нуо ини ци ја-
ти ву да се у гра ду отво ри тек стил на фа бри ка.485 На ци о на ли за ци ја из де цем бра 
1947. го ди не омо гу ћи ла је да се за ову од лу ку упо тре бе при ват ни ре сур си, а за 
пра во ин ду стриј ско про ши ре ње ло кал них ши ва ра тре ба ло је да про ђе чи та вих 
де сет го ди на.

Ис ти ца ње и фор си ра ње фи зич ке рад не сна ге, ко ри шће ње бес плат ног ра да, 
ма те ри ја ла, зај ма и пре ба ци ва ње нор ми из ра же них у ку би ка жи ка ме на и зе-
мље, би ле су је ди не озбиљ не ак ци је за при вред ни опо ра вак гра да до на ци о на-
ли за ци је. По што је Бла го ев град имао тер мал не из во ре, оп шти на је про кла мо-
ва ла за свој циљ и по ди за ње но ве згра де за ба њу.486 

Ма сов на на ци о на ли за ци ја при ват них пред у зе ћа ор га ни зо ва на је де цем бра 
1947. го ди не. Пре ма бро ју за нат ских рад њи Бла го ев град и око ли на би ли су 
1946. го ди не на по след њем ме сту у це лој зе мљи (1.839 – 3,1%). Се ла су пре ма 
бро ју за нат ских рад њи кон ку ри са ла гра до ви ма у це лом ре ги о ну (38,7% рад-
њи), ма да је и то био нај ни жи про це нат у Бу гар ској.487 По што Бла го ев град ни је 
био ве ли ки при вред ни цен тар, у гра ду и ши рој око ли ни (окру гу) на ци о на ли-
зо ва но је са мо 26 ин ду стриј ских пред у зе ћа и руд ни ка. Осим руд ни ка ка ме ног 
угља у се лу Бре жа ни, оста ла пред у зе ћа би ла су ма лог оби ма про из вод ње. То-
ком пр ве ета пе од у зи ма ња имо ви не у Гор њо џу мај ском сре зу на ци о на ли за ци-
јом су об у хва ће не 22 по ро ди це. Цен трал не и ме сне ко ми си је су у крат ком ро ку 
на пра ви ле спи ско ве с пред ло зи ма ко ја би пред у зе ћа тре ба ло да бу ду на ци о на-
ли зо ва на. Та ко су у Гор њој Џу ма ји на ци о на ли зо ва ни ткач ка фа бри ка „Пи рин”, 
че ти ри пред у зе ћа за об ра ду др ве та („Ин тер коп”, „Стро и тел”– га ра Ис кър, 
пред у зе ће бра ће За ха ри е ви и пред у зе ће „Шпер плат на ин ду стрия”), осам со до-
ли му над них ра ди о ни ца, два пред у зе ћа за до би ја ње је сти вог уља, два мли на за 

483 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 174; Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, 
Со фия, 1979, стр. 322–324, 397. 

484 М. По пов, „Са бо та жът в пред при я ти я та на бра тя Цв. За ха ри е ви в Гор на Джу мая”, Пи рин-
ско де ло, бр. 20, Гор на Джу мая, 11. јун 1945, стр. 2.

485 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 338.
486 „Гор нод жу ма й ско гра ждан ство уси ле но ра бо ти за ис пъл не ни е то на две год шния сто пан-

ски план”, Пи рин ско де ло, бр. 26, Гор на Джу мая, 30 юни 1947, стр. 3.
487 Ди ми тът Луд жев, Дреб на та бур жо а зия в Бъл га рия, Со фия, 1985, стр. 25.
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бра шно, јед на во де ни ца, две пек ме за ре, јед на ву но вла ча ра и че ти ри удру же ња 
за про из вод њу ал ко хол них на пи та ка („Чир пан ска ло за”, це хо ви Ар се на Ди мо-
ва, Ич ка Ста ме ни то ва, и Ге ро ги Спа со ва). На ци о на ли зо ва ни су и фа бри ка цре-
па „Ел ви ра”, пред у зе ће за из да ва ње књи га Ја ни Стој че ва и два скла ди шта за 
ду ван.488 Иако је зва нич на про па ган да на во ди ла ве ли ко по ве ћа ње про из вод ње, 
на ци о на ли зо ва на пред у зе ћа би лу су сла ба осно ва за да љи ин ду стриј ски раст 
гра да и окру га.489 

Нај ве ће ин ду стриј ско (ру дар ско) пред у зе ће у Бла го ев град ском окру гу био 
је руд ник ка ме ног угља „Пи рин” (26 ки ло ме та ра ју жно од Бла го ев гра да), у ко-
ме је про из вод ња по ве ћа на по сле 1945. го ди не. Ру да ри су на по сао пу то ва ли из 
Бла го ев гра да по себ но обез бе ђе ним пре во зом.490 Овај руд ник је до на ци о на ли-
за ци је за по шља вао 600–700 ру да ра. Усло ви ра да су би ли те шки, а ва ђе ње угља 
тех но ло шки за ста ре ло.491

Екс пло а та ци ја при род них ре сур са у око ли ни гра да, као и у це лом окру гу, 
ни је мо гла да до при не се ин ду стри ја ли за ци ји, јер ово под руч је ни је има ло пу-
но руд ни ка. За пра во, Бла го ев град ски округ је у том сми слу је дан од нај си ро ма-
шни јих у Бу гар ској.492 Осим ка ме ног угља у се лу Бре жа ни ко пао се и лиг нит 
(Ора но во, Ка ни на, Раз лог), као и ма ле ко лич не сре бра и мо либ де на (Ба бяк), 
ми не ра ла (фел шпет, флу о рит).493 Сва ова на ла зи шта ни су би ла бли зу Бла го ев-
гра да, ни ти су има ла до вољ не ко ли чи не ру де за по кре та ње про це са ин те зив не 
ин ду стри ја ли за ци је. 

На ба зи на ци о на ли зо ва них фа бри ка у са мом гра ду фор ми ра на су два пред у-
зе ћа: Др жав на тек стил на фа бри ка (на ци о на ли зо ва на ткач ка фа бри ка „Пи рин”) 
и пред у зе ће за об ра ду др ве та ДИП „Ди мо Хад жи ди мов” (на ци о на ли зо ва на фа-
бри ка Ата на са Па лан ко ва и бра ће За ха ри јев) у ко јој је по сле на ци о на ли за ци је 
про из вод ња про ши ре на – по ста вље не су но ве ма ши не и по бољ ша ни усло ви 
ра да.494 

488 „На ци о на ли за ция”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев-
град, 1999, стр. 38.

489 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 178–179.
490 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 180–181.
491 Ки рил Ан то нов, „Че ти ри де се ти ле тия со ци а ли сти че ско раз ви тие на Бла го ев град ски 

окръг”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю-
тов), Со фия, 1984, стр. 31. 

492 Ди ми тър Би ляр ски, Ла зар Ву тов, Кон ста дин Чон ков, Сто ян Ли сич ков, „При род ни те ре-
сур си – фак тор на ико но ми че ско раз ви тие”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да 
(съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 143, 150.

493 Дър жа вен ар хив – Бла го ев град (ДАБ), ф. 944, Окръ жен на ро ден съ вет (ОНС), Бла го ев-
град, и.о. 3, а.е. 161, л. 267–268. Бла го ев град ски окръг – ико но ми че ско раз ви тие и те ри то-
ри ал но рас по ло и же ние на про из во ди тел ни те си ли за пе ри о да 1965–1970.
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Ис ти ца ње на прет ка про из вод ње ва жи ло је и за на ци о на ли зо ва ну ткач ку фа-
бри ку „Пи рин” у ко јој су рад ни ци да ва ли бес плат не рад не ча со ве и ра ди ли у 
по врт ња ку.495 Оп шту оп ти ми стич ку про па ганд ну сли ку ре ме ти ла је ствар ност 
у ко јој фа бри ка ни је по сти за ла пред ви ђе не ре зул та те. Као кри вац је озна чен 
бив ши вла сник („не при ја тељ ски еле мент”), ко ји је во дио под ри вач ку по ли ти-
ку под ва ја ња ди рек то ра и рад ни ка. У фа бри ци су при ме ће не и кра ђе, па је о 
про бле му рас пра вљао и Град ски ко ми тет.496

На ци о на ли за ци ја је зна чи ла и ели ми на ци ју при ват не тр го ви не у це лој Бу-
гар ској, та ко да је број при ват них тр го вин ских рад њи зна чај но сма њен до 
1952. го ди не.497 У Бла го ев гра ду од 1948. го ди не по чи ње раз вој „со ци ја ли стич-
ке тр го ви не и тран спор та”.498 То је зна чи ло и да се отва ра ју др жав на пред у зе ћа 
за от куп по љо при вред них про из во да. Ком би нат за от куп гро жђа и про из вод-
њу ви на осни ва се 1947, а Ду ван ски ком би нат (као део др жав ног мо но по ла 
за ду ван) и Ком би нат за про из вод њу ме са и ме сних пре ра ђе ви на 1948. го ди-
не. Не што ра ни је се обра зу ју за нат ске  за дру ге: кро ја ча у ши ва ру „Но ви Свет” 
(1945), а обу ћа ра у „Един ство” (1947).499 На ни воу ра ди о ни це би ло је и је ди но 
ме та ло пре ра ђи вач ко пред у зе ће у гра ду (за нат ска рад ња „Ма ке до ни ја”) ко је је 
оба вља ло бра вар ске и мон тер ске по сло ве.500

По сле 1951. го ди не у Бла го ев гра ду је је дан део за на тли ја ор га ни зо ва них у 
удру же ња (обу ћа ра, кро ја ча, бер бе ра, сто ла ра) обра зо вао ко о пе ра  ци ју: кро јач-
ку „Но ви свет”, обу ћар ску „Един ство” и ин ва ли да „Ин ва лид”. Дру ги део за на-
тли ја ушао је у др жав на пред у зе ћа, та ко да се град хле бом снаб де вао из пред у-
зе ћа ГПП „Хлеб на про ми шле ност”.501

На по чет ку Пр ве пе то лет ке (1949) Бла го ев град и око ли на су би ли ин ду-
стриј ски не раз ви је ни. Бла го ев град је и да ље пред ста вљао тра ди ци о нал ни бал-
кан ски град, цен тар тр го ви не и от ку па по љо при вред них про из во да и за на та 

494 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 180–181; Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, 
стр. 59.

495 Ив. Ди ми тров, „Ра бот ни ци те от но ва та тъ кач ка фа бри ка – Гор на Джу мая да ват по 2 ча са 
из вън ред но в чест на кон гре са на ОРПС”, Пи рин ско де ло, бр. 9, Гор на Джу мая, 1. март 1948, 
стр. 2.

496 „Не ред но сти в дър жав на та тъ кач ка фа бри ка – Гор на Джу мая”, Пи рин ско де ло, бр. 29, Гор на 
Джу мая, 19. юли 1948, стр. 2.

497 Ди ми тът Луд жев, Дреб на та бур жо а зия в Бъл га рия, стр. 248–265.
498 Раз ви ја ју се пред у зе ћа ко ја се ба ве тр го ви ном на ве ли ко и ма ло: „Об ле кло и обув ки”, ГТП 

„Хра ни тел ни сто ки”, „Здра ва хра на”, „Нар маг”, „Нар ко оп”, „Бал кан ту рист”, „Ме со цен тра-
ла” (Мир чо Юр ков, н. д., стр. 187).

499 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 92–93.
500 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985, стр. 62.
501 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 181–182.
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ма лог оби ма про из вод ње. И са ми по че ци ин ду стри ја ли за ци је би ли су ве за ни 
за тра ди ци о нал ни сек тор ко ји ни је зах те вао при ме ну но вих тех но ло ги ја, као 
ни за по шља ва ње и обра зо ва ње струч не  рад не сна ге.

4. 3. Прерада дувана и индуст ри јско  за остајањ е
 

Еко н о ми ј а  гр а  да за сни ва ла се на от ку пу и пре ра ди ду ва на. Ко лек ти ви за ци ја 
ма лих зе мљи шних по се да тре ба ло је да обез бе ди ин тен зив ни ји рад и бо ље 
при но се као нео п ход ну си ро вин ску ба зу за пре ра ђи вач ку ин ду стри ју. Со ци-
ја ли стич ка про из вод ња у по љо при вре ди за по че та је 22. ја ну а ра 1948. го ди не, 
ка да је у Бла го ев гра ду осно ва но пред у зе ће ТКЗС (Тру до во –ко о пе ра тив но зе-
ме дал ско сто пан ство) „Ге ор ги Ди ми тров”. То га да на у згра ди ло кал ног на род-
ног са ве та се ља ци су се „до бро вољ но” удру жи ли.502 Ко о пе ра ци ја ни је ишла без 
про бле ма. Се ља ци се ни су ра до од ри ца ли зе мље, а њи хов от пор по ја ча ван је 
про па ган дом ко ја се ши ри ла пре ко обли жњих др жав них г ра ни ца, пот по мог ну-
том ди вер зант ским ак ци ја ма. Бу гар ска је у то вре ме има ла око 40% об ра ди вих 
по вр ши на у ко о пе ра ци ја ма, а Бла го ев град ски округ са мо 12,5%.503

Про из вод ња ду ва на би ла је основ на де лат ност. За хва љу ју ћи тр го вин ским 
спо ра зу мом са СССР-ом це на ду ва на је по диг ну та, па је га је ње ове биљ ке до-
но си ло до бит за др жа ву.504 У од но су на дру ге кра је ве Бу гар ске Бла го ев град ски 
округ пред ња чио је у по вр ши на ма на ко ји ма се га јио ду ван, као и до би је ним 
при но си ма.505 Про из вод ња и об ра да ду ва на по ра сли су до 1959. го ди не ви ше 
пу та. То је усло ви ло да се у Бла го ев гра ду по ве ћа и број за по сле них у об ра ди ду-
ва на, је ди них ин ду стриј ских рад ни ка у ва ро ши (1939 – 400; 1959 – 900). Обим 
про из вод ње и пре ра де усло ви ли су да се у Бла го ев гра ду осну је и ве ли ки За вод 
за фер мен та ци ју ду ва на (1954).506 Ме ђу тим, то још ни је би ла фа бри ка ци га ре-
та, крај њег про из во да у об ра ди ду ва на.

Ин ду стри ја ли за ци ја Бла го ев гра да и це лог окру га за ви си ла је од по ли тич-
ких од лу ка цен трал не вла сти и њи хо вих пла но ва о раз во ју зе мље. Бла го ев град 
и цео округ има ли су све до рас ки да са Ју го сла ви јом про блем не ста бил но сти 
гра ни це. По сле Ше стог кон гре са БКП, одр жа ног по чет ком 1954. го ди не, за да-
ци при вред ног раз во ја у Бла го ев град ском окру гу од но си ли су се на по ве ћа-

502 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 183.
503 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 353.
504 Це на је са 109 ле ва за ки ло грам 1944. го ди не по диг ну та на 206 ле ва у 1945. го ди ни (Ис то-

рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 325).
505 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1956. /съ кра те но из да ние/, Со-

фия, 1957, стр. 48–49.
506 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 179.
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ње про из вод ње у по сто је ћим ка па ци те ти ма. Ни је би ло пла но ва за по ди за ње 
но вих ин ду стриј ских по стро је ња. Та ко је у Дру гој пе то лет ки Бла го ев град ски 
округ тре ба ло да по ве ћа ис ко па ва ња ка ме ног угља за 60%, а дрв на ин ду стри ја 
сво ју про из вод њу за 46%. Пла ни ра но је да се оп шта про дук тив ност пред у зе ћа 
по ве ћа за 35% и да се убр за раз вој ме сне (пре храм бе не) и ко о пе ра тив не про-
из вод ње. Пла ни ран је и да љи раз вој ткач ке фа бри ке у Бла го ев гра ду. Све ча на 
за ри ца ња и обе ћа ња тре ба ло је да бу ду по твр да да ће се пла но ви ис пу ни ти, а у 
Бла го ев гра ду је по ред 200 лич них и 17 ко лек ти ва да ло то обе ћа ње.507

Раз вој ин ду стри је ни је пред ви ђен. У гра ду су осни ва не ма ле пре храм бе не 
фа бри ке, као што је пред у зе ће за про из вод њу хле ба и слат ки ша „Ди ми тър Би-
ров” (1955) или пред у зе ћа ве за на за по љо при вред ну про из вод њу (Ста ни ца за 
ве штач ко осе ме ња ва ње – 1956, Пред у зе ће за сточ ну хра ну „Ни ко ла Па ра пу-
нов” – 1959). То ком 1957–1959. по чи њу са ин тен зив ни јим ра дом за нат ске рад-
но-про из вод не ко о пе ра ци је „Нов свят”, „Ин ва лид”, „Един ство”, „Ни ко ла Вап-
ца ров” и „Ма ли на”.508 Као тра ди ци о нал но бањ ско ме сто Бла го ев град је ула гао 
и у ту ри зам. Но ви хо тел „Вол га” по диг нут је у цен тру гра да 1951, а но ве згра де 
за бањ ско ле чи ли ште 1956. го ди не.509

Ин ду стриј ска за о ста лост Бла го ев гра да, као и це лог окру га, би ла је по чет ком 
пе де се тих го ди на из у зет но ве ли ка. Пре ма ста ти стич ким по да ци ма из 1956. го-
ди не Бла го ев град ски округ имао је са мо 1,7% уде ла у оп штој при вред ној про-
дук ци ји Бу гар ске, од но сно 1,4% ка да су у пи та њу др жав на пред у зе ћа. Пре ма 
овим по ка за те љи ма у це лој Бу гар ској ни је би ло за о ста ли јег под руч ја.510 Ин ду-
стри ја и гра ђе ви нар ство уче ство ва ли су у бу гар ском на ци о нал ном до хот ку 
1956. го ди не са ви ше од по ло ви не при хо да (54%, што је пре ви сок раст и пред-
ста вља део про па ган де).* Ме ђу тим, и у ова квим по ка за те љи ма ин ду стриј ског 
ра ста зна ча јан део још увек је за у зи ма ла пре храм бе на ин ду стри ја, за ви сна од 
по љо при вред не про из вод ње и ко ја је да ва ла ви ше од 35% ин ду стриј ског про-
дук та.511 Но, ако се по сма тра ју и оп ште тен ден ци је и про дук ци ја, Бла го ев град 
и око ли на ни су би ли раз ви је ни. Бла го ев град ски округ је пре 1960. го ди не имао 
3,7% од укуп ног ста нов ни штва Бу гар ске, а про из во дио је са мо 2,2% од укуп не 

507 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 360.
508 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 63.
509 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 190; Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 60.
510 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1956 /съ кра те но из да ние/, стр. 

26.
* Иако је овај ста ти стич ки по да так део про па ган де пре ма спољ ном све ту, уну тра шњи од но-

си по ре ђе ња Бла го ев град ског окру га са оста лим обла сти ма Бу гар ске ни су пот па да ли под 
иде о ло шке зах те ве.

511 Be li na Gra si ja ni, Pri vre da Bu gar ske u po sle rat nom pe ri o du, Be o grad, 1959, str. 3–8.
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ин ду стриј ске про из вод ње. При то ме је уку пан до хо дак по ста нов ни ку био два 
пу та ма њи од бу гар ског про се ка.512 

Бла го ев град све до кра ја пе де се тих го ди на ни је имао ни пра ву ин ду стри ја ли-
за ци ју ни уво ђе ње но вих тех но ло шких про гра ма у про из вод њу као осно ву за 
да љу мо дер ни за ци је гра да. Све се то од ра жа ва ло на број и струк ту ру рад ни ка. 
У це лом окру гу 1957. го ди не број за по сле них по ве ћао се са мо за 917 рад ни-
ка.513 Иако је број рад ни ка у ин ду стри ји и ру дар ству Бла го ев град ског окру га 
већ био око 12.500 (око 50% од свих за по сле них), струк ту ра за ни ма ња ни је 
обе ћа ва ла ин ду стри ја ли за ци ју. Нај ве ћи број рад ни ка био је за по слен за пра во 
у пре ра ди др ве та (око 5.000), пре храм бе ној ин ду стри ји (око 2.000), пред у зе ћи-
ма за при пре ма ње огре ва (око 1.600) и ши ва ра ма (око 850). Ин ду стри ја про из-
вод ње апа ра та (ма ши на) и об ра де ме та ла за по шља ва ла је у це лом окру гу са мо 
150 љу ди. Бла го ев град ски округ је 1956. го ди не био нај сла би ји у Бу гар ској и по 
бро ју ин же ње ра (116) и свих дру гих фа кул тет ских за ни ма ња.514 За да љи на пре-
дак би ла је нео п ход на ин тен зив на ин ду стри ја ли за ци ја.

* * *

Ин ду стри ја ли за ци ја Чач ка и Бла го ев гра да 1944–1957. го ди не има ла је пот пу-
но раз ли чит ток. Ча чак је до кра ја 1957. го ди не по стао ре ги о нал ни ин ду стриј-
ски цен тар са две вој не фа бри ке ко је су има ле зна чај на ни воу це ле Ју го сла ви-
је („ТРЗ – Ча чак” и „Сло бо да”). За хва љу ју ћи тран сфе ру тех но ло ги ја, зна ња и 
љу ди из вој не ин ду стри је, град је до био и две но ве ци вил не фа бри ке („ЦЕР” и 
„ФРА”) ко је су на ста ви ле про це се тех но ло шког уса вр ша ва ња. Ча чак је до кра ја 
1958. го ди не имао укуп но 11 ин ду стриј ских пред у зе ћа. Број рад ни ка у ин ду-
стри ји по рас тао је са око 600 (1944) на око 4.100 (1958). Го то во сва ки дру ги 
рад ник у гра ду био је за по слен у ин ду стри ји, чи ји је раз вој зах те вао упо шља-
ва ње све ква ли фи ко ва ни је рад не сна ге. Енер гет ске по тре бе гра да по кри ва ле 
су две хи дро е лек тра не по диг ну те у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри. Исто вре ме-
но, град је до био и два гра ђе вин ска пред у зе ћа осно ва на да би се по ди гле вој-
на ин ду стри ја и хи дро е лек тра не. Уз све то, пре ма сте пе ну те ле фо ни за ци је и 
укљу че но сти у са о бра ћај не то ко ве, Ча чак је био из над ре пу блич ког про се ка. 
Из о ста нак да љих ула га ња у пре нос елек трич не енер ги је, пут не и же ле знич ке 

512 Ви о ле та По по ва, Асен Ри зов, „По сти же ния, про бле ми и пер спек ти ви на Бла го ев град ски 
окръг”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю-
тов), Со фия, 1984, стр. 105. 

513 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 381.
514 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1956 /съ кра те но из да ние/, стр. 

102, 356.
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прав це, оме тао је да љи раз вој ин ду стри је у Чач ку у око ли ни. До дат ни про блем 
би ла су не рен та бил на пред у зе ћа и не ква ли фи ко ва на струк ту ра рад ни ка ко ја 
се спо ро ме ња ла. 

Иако је, за хва љу ју ћи вој ној про из вод њи, ин ду стриј ски на пре дак Чач ка био 
ве ли ки, то за пра во ни је био део пла на вој но-ин ду стриј ског ком плек са са цен-
трал ном упра вом у Бе о гра ду. За тва ра ње и пре ме шта ње вој них по го на би ли су 
ре ал ност, што је би ла ве ли ка опа сност по бу дућ ност еко но ми је Чач ка. За хва-
љу ју ћи при ти ску и уме шно сти ло кал ног ру ко вод ства то се ни је до го ди ло, па 
је чак и из вр шен тран сфер љу ди и тех но ло ги ја у ци вил ну про из вод њу, че му 
се вој ска опи ра ла. Пре ме шта ње вој не про из вод ње и њен до ла зак у ур ба на ме-
ста, али и на пу шта ње гра до ва, ка рак те ри стич на је по ја ва за вој ну ин ду стри ју 
ши ром све та, укљу чу ју ћи и САД. Та кви гра до ви по сле од ла ска вој них по го на 
обич но та во ре и про па да ју, а ако не ма и пре но са тех но ло ги ја и ства ра ња мре-
же ко о пе ра на та у гра ду, еко ном ски на пре дак ни је оси гу ран.515 Иде о ло шка од-
бој ност пре ма при ват ној ини ци ја ти ви у еко но ми ји, као и ре а лан страх да би 
та кав про цес по кре нуо пи та ња мо но по ла Пар ти је у од лу чи ва њу, до дат но су 
успо ра ва ли на пре д ак со ци ја ли стич ких зе ма ља и ње них гра до ва, укљу чу ју ћи 
и Ча чак.

По ста вља се и пи та ње са ме мо гућ но сти мо дер ни за ци је гра да у ко ме је сме-
ште на вој на ин ду стри ја со ци ја ли стич ке зе мље ко ја се спре ма за од бра ну од 
стра не агре си је. Сви дру ги са др жа ји ур ба ног жи во та би ли су скрај ну ти, по ти-
сну ти у дру ги план, од ло же ни за бу дућ ност. И са ма чи ње ни ца да је у гра ду на 
тај на чин ство ре на број на по пу ла ци ја ин ду стриј ских рад ни ка, до бро пла ће них 
и са број ним при ве ли ги ја ма у од но су на оста ле за по сле не, а ко ји су на ви кли 
на бес по го вор ну по слу шност, стро гу ди сци пли ну и тај ност ра да, иде у при лог 
по ста вља њу пи та ња осно ве са ко је се мо гла по кре ну ти дру штве на мо дер ни за-
ци ја. Лу ис Мам форд је тач но при ме тио да се са уба ци ва њем ка сар ни и вој ске 
у гра до ве ме ња њи хов не са мо фи зич ки лик, већ и пси хо ло ги ја ста нов ни ка. 
При су ство ве ли ког бро ја љу ди ко ји су на ви кли на сле пу по слу шност мо ра ла се 
од ра зи ти и на све дру ге ви до ве жи во та. Вој ска је сво јом ди сци пли ном да ва ла 
при мер за оста ле об ли ке по ли тич ке при си ле, на ви ка ва ју ћи љу де на гру би тон 
на ре ђи ва ња и аро гант не ме ре ви ших сло је ва, што су ка сни је при ме њи ва ли и 
ин ду стри јал ци ко ји су у сво јим фа бри ка ма упра вља ли као де спо ти.516 

С дру ге стра не, Бла го ев град је у овом пе ри о ду још увек био аграр на пе ри фе-
ри ја Бу гар ске. Са о бра ћај не при ли ке и енер гет ски по тен ци јал ни су би ли пре-
пре ка за ин ду стри ја ли за ци ју. Они су, у по ре ђе њу са Чач ком, би ли знат но по-

515 Džejn Džej kobs, n. d., str. 113–15.
516 Lu is Mam ford, n. d., str. 388.
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вољ ни ји (пру га нор мал ног ко ло се ка, сли чан енер гет ски по тен ци јал и си стем 
пре но са еле крич не енер ги је). Про блем је би ла по ли тич ка не ста бил ност це лог 
под руч ја, што је ути ца ло и на из о ста нак ин ве сти ци ја ко је би по кре ну ле ин ду-
стри ја ли за ци ју. Чи тав округ имао је у ме тал ском сек то ру са мо 150 за по сле них 
(1956). Је ди на пред ност у од но су на Ча чак би ло је по ве зи ва ње тра ди ци о нал не 
по љо при вред не про из вод ње (га је ња ду ва на) и пре ра ђи вач ке ин ду стри је.

Је дан од рет ких по ка за те ља ко ји су слич ни у оба гра да пред ста вља на ци о на-
ли за ци ја усло вље на иде о ло шким на че ли ма, ко ја уоп ште ни је омо гу ћи ла ма те-
ри јал ну под ло гу за да љи раз вој. На ци о на ли зо ва на пред у зе ћа би ла су тех но ло-
шки за ста ре ла, ма лог оби ма про из вод ње и ви ше су има ла за нат ски ка рак тер. 
Иде о ло шки при ти сак на при ват ни ке зна чај но је по ре ме тио си стем услу га, сма-
њио мо гућ ност за за по шља ва ње и омео да љи раз вој оба гра да. 

Ча чак је, пре ма мно гим по ка за те љи ма, у овом пе ри о ду зна чај но пред ња чио 
у од но су на Бла го ев град ка да је у пи та њу ин ду стриј ски раз вој. Ме ђу тим, основ-
ни пред у сло ви за при вред ни раст (са о бра ћај, те ле ко му ни ка ци је, енер ге ти ка) 
ни су би ли ис под ни воа Чач ка. Раз вој ин ду стри је у Бла го ев гра ду ни је оме та ла 
не раз ви је на ин фра струк ту ра, већ по ли ти ка.

5. Индустријализација Чач ка  (19 58 –1 97 3) 

Раз в ој ин ду стри је, уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, по ве ћа ње за по сле но сти и про-
ме не на чи на ра да и усло ва жи во та у пе ри о ду ду гом пет на ест го ди на, има ли су 
дру га чи ји раз вој и ри там про ме на у од но су на по чет ни пе ри од ин ду стри ја ли за-
ци је. Но ви ин ве сти ци о ни ци клус за по чет 1958. го ди не до нео је мо дер ни за ци ју 
на но вим осно ва ма. Вој на ин ду стри ја је и да ље би ла но си лац раз во ја, али не и 
је ди ни во де ћи тех но ло шки мо дер ни за тор. Отва ра ње Ју го сла ви је пре ма За па ду 
по сле 1950. го ди не на ни воу Чач ка до но си по зи тив не по ма ке у до ме ну ин ду-
стри ја ли за ци је и при вред ног раз во ја тек кра јем ше зде се тих го ди на. С дру ге 
стра не, нај ве ће оп те ре ће ње пред ста вља ли су тех но ло шко за о ста ја ње, ви шак 
за по сле них и не ква ли фи ко ва на струк ту ра рад ни ка.

Пла но ви раз во ја на по чет ку овог пе ри о да би ли су оп ти ми стич ки. Ин ду стри-
ја је већ 1956. го ди не уче ство ва ла са 45,58% у дру штве ном про из во ду це лог 
сре за (да на шње оп шти не Гор њи Ми ла но вац, Ча чак, Лу ча ни и Ива њи ца).517 На-
цр том пер спек тив ног пла на за Ча чак и око ли ну из је се ни 1957. го ди не нај ви ше 

517 Пред лог Дру штве ног пла на при вред ног раз во ја на под руч ју Сре за Ча чак од 1957–1961. го ди-
не, Ча чак, (без го ди не из да ња), стр. 6.
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ула га ња на ме ње но је за ин ду стри ју и њен раз вој – 71% ин ве сти ци ја тре ба ло је 
да се уло жи у опре му, а оста так у гра ђе вин ске и слич не објек те. Пред у зе ћа  и 
ло кал на са мо у пра ва тре ба ло је да ин ве сти ра ју око 25% нов ца, док је оста так 
пла ни ран из кре ди та Оп штег ин ве сти ци о ног фон да фе де ра ци је (ОИФ). Ме ђу-
тим, овим пла ном се уви део основ ни не до ста так со ци ја ли стич ке ин ду стри ја-
ли за ци је. Нај ви ше ин ве сти ци ја до би ја ла је „Фа бри ка хар ти је” (25%), иако је 
има ла за ста ре лу тех но ло ги ју ко ја се за сни ва ла на упо тре би пре те жно руч ног 
ра да не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, док су но ве, мо дер ни је и пер спек тив ни је 
фа бри ке са по тре бом за по шља ва ња ви со ко ква ли фи ко ва не рад не сна ге и мо-
гућ но шћу из во за („ФРА”, „ЦЕР”, „Све тлост”), по је ди нач но до би ја ле око 10% 
пла ни ра них ин ве сти ци ја. Упор но су фи нан си ра ни и не по пра вљи ви гу би та ши 
без ика кве на де у еко ном ску об но ву и оп ста нак на тр жи шту, при вред ни, тех-
но ло шки и мо дер ни за циј ски до при нос гра ду („Си ма Са ра га” – 0,7%, „Пи ва ра 
„Ов чар” – око 2%).518

По сле ве ли ких ин ве сти ци ја у по сле рат ном пе ри о ду Ча чак је од пре те жно за-
нат ско-тр го вач ке ва ро ши по стао ин ду стриј ски град. На кон за вр шет ка пр вог 
ци клу са ин ве сти ра ња (1958) до шло је до за сто ја ула га ња и опа сно сти да се 
пре ки ну при вред ни раст и мо дер ни за ци ја. Сва пред у зе ћа има ла су про бле ме, 
али нај ви ше она ко је је осно ва ла ло кал на власт, а ко ја су има ла тех но ло шки 
за ста ре ла по стро је ња. Иако је тр жи шна утак ми ца по сле 1952. го ди не у Ју го сла-
ви ји би ла ве о ма огра ни че на, ипак је ути ца ла на ра ци о нал но по на ша ње пред у-
зе ћа.519 По сто ја ње тр жи шних усло ва при вре ђи ва ња, ма кар и у ру ди мен тар ном 
об ли ку, има ло је од лу чу ју ћу уло гу у тех но ло шкој мо дер ни за ци ји фа бри ка у 
Чач ку, ко је без та кве ори јен та ци је не би оп ста ле ни на до ма ћем ни на стра ном 
тр жи шту. Али из истих раз ло га (због огра ни че но сти тр жи шта), исто вре ме но 
је де це ни ја ма ве штач ки одр жа ва на не ра ци о нал на и за ста ре ла про из вод ња, 
то ле ри са на ло ша ор га ни за ци ја ра да и ни зак ква ли тет про из во да или су ма те-
ри јал на сред ства (но вац и опре ма) ула га на у бес пер спек тив на, „гу би та шка” 
по стро је ња.

Без об зи ра на по ме ну та огра ни че ња, ин ду стри ја Чач ка је од кра ја пе де се тих 
има ла ди на ми чан раст. На про сто ру це ле оп шти не ин ду стри ја и ру дар ство за-
по шља ва ли су по чет ком ше зде се тих 29,5% (3.459) од свих за по сле них рад ни-

518 Пре ма на цр ту уку пан из нос ин ве сти ци ја из но сио је 3,793 ми ли јар ди ди на ра; у тој су ми 
нов ца пред у зе ћа и ло кал на власт уче ство ва ли су са јед ном ми ли јар дом, а оста так су тре ба-
ли да бу ду зај мо ви из ОИФ. У „ФРА” је до 1961. тре ба ло да се ин ве сти ра пре ко 300 ми ли о на 
ди на ра, „ЦЕР” 450 ми ли о на, „Све тлост” 300 ми ли о на ди на ра, „Си му Са ра гу” 25 ми ли о на, 
Пи ва ру „Ов чар” 72 ми ли о на, а у „Фа бри ку хар ти је” ми ли јар ду („У ин ду стри ји ре кон струк-
ци је пре све га”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 16. ок то бар 1957, стр. 3).

519 „Бри ге ча чан ске ин ду стри је”, Ча чан ски глас, бр. 47, Ча чак, 29. но вем бар 1958, стр. 5.
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ка,520 од но сно око 4.500 (35%), ка да се ра чу на ју и за по сле ни у вој ном сек то ру. 
Ин ду стри ја је већ 1972. го ди не за по шља ва ла 51% (13.000) рад ни ка у дру штве-
ном (др жав ном) сек то ру при вре де оп шти не Ча чак. Зва нич на др жав на ста ти-
сти ка бе ле жи да је у са мом гра ду 1972. го ди не би ло за по сле но 21.587 рад ни ка, 
од то га у ин ду стри ји и ру дар ству њих 10.267 (47,6%). Пред у зе ћа осно ва на по-
чет ком пе де се тих („Сло бо да”, „ЦЕР” и „ФРА”) оства ри ва ла су 20% од укуп ног 
при хо да дру штве ног вла сни штва при вре де и за по шља ва ли јед ну тре ћину свих 
за по сле них у дру штве ном сек то ру. Рад на сна га пре те жно је би ла по лу ква ли-
фи ко ва на и не ква ли фи ко ва на (45%), а при бли жно исти про це нат за у зи ма ла је 
и ква ли фи ко ва на рад на сна га. При вре да Чач ка за по шља вала је 1972. са мо 2% 
рад ни ка са фа кул тет ским обра зо ва њем.521 Сви о ви ста ти стич ки по да ци ни су у 
пот пу но сти по у зда ни, јер им тре ба до да ти и рад ни ке из вој ног сек то ра.

По ред оста лог, при вред ни на пре дак био је усло вљен из град њом и мо дер ни-
за ци јом са о бра ћај них ко му ни ка ци ја, као и про ши ре њем енер гет ске осно ве 
раз во ја ин ду стри је. На оба по ља по ја ви ли су се ве ли ки про бле ми.

 
5. 1. Саобраћај и комуникаци ј е

О снов ни  пр ед  у  с лов за да љу ин ду стри ја ли за ци ју и мо дер ни за ци ју би ло је са-
о бра ћај но по ве зи ва ње. Нај ве ћи про мет ро бе од ви јао се пре ко же ле зни ца. 
Пла ни ра на тра са но ве пру ге нор мал ног ко ло се ка Бе о град–Бар за о би ла зи ла је 
Ча чак, што се не по вољ но од ра зи ло на раз вој гра да. Но, мно го ве ће про бле ме 
ства ра ло је дво де це ниј ско ка шње ње из град ње же ле знич ке тра се Бе о град–Бар 
и по ве зи ва ње Чач ка пру гом нор мал ног ко ло се ка са По же гом. Град се двадесет 
година на ла зио на кон так ту же ле зни ца нор мал ног и уског ко ло се ка, што је оте-
жа ва ло и по ску пљи ва ло са о бра ћај, ма да је Ча чак све до сре ди не се дам де се тих 
био че твр ти же ле знич ки ре јон у ужој Ср би ји пре ма оби му уто ва ра и ис то ва-
ра ро бе (али са нај ма њом ко лич ином пре то ва ре ног те ре та од свих по сто је ћих 
чво ри шта), а де се ти у це лој Ср би ји.522

Пру га Бе о град–Бар ду го је из гра ђи ва на. Тра са Вре о ци–Ва ље во пу ште на је у 
рад 1968, Ва ље во–Ужи це 1972, Ужи це–Под го ри ца 1976, а крак Ча чак–По же га 
1976. го ди не, че ти ри го ди не по што је пру га нор мал ног ко ло се ка про шла кроз 

520 Ми лан Ма ти је вић, Ре ги о нал на при вред на ко мо ра Кра ље во, Кра ље во, 2005, стр. 46.
521 Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1973, Be o grad, 1973, str. 619; Ми лош Јеф то вић, „Ин ду стри ја 

др жи при мат”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 14. сеп тем бар 1973, стр. 4; Ми ле Мој си ло вић, 
„Ча чан ска ко му на из бли за”, Ча чан ски глас, бр. 38, Ча чак, 1. ок то бар 1973, стр. 4.

522 Ђор ђе Јо ва но вић, „Же ле знич ки са о бра ћај у при вре ди Ср би је”, Са о бра ћај и ве зе Со ци ја ли-
стич ке Ре пу бли ке Ср би је (ур. Љи ља на Сто ја но вић), Бе о град, 1973, стр. 47–49.
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По же гу пре ма Ужи цу.523 Ча чан ска при вре да је већ 1960. го ди не има ла про бле-
ме због ма лог бро ја рас по ло жи вих ва го на за тран спорт ро бе (за до во ља ва но је 
око 70% по тре ба). Уз све то, пру га ма уског ко ло се ка кре та ле су се пар ња че ма-
ле сна ге и за ста ре ле по гон ске енер ги је (угаљ). Ро ба је мо ра ла да се пре то ва ра 
на пру ге нор мал ног ко ло се ка, па су про бле ми би ли све ве ћи. Је дан од на чи на 
убла жа ва ња про бле ма би ла је ра ци о на ли за ци ја ко ри шће ња же ле зни ца, па је 
ле ти, на при мер, угаљ тре ба ло да се ма ње пре во зи не го зи ми ка да је по треб ни-
ји.524 Пре воз пру га ма уског ко ло се ка од Чач ка пре ма Лај ков цу и По же ги био је 
све ма ње ис пла тив, а на пре до ва њем из град ње пру ге Бе о град–Бар по сле 1969. 
го ди не пре ки да ле су се де о ни це уске пру ге, па се ро ба пре во зи ла ка ми о ни ма 
до сле де ће же ле знич ке ста ни це, што је све ви ше по ску пљи ва ло и оте жа ва ло 
при вред ни раз вој.525

Оду го вла че ње из град ње пру ге нор мал ног ко ло се ка од Чач ка пре ма По же ги 
за део ло кал не вла сти у Чач ку кра јем ше зде се тих го ди на ни је био нај ве ћи про-
блем. Тра жи ли су да се очу ва уски ко ло сек до Лај ков ца, ка ко би Ча чак остао 
са о бра ћај но чво ри ште (без раз ми шља ња о еко ном ској оправ да но сти та кве од-
лу ке) и да се од у ста не од да ва ња зај ма Ре пу бли ци за из град њу пру ге до Ба ра. 
Уска про вин циј ска раз ми шља ња, за сно ва на на огра ни че ном и углав ном за нат-
ском оби му про из вод ње, ни су уоча ва ла би ло ка кву мо гућ ност раз во ја у ко јој 
би и они мо гли да уче ству ју, осим у што при сни јем кон так ту са пре сто ни цом 
и ње ном ад ми ни стра ци јом. За гле да ност у Бе о град, до ко га су мо ра ли да пу ту ју 
70 ки ло ме та ра ду же пре ко По же ге и Ва ље ва, би ла је ва жни ја од пер спек ти ве 
ши рих по ве зи ва ња са све том пре ко лу ке Бар. Иако је пре стао да бу де же ле-
знич ко чво ри ште, упра во за хва љу ју ћи пру зи пре ма По же ги и да ље пре ма Ба-
ру, Ча чак је и да ље био тран зит но ме сто, јер се же ле знич ки про мет Ко со ва и 
де ла Ма ке до ни је са све том од ви јао упра во пре ко Чач ка. До та да је ин ду стри ја 
Чач ка из лаз у свет има ла пре ко мно го уда ље ни је Ри је ке.526 За раз вој ин ду стри-

523 Из град ња пру ге Бе о град – Бар 1961–1966. го ди не има ла је спор тем по. За по че ти објек ти 
ни су за вр ша ва ни, а но ви ни су за по чи ња ни. Но вац из фон до ва фе де ра ци је ни је сти зао. Већ 
1966. го ди не до не та је од лу ка да фе де ра ци ја уче ству је са 85% вред но сти у из гра ди пр ве 
ета пе пру ге, док је оста так би ла оба ве за Ср би је и Цр не Го ре. Ср би ја је мо ра ла да рас пи ше 
и на род ни за јам за из град њу ове пру ге. За јам је до би јен (1968) и од Ме ђу на род не бан ке за 
раз вој из Ва шинг то на – 50 ми ли о на до ла ра (Се ћа ње на бу дућ ност : од пр вог гво зде ног пу та 
до мо дер не же ле зни це у Ср би ји и Ју го сла ви ји 1880–1995, стр. 44, 66–69).

524 М. К., „Же ле зни ца је по ста ла ’уско гр ло’ при вре де”, Ча чан ски глас, бр. 33, Ча чак, 24. ав густ 
1960, стр. 3.

525 Ђ. М., „Ма ло пру гом – ма ло дру мо ви ма”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1969, стр. 7.
526 „Ко јом пру гом у бу дућ ност?”, Ча чан ски глас, бр. 14, Ча чак, 4. април 1969, стр. 3; Мир ко 

До кић, „И вре ме и но вац”, у: Бе о град–Бар (ур. Дра го љуб Го лу бо вић), Бе о град, 1972, стр. 
11–18; Сло бо дан Ми ли во је вић, „Пру га ко ја жи вот зна чи”, у: Бе о град–Бар (ур. Дра го љуб 
Го лу бо вић), Бе о град, 1972, стр. 19–28.



184

Индустријализација

је и ње но по ве зи ва ње са све том ка шње ње из град ње же ле знич ке мре же био је 
ве ћи про блем од ви со ке це не из град ње пру ге Бе о град–Бар, са ко јом је Ча чак 
пру гом нор мал ног ко ло се ка (до По же ге) по ве зан тек у је сен 1976. го ди не.527 
Но, у то вре ме ин ду стри ја це ле зе мље већ је би ла у озбиљ ној кри зи, тех но ло-
шком за о стат ку и бес пер спек тив ном раз во ју. Тем по из град ње пру га ни је пра-
тио, ни ти је на вре ме по бољ шао ин ду стриј ски раз вој. 

По сле 1960. го ди не на гло је по чео да се раз ви ја друм ски и ва зду шни са о-
бра ћај, што је узро ко ва ло на гло о па да ње оби ма пре во за же ле зни цом, па се 
по ја вио и про блем рен та бил но сти спо ред них пру га са сла би јим са о бра ћа јем. 
Ипак, тран спорт ро бе же ле знич ким пру га ма кон стант но је ра стао, али је пре-
воз пут ни ка у не пре кид ном па ду од 1966. го ди не.528

По ве зи ва ње Чач ка са мо дер ним ма ги страл ним ас фал ти ра ним пу те ви ма та-
ко ђе је от по че ло до ста ка сно. Тек у скло пу из град ње пу та од Пре љи не пре ко 
Чач ка до Ужи ца, град се уве зи вао у мре жу мо дер них пу те ва Ср би је и Ју го сла-
ви је. Ма ги стра ла до Ти то вог Ужи ца из гра ђи ва на је окви ру про сла ве 20 го ди на 
од устан ка у За пад ној Ср би ји (1961). Ме ђу тим, због крат ких ро ко ва из ра де и 
не до стат ка нов ца, уме сто пла ни ра не оби ла зни це око ва ро ши са но вим мо стом 
пре ко За пад не Мо ра ве, чи тав са о бра ћај је још 1959. го ди не остао усме рен на 
сам цен тар гра да.529 Жал бе Ча ча на да ће то иза зи ва ти ве ли ке гу жве, по ре ме ти-
ти жи вот ва ро ши и пла ни ра ни ур ба ни стич ки раз вој ни су ува же не. Од оби ла-
зни це се ко нач но и зва нич но од у ста ло по чет ком 1960. го ди не.530 Ро ко ви за по-
ве зи ва ње са Ти то вим Ужи цом ни су мо гли да се ре ме те, па је ре ду ко ва на тра са 
тре ба ло да већ кра јем 1960. го ди не до би је пр ве ки ло ме тре ас фал та.531 Сле де ће 
го ди не (1961) про ши рен је и ас фал ти ран пут кроз Бр ђа не пре ма Гор њем Ми ла-
нов цу, чи ме се пу то ва ње ауто бу сом до Бе о гра да скра ти ло са пет, на два и по 
са та во жње. Пре ма ми шље њу са вре ме ни ка Ча чак је та ко пре стао да бу де ду бо-
ка про вин ци ја, јер се све чвр шће ве зу је са ме тро по лом.532 

Све се то де ша ва ло у до ба ка да је до шло до на глог ра ста бро ја ауто мо би ла 
у це лој зе мљи па и у Ср би ји, што је ства ра ло не ре ши ве про бле ме гра ду кроз 
чи ји је нај у жи цен тар про ла зи ла глав на пут на ма ги стра ла из Ср би је пре ма Бо-

527 „Ин те грал ни део си сте ма Бе о град – Бар”, Ча чан ски глас, бр. 47, Ча чак, 29. но вем бар 1976, 
стр. 2.

528 Ју го сло вен ске же ле зни це 1945–1995, Бе о град, 1997, стр. 21, 157–159, 327.
529 „Пред ла жу се из ме не у тра си ауто пу та кроз Ча чак”, Ча чан ски глас, бр. 43, Ча чак, 11. но вем-

бар 1959, стр. 6.
530 М., „Ку да ће про ћи ауто пут”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 16. но вем бар 1959, стр. 6; ИАЧ, 

ОЧ, К–48, За пи сник са III сед ни це од бор ни ка оба ве ћа НОО Ча чак (14. март 1960).
531 П. К., „Пр ви ки ло ме три но вог ас фалт ног пу та”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 12. ок то бар 

1960, стр. 5.
532 Б. Р., „У кли су ри Де спо то ви це”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 16. јул 1961, стр. 3.
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сни, Цр ној Го ри и мо ру. Од 1956. до 1971. го ди не број пут нич ких ауто мо би ла у 
Ср би ји по ве ћао се чак 67, ка ми о на у др жав ном вла сни штву пет, а ауто бу са три 
пу та.533 Исто вре ме но је ра стао и број ауто мо би ла у оп шти ни Ча чак. Од 1961. 
до 1971. го ди не по ве ћао се ви ше од 30, а до 1976. го ди не за чак 63 пу та.534 

Оби ла зни пут око Чач ка, чи ја је из град ња об у ста вље на 1959. го ди не, по но во 
је из гра ђен тек у пе ри о ду 1973–1976. го ди не. До та да се це ло куп ни тран зит ни 
са о бра ћај од ви јао кроз сам цен тар гра да.535 Но, про блем у ка шње њу из град ње 
ове са о бра ћај ни це ни је се на ла зио са мо у Бе о гра ду, по што је и у ло кал ној сре-
ди ни по сто ја ла од бој ност пре ма ула га њу у пут ну мре жу (1969). Сма тра ло се 
да је ва жни је но вац уло жи ти у при вре ду, а не у пу те ве, ко ји им на вод но ни шта 
на ро чи то ни су до но си ли. Исто вре ме но су оп ту жи ва ли цен трал ну власт да Ча-
чак ни је до био оно што је за слу жио и да је град не са мо за не ма ре но, не го „ис пу-
ште но под руч је”.536 У ствар но сти, Ча чак и ње го ва бли жа и ши ра око ли на при-
па да ли су сре ди ном ше зде се тих сред ње раз ви је ним под руч ји ма Ср би је, али 
ка да је у пи та њу ин ду стри ја, раз ви је ни јим обла сти ма.537 Ве ли ке ин ве сти ци је 
ко је су се сли ва ле у Ча чак не по сред но по сле ра та ни су по но вље не у на ред ним 
пе ри о ди ма. Део ло кал не по ли тич ке ели те ни је се са ти ме ми рио и ни је при хва-
тао од го вор ност за раз вој сво га гра да, на вик нут на ди рек ти ве и ини ци ја ти ву 
цен трал не ци вил не или вој не вла сти, ко ја је без кон сул та ци ја са ло кал ним по-
ли ти ча ри ма за пра во мо дер ни зо ва ла град. 

По пут са о бра ћај ни ца, ни те ле фон ске ве зе се ни су бр зо раз ви ја ле. Пла но ви 
да се цен тра ла са 400 бро је ва на до гра ди у ауто мат ску цен тра лу са 1.000 бро је ва 
и ди рект ном ве зом са Бе о гра дом, не по сре дим би ра њем бро је ва са би ло ко јим 
гра дом у Ср би ји, про јек то ва ни су за 1961. го ди ну. Исте го ди не на Ов ча ру је 
тре ба ло да се по диг не и те ле ко му ни ка ци о ни то рањ ко ји би омо гу ћио и пра ће-

533 Док је 1956. би ло 4.309 (85,8%) дру штве них и 710 (14,2%) при ват них во зи ла у це лој Ср би ји, 
1971. го ди не би ло би ло је већ 23.722 (7,1%) дру штве них и 309.680 (92,9%) при ват них ауто-
мо би ла. Исто вре ме но је ра стао и број ка ми о на у др жав ном вла сни штву (1946 – 345, 1956 
– 830, 1966 – 2.865, 1971 – 4.074), као и број ауто бу са (1961 – 908, 1971 – 3.067) (До бри во је 
Ко јић, Вла да Ста но је вић, н. д., стр. 76, 83).

534 Број ауто мо би ла у оп шти ни Ча чак ра стао је при бли жним тем пом, као и у Ср би ји: 1961 − 
132; 1965 – 265; 1967 – 1.726; 1971 – 4. 052; 1976 − 8. 260; 1980 −12. 721; 1987 – 16. 111 [Милош 
Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног у 20. 
ве ку”, При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, 
стр. 595].

535 М. Ј. „Пу штен у са о бра ћај оби ла зни пут око Чач ка”, Ча чан ски глас, бр. 48, Ча чак, 3. де цем-
бар 1976, стр. 4.

536 „Ко јом пру гом у бу дућ ност?”, Ча чан ски глас, бр. 14, Ча чак, 4. април 1969, стр. 3.
537 B. Sre brić, I. Mu ste cić, „Te ri o ri jal ni iz gled eko nom ske raz vi je no sti i re li mi ta ci ja ne do volj no raz-

vi je nih pod ruč ja”, Po li ti ka re gi o nal nog raz vo ja. Kon cep ci je i pro gra mi raz vo ja SR Sr bi je 2 (red. 
Bo ri sav Jo vić), Be o grad, 1970, str. 139–190.
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ње те ле ви зиј ског про гра ма.538 На те ри то ри ји те ле фон ске мре жне гру пе Ча чак, 
ко ја об у хва та те ри то ри ју да на шњег Мо ра вич ког окру га (оп шти не Гор њи Ми-
ла но вац, Ча чак, Лу ча ни и Ива њи ца), 1965. го ди не би ло је са мо 1.920 те ле фон-
ских при кљу ча ка умре же них у 13 ауто мат ских цен тра ла. Глав на ауто мат ска 
цен тра ла у Чач ку ин ста ли ра на је 1967. го ди не и она је у те ле фон ски са о бра ћај 
укљу чи ла ско ро 93% прет плат ни ка.539 Оп шти на Ча чак је 1973. го ди не има ла 
око 5.000 те ле фон ских прет плат ни ка, око пет те ле фо на на 100 ста нов ни ка у оп-
шти ни, од но сно око 13 у гра ду.540 То је би ло из над про се ка СФРЈ и СР Ср би је, 
ко је су опет би ле на ве о ма ни ском ни воу у од но су на дру ге зе мље Евро пе.541

5. 2. Енергетика – Чачак

Као и  у  с лу ча ј у са о бра ћа ја, број ста нов ни ка и њи хо ве по тре бе, али и раз вој 
ин ду стри је, бр зо су над ма ши ли ло кал не енер гет ске по тен ци ја ле из гра ђе не пе-
де се тих го ди на XX ве ка. Већ кра јем 1957. и по чет ком 1958. го ди не уче ста ли 
су пре ки ди стру је у Чач ку. На пон је и по ред ре стрик ци ја био слаб, по себ но 
ка да ра де фа бри ке. Упо тре ба тер мич ких уре ђа ја у до ма ћин стви ма све ви ше 
се сма њи ва ла, у по је ди ним де ло ви ма гра да ни су ни мо гли да се ко ри сте, па 
је Ди стри бу ци ја пре ста ла да одо бра ва упо тре бу кућ них елек трич них апа ра та. 
Ни ко ни је хтео да ку пу је елек трич не уре ђа је, чи ји је про мет у тр го ви на ма на-
гло опа дао. Уочи Но ве го ди не (1958) у по је ди ним шко ла ма ни је би ло стру је, па 
је по по днев на на ста ва об у ста вља на. Услед сла бог на по на или уче ста лих пре ки-
да до то ка стру је, нај ве ћу ште ту има ла су ин ду стриј ска пред у зе ћа. Јав ност је 
би ла огор че на на но ве елек тра не у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри „ко је ни шта 
не вре де”. За пра во, про блем је би ла сла ба пре но сна мре жа. Град је ра стао, по-
ди за на су но ва ин ду стриј ска по стро је ња, а тра си ра ње но вих елек трич них во-
до ва ни је то пра ти ло. Стру је је у овом пе ри о ду би ло са свим до вољ но, али она 
ни је мо гла да се до пре ми до по тро ша ча. Нај пре је тре ба ло одво ји ти во до ве за  

538 Ми лан Ђо ко вић, „Те ле ви зиј ски про грам у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 29. но вем-
бар 1959, стр. 5.

539 Јав но пред у зе ће ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја” РЈ ПТТ са о бра ћа ја „Ча чак” – Ча чак (без ме ста, го-
ди не из да ња и обе ле же них бро ја стра на), ин тер на бро шу ра.

540 А. Бра јо вић, „Због тех нич ких по тре ба – про ме на те ле фон ских бро је ва”, Ча чан ски глас, бр. 
8, Ча чак, 23. фе бру ар 1973, стр. 6.

541 Швед ска је 1970. има ла 51,8; Швај цар ска 46; Ве ли ка Бри та ни ја 25,2; Аустри ја 18,1; Ма ђар-
ска 7,5; Бу гар ска 4,9; СФРЈ 3,1; Ср би ја 2,46; ужа Ср би ја 3,6 те ле фо на на 100 ста нов ни ка. 
Ка да су у пи та њу глав ни гра до ви на 100 ста нов ни ка Сток холм је имао 91,9 при кљу ча ка, 
Ци рих 78,6; Лон дон 47; Беч 39,9; Бу дим пе шта 24,3; Со фи ја 18,2; Бе о град 18,8 [Михајло Си-
мо вић, „Од та тар ског ко ња ни ка до са те ли та”, Са о бра ћај и ве зе Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке 
Ср би је (ур. Љи ља на Сто ја но вић), Бе о град, 1973, стр. 173, 176].
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ин ду стри ју од оних пред ви ђе них за гра ђа не, а за тим по че ти и са про ме ном ин-
ста ла ци ја у стам бе ним објек ти ма, чак и у н о вим згра да ма, јер струј на мре жа у 
њи ма ни је би ла пред ви ђе на за ко ри шће ње мо дер них кућ них апа ра та са ве ћом 
по тро шњом елек трич не енер ги је. Све је то би ло ве о ма ску по и зах те ва ло је 
дуг пе ри од град ње, па је град оче ки вао по моћ при вре де и елек тро си сте ма це ле 
Ср би је.542 

Ча чак је по чет ком ше зде се тих био је дан од рет ких гра до ва Ср би је у ко ме је 
по тро шња елек трич не енер ги је (као и во де) опа да ла „по гла ви ста нов ни ка”.543 
Пла ни ра ње из град ње но ве тра фо-ста ни це ко ја би обез бе ди ла ста бил но снаб-
де ва ње гра да стру јом по че ло је још 1954. го ди не, али су ра до ви ка сни ли, па је 
мон та жа опре ме усле ди ла тек 1959. го ди не, да би у рад би ла пу ште на сле де ће 
1960. го ди не. То су би ли тек по чет ни ра до ви, па је тра фо-ста ни ца до би ја ла пла-
ни ра не тран сфор ма то ре за кључ но до кра ја 1971. го ди не.544

По тро шња стру је је и да ље ра сла, па је сре ди ном ше зде се тих по но во до шло 
до не ста ши ца, што је ин ду стри ји пра ви ло нај ви ше про бле ма. По тро шња је би-
ла ве ћа од про из вод ње на ло кал ном ни воу, па је елек тро при вре да зах те ва ла 
уво ђе ње ре стрик ци ја. Сви по тро ша чи свр ста ни су пре ма ва жно сти про из вод-
ње у че ти ри ка те го ри је, осим оних ко ји про из во де са мо за из воз, али под усло-
вом да не про би ја ју кво те. По је ди ни де ло ви гра да би ли су пре ма рас по ре ду 
јед ном сед мич но ис кљу чи ва ни на 24 са та, ка ко би се омо гу ћио не сме тан рад 
при вре де. Огра ни че не мо гућ но сти ис по ру ка стру је усло ви ле су и при ла го ђа-
ва ње рад них за да та ка у ин ду стриј ским по стро је њи ма.545 По тро шња стру је у 
ин ду стри ји Чач ка на гло је па ла по сле 1962. го ди не, док је по тро шња у до ма ћин-
стви ма и да ље би ла из ра зи то ни ска, иако је сма ње ње ко ри шће ња елек трич не 
енер ги је би ло ви ше не го ви дљи во.546

Елек тро при вре да ни је оче ки ва ла та ко на гли раст ста нов ни штва у гра ду, ни-
ти раз вој ин ду стри је у оби му ко ји је усле дио. У пе ри о ду 1963–1973. по тро шња 
стру је у оп шти на ма Лу ча ни, Ча чак и Гор њи Ми ла но вац по ве ћа ла се ско ро че-
ти ри пу та (58.380 : 210.000 ме га ва та). Пре но сна мре жа би ла је, по сле Бе о гра да, 
нај оп те ре ће ни ја у Чач ку. По сто ја ла је опа сност да цео елек тро си стем у гра ду 
„пад не”, јер ни је би ло до вољ но тра фо-ста ни ца. Оне ни су на вре ме пла ни ра не, 

542 М. К., „За што су че сти пре ки ди стру је у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 3, Ча чак, 16. ја ну ар 1958, 
стр. 3.

543 Ду шан ка Ја нев, н. д., стр. 44.
544 Бран ко Та на си је вић, Ми лу тин Ја ко вље вић, Мла ден Сте фа но вић, н. д., стр. 202–205.
545 Ми ле Мој си ло вић, „Ра ци о на ли за ци ја и план ска огра ни че ња”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 

16. ок то бар 1964, стр. 3.
546 По гле да ти Гра фик бр. 1.
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па ни је би ло нов ца за из град њу ка да се по ја вио овај про блем. Чак и да су у 
том тре нут ку има ли до вољ но нов ца, не ста ши це еле крич не енер ги је не би из бе-
гли, јер је за про јек то ва ње, из град њу тра фо-ста ни ца и по ста вља ње елек трич не 
мре же нео п ход но одво ји ти од ре ђе но  вре ме. По чет ком се дам де се тих стру ја се 
у Чач ку ма сов но тро ши ла кроз ТА пе ћи (ко је су се про из во ди ле упра во у Чач-
ку), што је зна чај но оп те ре ћи ва ло елек трич ну мре жу. По ред ве ли ке по тро шње 
по ја вио се и про блем не ус кла ђе но сти по ди за ња но вих со ли тер ских на се ља и 
про јек то ва ња елек тро-мре же. Про блем су би ли и но ви ин ду стриј ски ка па ци те-
ти, јер ни за њих ни је пла ни ра но про ши ре ње елек тро-мре же.547 

Ло кал не вла сти ни су ула га ле но вац у пре но сну мре жу, иако су ру ко во ди ли 
Елек тро ди стри бу ци јом. Због сла бог пла ни ра ња кра јем 1973. го ди не до шло је 
до озбиљ них пре ки да и про бле ма у пре но су стру је, ве ли ке ште те за про из вод-
њу у ин ду стри ји, што је по ста ло и по ли тич ки про блем. И по ред све га, по тро-
шња „по ста нов ни ку” би ла је и да ље ма ла (са мо 1.000 kWh).548 Тек по сле ини ци-
ја ти ве ча чан ских по сла ни ка у Ре пу блич кој и Са ве зној скуп шти ни до би је ни су 
кре ди ти ко ји ма је за по че та и за вр ше на из град ња нео п ход них тра фо-ста ни ца, 
ка ко би град и ин ду стри ја има ли не сме та ни до ток стру је.549 По тро шња стру је 
у Чач ку (град) до кра ја епо хе со ци ја ли зма (1987) ни је зна чај ни је по ве ћа на и 
из но си ла је око 1.340 ки ло ва та по по је дин цу (Бе о град – пре ко 2.000).550 У Бу-
гар ској је већ 1970. го ди не про сеч на по тро шња укуп не елек трич не енер ги је 
„по гла ви” ста нов ни ка из но си ла 1.970 kWh, од то га за ко му нал не и по тре бе 
до ма ћин ста ва са мо 386 kWh (1989 – око 1.800, што је из но си ло 30,75% од укуп-
не по тро шње).551

5. 3. Нове индустријске техн ологи је , пов езивање  с а
 За падом  и  мо де рнизациј а  града

Ве ћ о д  по  ч ет ка  ше зде се тих го ди на ин ду стриј ска пред у зе ћа у Чач ку по де ли ла 
су се у две гру пе, ка ко по бро ју за по сле них и дру штве ном про из во ду ко ји су 
оства ри ва ли, та ко и пре ма сте пе ну уво ђе ња и ко ри шће ња но вих тех но ло ги ја, 
тр жи шном по сло ва њу, ори јен та ци ји ка из во зу и по ве зи ва њу са све том, што је 
и те ка ко има ло ути ца ја на мо дер ни за ци ју гра да. 

У пр ву гру пу спа да ла су вој на пред у зе ћа „ТРЗ – Ча чак” и „Сло бо да”, ме та ло-
пре ра ђи вач ке фир ме „ФРА” и „ЦЕР” (на ста ле из вој них пред у зе ћа), Гра фич ко 

547 Ми лош Јеф то вић, „Мрак пре ти Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 45, Ча чак, 16. но вем бар 1973, 
стр. 4.

548 Ми лош Јеф то вић, „Елек тро ди стри бу тив на пред у зе ћа не мо гу са ма да ре ше про бле ме”, Ча-
чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 29. но вем бар 1973, стр. 9.
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пред у зе ће „Све тлост” (од 1964. под на зи вом „Ли то па пир”), као и Хе миј ска ин-
ду стри ја „Пр ви мај” осно ва на 1960. го ди не. Про из вод ња елек трич них апа ра-
та, ме та ло пре ра ђи вач ка, гра фич ка и хе миј ска ин ду стри ја, чи ни ли су осно ву 
раз во ја гра да. Пре ма успе шно сти у про из вод њи, по вре ме но и ко ри шће њу са-
вре ме них тех но ло ги ја, али не и по уче шћу у ства ра њу дру штве ног про из во да, 
ква ли фи ка ци о ној струк ту ри и бро ју за по сле них, у гру пу „раз ви је них” фир ми 
Чач ка спа да ла су од по чет ка се дам де се тих и два пре храм бе на пред у зе ћа (Пи ва-
ра, и ПИК „Ча чак”), као и јед на тек стил на фа бри ка („Пр ви ок то бар”).

Дру гу гру пу пред у зе ћа ка рак те ри сао је ве ли ки тех но ло шки за о ста так, не-
ква ли тет ни про из вод ни про грам, број на и не ква ли фи ко ва на рад на сна га, по-
слов на ори јен та ци ја углав ном ка до ма ћем тр жи шту, ве ли ки гу би ци, не пре кид-
на по моћ др жав них вла сти, што је по вре ме но био и са став ни део по сло ва ња 
„пр ве гру пе” пред у зе ћа, али ни ка да у пот пу но сти. 

5. 4. Војна индустрија и циви лни п ро изво дни про гра ми 

Во ј  не  фа бри  ке  СФРЈ функ ци о ни са ле су по по себ ним за ко ни ма и про пи си ма 
све до кра ја со ци ја ли зма. У ци љу чу ва ња тех нич ко-тех но ло шког је дин ства 
про из вод ње вој не опре ме, из бе га ва ња огра ни че ња и дез о ри јен та ци је ко ју су 
ци вил ни за ко ни уно си ли у при вре ду, вој на ин ду стри ја до би ла је по се бан ста-
тус. Уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, по слов не ве зе и обим по сла, за ви си ли су од 
стра те шких од лу ка др жав ног и вој ног ру ко вод ства. Од 1956. и нор ма ли за ци је 
од но са са СССР-ом до шло је до ве ли ког сма ње ња оби ма вој не про из вод ње и 
пре ла ска мно гих фа бри ка на ци вил ни про грам про из вод ње. Вој ни врх је сма-
трао да је ис пла ти ви је уво зи ти го то во на о ру жа ње, не го га раз ви ја ти и пра ви ти 
у соп стве ним фа бри ка ма. Дру га ета па по чи ње од 1973. го ди не, ка да се др жа ва 
од лу чу је да вој ску опре ма соп стве ним на о ру жа њем за чи ји раз вој се раз ви ја ју 
но ве тех но ло ги је.552

Ин ду стриј ски на пре дак Чач ка ди рект но је по ве зан са раз во јем вој не ин ду-
стри је на ко ју ло кал на упра ва ни је има ла ути цај. Осно ву при вред ног ра ста и 
мо дер ни за ци је гра да до сре ди не се дам де се тих чи ни ли су „Тех нич ки ре монт ни 
за вод Ча чак” и „Сло бо да”.

549 Ми лош Јеф то вић, „Обез бе ђе на сред ства за изгрaдњу тра фо ста ни це у Сла да ри”, Ча чан ски 
глас, бр. 46, Ча чак, 29. но вем бар 1973, стр. 9.

550 Из ра чу на то пре ма по да ци ма из: Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991, str. 716; 
Ми лош Ти мо ти је вић, „У ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал-
ној по де ли Ср би је 1804–2009”, стр. 271.

551 Ми ре Спи рев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия, стр. 122, 232.
552 Omer Pe zo, n. d., str. 62; Si meon Ko va čev, Zden ko Ma ti je ščić, Jo sip Pe tro vić, n. d., str. 132–135.
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5. 4. 1. „Техничко ремонтни завод  –  Чачак ”

Ов а фа  бри ка ф унк ци о ни са ла је пре ма вој ним за ко ни ма и про пи си ма и раз ли-
ко ва ла се од ор га ни за ци је остат ка вој не ин ду стри је, јер су тех нич ко-ре монт ни 
за во ди би ли са став ни део вој них је ди ни ца. Све до 1957. го ди не „ТРЗ – Ча чак” 
по сло вао је као бу џет ска уста но ва. Од та да по чи њу да ра де по до хот ку, што је 
мо ти ви са ло рад ни ке да бу ду про дук тив ни ји, ма да за пра во све до 1963. го ди не 
ни су ис пу ња ва ли про из вод не пла но ве, од но сно за да ти фи зич ки обим по сло ва-
ња. За хва љу ју ћи пре се ље њи ма вој них ра ди о ни ца из дру гих гра до ва зна чај но 
је по диг нут пр во бит ни тех но ло шки ни во пред у зе ћа, као и број за по сле них.553 
Ча чак је та ко до био фа бри ку ко ја се не пре кид но мо дер ни зо ва ла и за по шља ва-
ла ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу.

Ово пред у зе ће има ло је нај ма њу флук ту а ци ју за по сле них, рад на ди сци пли-
на је спро во ђе на вој ним про пи си ма, а рад нич ко са мо у пра вља ње је огра ни че-
но.554 Обра зов ни ни во рад  не сна ге био је ви сок. Сре ди ном се дамде се тих по лу-
ква ли фи ко ва ни и не ква ли фи ко ва ни рад ни ци чи ни ли су са мо 12% за по сле них, 
ко ли ко је от при ли ке би ло и рад ни ка са фа кул те том и ви шом шко лом (11%) 
– нај ви ше у гра ду.555 За вод је омо гу ћа вао и струч но уса вр ша ва ње, сти ца ње ма-
ги стар ских и док тор ских зва ња (укуп но 13), као и од ла зак на спе ци ја ли за ци ју 
(углав ном у СССР). Све је то омо гу ћи ло да се је дан број ових љу ди ка сни је 
пре ме сти на Тех нич ки фа кул тет у Чач ку, чи не ћи осно ву про фе сор ског ка дра 
(укуп но 23 на став ни ка).556 Та ко се тран сфер љу ди, опре ме, тех но ло ги је и зна ња 
ни је за у ста вио са мо у фа брич ким ха ла ма, већ је ути цао и на фор ми ра ње про-
свет них уста но ва ко је су обра зо ва ле ин же ње р ски ка дар за при вре ду гра да.

Пре ма при ро ди сво га по сла „ТРЗ – Ча чак” пра тио је тех нич ко-тех но ло шке 
про ме не у на о ру жа њу ЈНА. Пе де се тих и по чет ком ше зде се тих ре мон то ва ли су 
оруж је аме рич ког по ре кла, да би по чет ком се дам де се тих За вод по стао цен тар 

553 За во ду је 1. сеп тем бра 1957. при кљу че на 212. ар ти ље риј ска ра ди о ни ца из Зе му на, ко ја је 
по пра вља ла и пе ша диј ско на о ру жа ње, из Кра гу јев ца је пре се ље на 122. ауто мо бил ска-тех-
нич ка ра ди о ни ца (21. ју ли 1959), а из Ва ље ва 81. тех нич ка ре монт на ра ди о ни ца ве зе (1. ју ла 
1964). Стал но је по ве ћа ван и број за по сле них:

 Та бе ла бр. 24. Број рад ни ка ТРЗ „Ча чак” 1958–1989.

 Годи на 1958. 1959. 1960. 1965. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1977. 1986. 1989.
 Број 
радни ка 687 900 985 970 1.000 1.101 1.125 1.177 1.160 1.317 1.303 1.246

  (Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 43, 45–47, 50, 60–61)
554 М. С. Пан то вић, „Две де це ни је пре га ла штва”, Ча чан ски глас, бр. 49, Ча чак, 22. де цем бар 

1973, стр. 4.
555 „Го ди не успе шног ра да Тех нич ког ре монт ног за во да”, Ча чан ски глас, бр. 50, Ча чак, 17. де-

цем бар 1976, стр. 13.



191

Индустријализација

ре мон та на о ру жа ња ЈНА со вјет ског по ре кла (пр вен стве но тен ко ва). То је исто-
вре ме но зна чи ло и да се по сте пе но окре тао со вјет ским тех но ло ги ја ма, али и 
по слов ним и струч ним ве за ма са Ис точ ним бло ком.557 

5. 4. 2. „Слобода – Чачак” 

Ова ф а  бри ка,  са вој ним и ци вил ним де лом про из вод ње, би ла је нај ве ће и нај ва-
жни је ин ду стриј ско по стро је ње у Чач ку. Кра јем осам де се тих има ли су пре ко 
8.000 рад ни ка, ско ро 40% од свих за по сле них у ин ду стри ји оп шти не Ча чак. Од 
1955. го ди не пред у зе ће се озбиљ ни је ори јен ти ше на ци вил ни про грам, ко ји 
је био тех но ло шки бли зак по сто је ћим рад ним опе ра ци ја ма и ма ши на ма. Већ 
1958. по чи ње да се го во ри о по тре би да се пред у зе ће по де ли на вој ни и ци вил-
ни део. Про из вод ни про грам за ци вил ну упо тре бу већ је 1959. го ди не ства рао 
29,85% укуп не фи нан сиј ске ре а ли за ци је фир ме. У сле де ћој де це ни ји овај про-
це нат је ду пли ран (1960 – 57%).558

Ипак, вој ни део фир ме је и да ље до бро ра дио и пред ста вљао је ор га ни за ци о-
но и тех но ло шки зна чај ни ји део пред у зе ћа. Услед сма ње ња до ма ћих по тре ба за 
му ни ци јом, од 1958. го ди не про да ја је ор га ни зо ва на у ино стран ству, из во зом 
пре ко вој ног пред у зе ћа „Ју го им порт”. Фа бри ка је од 1961. го ди не по че ла и про-
из вод њу вој них сред ста ва ко је су кон стру и са ли ње ни ин же ње ри (ку му ла тив-
не ми не). Пред у зе ће је не пре кид но за по шља ва ло но ве струч ња ке, али зна тан 
број њих је на пу штао пред у зе ће и град ка да би им де ца кре та ла на фа кул тет.559 
Све је то има ло и по врат ни ути цај на функ ци о ни са ње гра да, за чи ји на пре дак 
ру ко во ди о ци нај ве ћег пред у зе ћа у Чач ку ни су би ли лич но мо ти ви са ни, јер у 
ње му ни су пла ни ра ли да жи ве.

556 Бо жи дар Ко ва че вић, н. д., стр. 62, 70, 
557 За вод је и по чет ком ше зде се тих углав ном ре мон то вао на о ру жа ње за пад ног по ре кла – аме-

рич ка сред ства ве зе, тен ко ве (М–4 А3, М–47, М–36). Од со вјет ских гу се ни ча ра нај пре су 
ре мон то ва ли тен ко ве Т–34. По што је „ТРЗ Ча чак” од ре ђен као цен тар ре мон та тен ко ва 
со вјет ског по ре кла, од 1970. го ди не вр ше се при пре ме за ре монт тен ко ва Т–54, Т–55 и 
са мо ход ног ору ђа ЗСУ–57/2 (про тив а ви он ски дво це вац на тен ку). Ре мон то ва ли су и со-
вјет ска ар ти ље риј ска оруж ја у са ста ву ЈНА (Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 54–58, 142; Bo-
jan B. Di mi tri je vić, Mo der ni za ci ja i in ter ven ci ja Ju go slo ven ske oklop ne je di ni ce 1945–2006, str. 
203–204, 207).

558 Ни ко ла Пет ко вић, „Сре тен Пе не зић : пре га ла штво уме сто ис ку ства”, Сло бо да, бр. 423–424, 
Ча чак, 30. сеп тем бар, 1988, стр. 5; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко-
ла Пет ко вић, н. д., стр. 25, 30–31, 33.

559 Ни ко ла Пет ко вић, „Сре тен Пе не зић : пре га ла штво уме сто ис ку ства”, Сло бо да, бр. 423–424, 
Ча чак, 30. сеп тем бар, 1988, стр. 5; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко-
ла Пет ко вић, н. д., стр. 29, 32, 36.
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Ци вил ни део про из вод ње „Сло бо де” по чео је да се раз ви ја од 1956. го ди не ка-
да је пред у зе ће по че ло зна чај ни ју про из вод њу емај ли ра ног по су ђа, во де ни ца 
за ка фу, елек трич них ре шоа, ва тро га сних сред ста ва, про тив град них ра ке та и 
апа ра та за по љо при вре ду. Нај ве ћи успех по сти гли су од 1958. го ди не по кре-
та њем про из вод ње уси си ва ча за пра ши ну (пр ви у Ју го сла ви ји), по за пад но не-
мач кој ли цен ци и са уве зе ним де ло ви ма. По ита ли јан ској ли цен ци по чи њу и 
про из вод њу шпо ре та на гас (1960) и фри жи де ра (1961). Пре ма ди рек ти ви Са-
ве зне вла де про из вод ња фри жи де ра усту пље на је цр но г ор ском про из во ђа чу 
(„Обод” – Це ти ње), иако је има ла од ли чан по че так у Чач ку. Про из вод ња по су-
ђа усту пље на је „Ме тал  цу” из Гор њег Ми ла нов ца (1965). „Сло бо да” је про из во-
ди ла и веш-ма ши не (1965–1968). Овај про грам је, као и про из вод ња фе но ва за 
ко су, услед ло шег ква ли те та ро бе, на пу штен. Кра јем ше зде се тих „Сло бо да” је 
по ста ла је дан од нај ве ћих ју го сло вен ских про из во ђа ча кућ них апа ра та, али је 
ту по зи ци ју те шко одр жа ва ла на тр жи шту.560 На ни воу оп шти не Ча чак пред у-
зе ће је оства ри ва ло око јед не тре ћи не ин ду стриј ске про из вод ње.561

Кра јем ше зде се тих по чи ње и скла па ње елек трич них штед ња ка „Си менс”, а 
по ли цен ци их са ми про из во де од 1975. го ди не, ка да је пред у зе ће већ би ло у 
ве ли ким гу би ци ма.562 Ви ше го ди шња са рад ња са за пад но е вроп ским фир ма ма 
и по сло ва ње на тр жи шту, ипак ни су усло ви ли да се пред у зе ће тех но ло шки и 
ор га ни за ци о но мо дер ни зу је, а про из вод ња уна пре ди и по ста не одр жи ва без 
др жав них до та ци ја. Про блем по сло ва ња чи нио је склоп за ста ре ле опре ме, пре-
у зе те пу тем ре па ра ци ја из Не мач ке, не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, сла бе ор га-
ни за ци је ра да и кон ку рен ци је на тр жи шту.

Ме ха ни за ци ја про из вод ње, но ве тех но ло ги је и де ли мич на про ме на рад них 
на ви ка, ни су пре ви ше ути ца ли на мен та ли тет за по сле них, у чи јој је струк ту-
ри до ми ни ра ла не ква ли фи о ко ва на рад на сна га по ре клом са се ла. Од 1969. у 
„Слобо ди” се у мон та жи уре ђа ја при ме њу ју по крет не тра ке. Рад ни ци су се нај-
пре бо ја ли тра ка, а они ко ји су би ли на обу ци у ино стран ству пре при ча ва ли 

560 Ни ко ла Пет ко вић, „Сре тен Пе не зић : пре га ла штво уме сто ис ку ства”, Сло бо да, бр. 423–424, 
Ча чак, 30. сеп тем бар, 1988, стр. 5; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни-
ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 26–27, 30–31, 35, 42, 45, 48, 50, 54–55, 79. „Сло бо да” је 1969. го-
ди не има ла 58,3% уде ла у про из вод њи плин ских штед ња ка, гре ја ли ца и ре шоа, 29,2% у 
про из вод њи елек трич них штед ња ка и чак 100% у про из вод њи уси си ва ча. Пре не го што 
су пре ки ну ли про из вод њу веш-ма ши на, има ли су 51,7% (1965) од укуп не ју го сло вен ске 
про из вод ње ових апа ра та (An te Ka čić, Emil Hros, Ma ri jan Pur ga rić, Upo red na ana li za raz vo ja 
ju go slo ven ske in du stri je za pre ra du me ta la 11. Apa ra ti za do ma ćin stvo, Be o grad, 1969, str. 56, 58, 
62, 66).

561 „У укуп ној ин ду стриј ској про из вод њи ко му не ’Сло бо да’ уче ству је са око јед ном тре ћи-
ном”, Сло бо да, бр. 8, Ча чак, 1. ја ну ар 1964, стр. 2.

562 Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 50, 54–55, 
79.
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су раз не „до жи вља је”. Но ва тех но ло ги ја ни је зах те ва ла „за пи ња ње” као ра ни је, 
али се тра жи ла бр зи на. По ја вио се и про блем мо но то ни је ра да на истом про-
це су ко ји се не пре кид но по на вља. Но ва тех но ло ги ја је на вод но сма њи ла „бо ло-
ва ња” и бе жа ње са по сла (1970).563 Али, са мо де сет го ди на ка сни је (1980), као 
ве ли ки про блем пред у зе ћа ис ти ца но је и сва ко днев но од су ство ва ње са по сла 
(го то во сва ки че твр ти рад ник).564 Упр кос све му, ово пред у зе ће по сред но је мо-
дер ни зо ва ло град, нај ви ше у до ме ну ус по ста вља ња стал ног јав ног пре во за за 
сво је рад ни ке и ма сов не из град ње стам бе них на се ља.565

5. 4. 3. „ЦЕР”

За раз ли ку од ци вил ног де ла „Сло бо де”, два пред у зе ћа ко ја су на ста ла из вој не 
ин ду стри је („ЦЕР” и „ФРА”) има ли су кон ти ну и ра ни при вред ни раст и уво-
ђе ње но вих тех но ло ги ја. Пред у зе ће „ЦЕР” ус пе ло је већ кра јем пе де се тих да 
на пра ви пре лаз са за нат ско-мон тер ске на пра ву ин ду стриј ску про из вод њу. 
Про блем ин же њер ског ка дра ре ша ва ли су сти пен ди ра њем сту де на та на тех-
нич ким фа кул те ти ма. Исто вре ме но су ства ра ли соп стве ну до ку мен та ци ју за 
раз вој про из вод ње. Све до 1958. го ди не углав ном су се ба ви ли про из вод њом 
и мон та жом ма лих ко мор них пе ћи и ин ду стриј ских су ша ра. Од 1959. ори јен-
ти шу се на про из вод њу ин ду стриј ских пе ћи и су ша ра свих вр ста и ве ли чи на, 
ко је су про да ва ли углав ном у Ис точ ном бло ку и зе мља ма Тре ћег све та (укуп но 
пре ко 25 др жа ва).566 По ред стал ног уна пре ђе ња тех но ло ги ја из ра де про из во да 
за чи је су се ме сто бо ри ли на свет ском тр жи шту, кон стан тан из воз омо гу ћио 
је про стор ну мо бил ност рад ни ци ма ко ја ни ка да пре то га ни је по сто ја ла. По-
сло ви мон та же, пу шта ње у рад или ре монт ис по ру че них по стро је ња омо гу ћи-
ли су мо гим мај сто ри ма „ЦЕР”-а да ра де и пу ту ју ши ром све та.

563 Ми ле Мој си ло вић, „Ху ма ни за ци ја на по крет ној тра ци”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну-
ар 1970, стр. 6.

564 Од 6.104 рад ни ка 1980. го ди не њих 1.398 (23%) сва ко днев но је од су ство ва ло са по сла (Ми-
ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 63).

565 „Сло бо да” је до кра ја 1968. го ди не ко ри сти ла сво је ауто бу се, од та да су услу ге по че ли да 
пла ћа ју ло кал ној фир ми „Ауто пре воз”. Днев но је пре воз ко ри сти ло 2.000 рад ни ка, од ко јих 
1.000 са под руч ја гра да. Пред у зе ће је у пе ри о ду 1948–1988. по де ли ло 1.407 ста но ва про сеч-
не по вр ши не 53,3 ква дра та, а од 1963. до 1988. и 5.240 кре ди та за ин ди ви ду ал ну град њу 
ку ћа (Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 87, 
107).

566 „ЦЕР” је из во зио у СССР, ДДР, Че хо сло вач ку, Пољ ску, Ма ђар ску, Ру му ни ју, Бу гар ску, Грч-
ку, За пад ну Не мач ку, Аустри ју, Еги пат, Су дан, Со ма ли ју, Се не гал, Ал жир, Ин до не зи ју, Ин-
ди ју, Па ки стан, Бан гла деш, Бур му, Иран, Ирак, Ли бан, Ви јет нам, Пе ру (То ма Ће ра ми лац, 
„Од др ве них ба ра ка до мо дер них ха ла”, Цер, бр. 4, Ча чак, ја ну ар 1978, стр. 1; „Про из во ди 
ЦЕР-а на свет ском тр жи шту : но ви ’Бум’ ”, Цер, бр. 86–87, Ча чак, 3. фе бру ар 1983, стр. 7).
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Број рад ни ка од 1958. до 1981. по ве ћао се око два и по пу та (1958 – 763, 
1981 – 1.892). Не до ста так ин же ње ра ко ји је „му чио” пред у зе ће кра јем пе де се-
тих ре шен је у на ред ној де це ни ји. Већ 1961. го ди не за по сле ни са ви со ком и 
ви шом шко лом чи ни ли су 2,6%, ква ли фи ко ва ни 43,35%, а не ква ли фи ко ва ни 
и по лу ква ли фи ко ва ни 22,8% рад ни ка. Сло же ни ји по сло ви зах те ва ли су упо-
шља ва ње ве ћег бро ја ин же ње ра и фа кул тет ски обра зо ва ног осо бља : 1967. 
има ли су 34 ин же ње ра – укуп но 6,45% рад ни ка са ви со ком и ви шом шко лом 
(1975 – 5,8%), 45,5% ква ли фи ко ва них (мај сто ра) и 36% не ква ли фи ко ва них рад-
ни ка (1975 – 20%). „ЦЕР” је по сте пе но по стао пред у зе ће у ко ме су до ми ни ра ли 
мај сто ри и ин же ње ри (ква ли фи ко ва ни рад ни ци чи ни ли су 50% за по сле них), 
са соп стве ном про из вод њом пре ма тех но ло ги ја ма ко је су са ми ства ра ли.567

Већ од кра ја ше зде се тих уоче но је да нај ве ћи про блем ин ду стри је Ср би је ни-
је био то ли ко из о ста нак мо дер них ма ши на, ма да је и то био зна ча јан не до ста-
так, ко ли ко ор га ни за ци ја про из вод ње, ни во ква ли фи ко ва но сти за по сао ко ји 
се оба вља и ква ли фи ка ци о на струк ту ра ка дро ва. Ови не до ста ци су по пра ви-
лу узро ко ва ли ло шу ра д ну ди сци пли ну, сла би је чу ва ње опре ме и ма те ри ја ла, 
што је усло ви ло ни жу про дук тив ност не го у раз ви је ним зе мља ма.568 

Пред у зе ће „ЦЕР” има ло је ква ли фи ка ци о ну струк ту ру за соп стве ни тех но-
ло шки про грам, али и ра ци о нал но ор га ни зо ва ну про из вод њу и успе шно ре а-
ли зо ва не ку пље не ли цен це (тер мо а ку му ла ци о не пе ћи од 1968. по бел гиј ској и 
ма ши не за пре ра ду и чи шће ње во ћа од 1976. по хо ланд ској ли цен ци).569 Пла ни-

567  Та бе ла бр. 25. Број рад ни ка пред у зе ћа „ЦЕР” 1958–1981.

Година 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965.

Бр. радника 763 712 878 922 942 1.010 1.282 1.214

Година 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973.

Бр. радника 1.144 1.150 1.187 1.200 1.196 1.279 1.346 1.374

Година 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981.

Бр. радника 1.485 1.561 1.556 1.626 1.709 1.686 1.776 1.892
  (ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, За вр шни ра чун пред у зе ћа „Цер” Ча чак за 1961. го ди ну; То ма 

Ће ра ми лац, „Од др ве них ба ра ка до мо дер них ха ла”, Цер, бр. 4, Ча чак, ја ну ар 1978, стр. 1; 
„Три де це ни је ства ра ла штва”, Цер, бр. 86–87, Ча чак, 3. фе бру ар 1983, стр. 10–11).

568 Pro blem re kon struk ci je i mo der ni za ci je u in du stri ji SR Sr bi je (ur. Đor đe Vr celj), Be o grad, 1968, str. 
384, 388–390.

569 За де сет го ди на (1968–1977) про из ве ли су 181.411 пе ћи, а од 1973, по ис те ку уго во ра са Бел-
ги јан ци ма, сте кли су пра во да са ми про јек ту ју и ме ња ју де ло ве пе ћи („Пр ва Це ро ва пећ” 
Цер, бр. 2, Ча чак, но вем бар 1976, стр. 2; „За кљу чен уго вор о ко ри шће њу ли цен цног пра ва”, 
Цер, бр. 7, Ча чак, април 1976, стр. 2; „Де сет го ди на успе шне про из вод ње ТА пе ћи”, Цер, бр. 
38/39, Ча чак, де цем бар 1978, стр. 5). 
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ра на ула га ња у тех но ло шку об но ву из 1968. го ди не би ла су успе шна.570 „Цер” је 
1967. го ди не за по шља вао 5,1% од свих рад ни ка у елек тро ма ши но град њи Ју го-
сла ви је и имао уче шће од 1,4% (1968) у про дук ци ји ове гра не ин ду стри је.571 

 Пре о вла да ва ње мај стор ског мен та ли те та и же ља да се не пре ва зи ђе за нат-
ско-мон тер ска тех но ло ги ја пред ста вља ли су по чет ком ше зде се тих зна ча јан 
про блем пред у зе ћа, ко је је ин ве сти ра њем у са вре ме ни је и про дук тив ни је тех-
но ло ги је (ма да не и нај на пред ни је) ипак мо дер ни зо ва ло про цес ра да и зна чај-
но уна пре ди ло тех нич ку кул ту ру за по сле них.

5. 4. 4. „Фабрика резног алата –  ФР А”

На ј мо дер  ни ја фа бри ка у гра ду до кра ја пе ри о да со ци ја ли зма би ла је „ФРА” ко ја 
је сво ју тех но ло ги ју, ма ши не, по слов не ве зе и тр жи ште го то во у пот пу но сти 
има ла на За па ду. Пре ра ста ње про це са ра да из за нат ске про из вод ње у пра ву 
фа брич ку про дук ци ју от по че ло је 1958. го ди не, са ве ли ким ула га њи ма у но ву 
ха лу и ма ши не.572 Опре ма на сле ђе на из не мач ких ре па ра ци ја би ла је већ 1960. 
из ра у бо ва на. Но ве ма ши не по но во су до би је не из ре па ра ци ја, али не из Не мач-
ке, већ из Ма ђар ске.573

На ба вља ње но ве опре ме на ста вље но је и 1961. го ди не, а са но вим ма ши на ма 
у фа бри ку су до шла и но ва схва та ња ор га ни за ци је про из вод ње. Код рад ни ка је 
по сто јао от пор пре ма за по шља ва њу ин же ње ра, од но сно схва та ње да им ни су 
по треб ни бо љи струч ња ци од оних ко је има ју. Фа бри ка је пр ва три ин же ње ра 
за по сли ла 1960. го ди не, ко је је и сти пен ди ра ла док су се шко ло ва ли. Пла ни ра-
но је да се за по сле и еко но ми сти. Ина че, пр ви рад ник са ви со ком струч ном 
спре мом при мљен је у фа бри ку 1958. го ди не и то је би ла јед на прав ни ца. Пре-
ма пла ну раз во ја пред у зе ћа до 1965. тре ба ло је да има ју де вет ин же ње ра (шест 

570 Pro blem re kon struk ci je i mo der ni za ci je u in du stri ji SR Sr bi je, str. 305.
571 An te Ka čić, Mi ro slav Zve kić, Sve to zar Mu su lin, Osman Dju mi šić, Rad mi lo Velj ko vić, Mom či lo 

Ma nić, Kon stan tin Ga jić, Upo red na ana li za raz vo ja ju go slo ven ske in du stri je za pre ra du me ta la 7. 
Elek tro ma ši no grad nja, Be o grad, 1969, str. 38, 44.

572 „Фа бри ка ре зног ала та по ве ћа ће про из вод њу за че ти ри пу та”, Ча чан ски глас, бр. 47, Ча чак, 
29. но вем бар 1958, стр. 5.

573 Фа бри ке је 1958. за кљу чи ла за јам код ЈИК бан ке од око 123 ми ли о на ди на ра и уве зла 40 
ма ши на ра ди ли ца из Ма ђар ске на ба зи ре па ра ци је. Ко ли ка је би ла пра ва це на ових ма ши-
на, од но сно ко ме је упла ћи ван но вац за ову опре му, пи та ње је за не ка но ва ис тра жи ва ња. 
Фа бри ка је 1958. го ди не за по шља ва ла 234 чо ве ка и пра ви ла 600 ди мен зи ја ала та; 1959 –900 
ди мен зи ја ала та, 263 за по сле на; 1960 – 1.500 ди мен зи ја, 335 за по сле них; 1961 – 1.780 ди мен-
зи ја, 392 за по сле на; 1962 – 3.000 ди мен зи ја, 415 за по сле них; 1963 – 4.500 ди мен зи ја, око 
400 за по сле них; 1973 – 25.000 ди мен зи ја ала та, 1.500 рад ни ка [ИАЧ, ОЧ, К–12/а, без бро ја, 
Из ве штај о по сло ва њу Фа бри ке ре зног ала та у Чач ку за 1962. го ди ну као пред лог би лан су 
и за вр шном ра чу ну за 1962. го ди ну; Де сет го ди на раз во ја Фа бри ке ре зног ала та 1953–1963. 
(при ре дио Ми лан Ђо ко вић), стр. 30–32].
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по гон ских) и не ко ли ко еко но ми ста, ве ћи број тех ни ча ра и ква ли фи ко ва них 
мла дих рад ни ка. Има ли су на ме ру да осну ју и но ви цен тар за обу ку рад ни ка, 
јер ру ко вод ство ни је сме ло да са ста рим ка дром и но вим ма ши на ма при хва ти 
оба ве зу зна чај ни јег про ши ре ња про из вод ње.574

По ве ћа ње струч ног ка дра и сма ње ње не ква ли фи ко ва не рад не сна ге ни је 
ишло бр зо, упр кос при ме ни са вре ме них ма ши на и тех но ло ги ја. „ФРА” је 1965. 
има ла око 700 за по сле них, али по ло ви на је би ла по лу ква ли фи ко ва на или не ква-
ли фи ко ва на.575 За по сле ни са ви соком и ви шом струч ном спре мом чи ни ли су 
4,81% (1968) за по сле них рад ни ка (ква ли фи ко ва ни 49,5%, по лу ква ли фи ко ва ни 
и не ква ли фи ко ва ни 37,48%).576 Убр за ни тех но ло шки раз вој то ком се дам де се-
тих го ди на усло вио је да 85% рад не сна ге „ФРА” има ква ли фи ка ци је (1976).577 

За раз ли ку од струк ту ре за по сле них, тех но ло шки ни во и број ма ши на имао 
је бр жи раст. Сед мо го ди шњи план раз во ја усво јен је 1963. го ди не, у вре ме ка да 
су ма ши не из ре па ра ци ја би ле от пи са не до 40%. Све до 1963. из воз фа бри ке 
био је сим бо ли чан. Пла ни ра но је да го ди шњи из воз бу де до 15%, а ра чу на ли 
су и на до ма ће тр жи ште услед све ве ћег ко ри шће ња мо дер них ма ши на у ин ду-
стриј ској про из вод њи, за чи ји рад је нео п хо дан ре зни алат.578 По што су рад-
ни ци у пред у зе ћу има ли ви со ка при ма ња, сре ди ном ше зде се тих по ја ви ла се 
опа сност да се до бит од по сло ва ња по де ли на пла те, а не да се уло жи у но ве 
ма ши не, што се ипак ни је до го ди ло. Про из вод ња је мо дер ни зо ва на и про ши ре-
на, а „ФРА” је већ 1969. го ди не 60% сво јих про из во да из во зи ла.579

574 М. К., „У но вој го ди ни под но вим кро вом”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 29. ок то бар 1959, 
стр. 3; Дра ган Зо рић, „Пр ва ди пло ма”, Фа брич ке но ви не, бр. 150, Ча чак, мај 1988, стр. 17; 
„Све ту уз ра ме”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 2. јун 1988, стр. 10–11.

575 Ми лан Ђо ко вић, Бо жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (4) : пут до ги ган-
та”, Ча чан ски глас, бр. 20, Ча чак, 25. мај 1973, стр. 5.

576 Ми ле Мој си ло вић, „Кроз мо дер ни за ци ју у све тли ју бу дућ ност”, Ча чан ски глас, бр. 22, Ча-
чак, 7. јун 1968, стр. 1,3.

577 „Фа бри ка свет ског гла са”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 4. јун 1976, стр. 11. 
578 Пла ни ра ли су да до 1970. но вац из соп стве не аку му ла ци је уло жи у но ве ма ши не. По ред 

150, ко ли ко су има ли 1963. Го ди не, „ФРА” је пла ни ра ла да до 1970. го ди не на ба ви још 104 
но ве ма ши не. За тај по сао има ли су на ме ру да уло же ми ли јар ду и 750 ми ли о на ди на ра. 
„ФРА” је 1963. има ла 1,6 ми ли јар де ди на ра бру то до хот ка, ко ји је тре ба ло да по ра сте на 4 
ми ли јар де и 763 ми ли о на у 1970. го ди ни (Ми лан Ђо ко вић, „Но ве ин ве сти ци је за но ве про-
из во де”, Ча чан ски глас, бр. 25, Ча чак, 28. ју ли 1963, стр. 4).

579 Од укуп ног из во за 1973. го ди не 40% од ла зи ло је у САД, За пад ну Не мач ку, а оста так на 
тр жи ште Бли ског ис то ка и Ис точ не Евро пе. Да би про да ли алат на ино стра ном тр жи шту 
мо ра ли су да бу ду 17% јеф ти ни ји од кон крен ци је из Ја па на и За пад не Не мач ке. Из воз на 
кон вер ти бил но под руч је кра јем се дам де се тих до се гао је 90% [Милан Ђо ко вић, Бо жи дар 
Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (4) : пут до ги ган та”, Ча чан ски глас, бр. 20, Ча-
чак, 25. мај 1973, стр. 5; М. Ј. „При ла го ђа ва ње но вим усло ви ма при вре ђи ва ња”, Ча чан ски 
глас, бр. 9, Ча чак, 4. март 1977, стр. 5].
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Да би обез бе ди ли ква ли тет ну про из вод њу фа бри ка је већ кра јем пе де се тих 
фор ми ра ла ла бо ра то ри ју за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла. Ин стру мен те су на ру чи-
ва ли из За пад не Не мач ке, Аустри је, Ве ли ке Бри та ни је и Дан ске.580 Мо дер не 
ма ши не за про из вод њу кра јем ше зде се тих углав ном су уве зли из За пад не Не-
мач ке, где су и сла ли рад ни ке на спе ци ја ли за ци ју, као и у дру ге зе мље За па да 
(САД, Ве ли ку Бри та ни ју, Швед ску, Швај цар ску), али и на Ис ток (СССР, Че хо-
сло вач ку, Пољ ску).581

Ме ђу тим, док се но ви тех но ло шки про це си ни су пот пу но при ме ни ли (1968), 
фа бри ка ни је има ла ви со ке ре зул та те по сло ва ња, у гра ду је вла да ло ми шље ње 
да сла бо ра ди и да је у ве ли кој кри зи, па су мо ра ли да се оправ да ва ју због сво-
јих по слов них по те за.582 За пра во, то је вре ме ка да је „ФРА” ус по ста ви ла сна жне 
по зи ци је на тр жи шту САД, што је у бу дућ но сти пред у зе ћу до не ло ве ли ки про-
фит.583 Про да ја ала та на тр жи шту САД омо гу ће на је за хва љу ју ћи еко ном ској 
са рад њи аме рич ке ком па ни је за про из вод њу ави о на „Да глас” и ју го сло вен ског 
авио-тран спорт ног пред у зе ћа „ЈАТ”. Аме ри ка нци су Ју го сла ви ји про да ва ли сво-
је ави о не, а но вац ко јим су пла ће ни ју го сло вен ска стра на је за ра ђи ва ла уз по моћ 
„Да гла со вог” ме наџ мен та за про да ју у САД и дру гим зе мља ма. „Да глас” је, у са-
рад њи са тр го вач ком фир мом „ИНЕКС” из Бе о гра да, раз ви јао но ва тр жи шта за 
ју го сло вен ске про из во де ме ђу ко ји ма се, по ред оста лог, на шао и ре зни алат.584

580 Де сет го ди на раз во ја Фа бри ке ре зног ала та 1953–1963. (при ре дио Ми лан Ђо ко вић), стр. 
27–28. 

581 Ми лан Ђо ко вић, Бо жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (3) : пут до ги ган-
та”, Ча чан ски глас, бр. 19, Ча чак, 19. мај 1973, стр. 5.

582 Ми лан Ђо ко вић, „Тре ну так уну тра шњег пре стро ја ва ња”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 1. 
ок то бар 1967, стр. 4.

583 „ФРА” је 1967. го ди не до би ла уго вор за пла сман ро бе на тр жи ште САД на ли ци та ци ји у 
Њу јор ку у вред но сти од 120.000 до ла ра. За 1968. тре ба ло је да до би ју уго вор вре дан ми ли-
он до ла ра. То ком 1967. из воз на кон вер ти бил но под руч је из но сио је 200.000, а на ис точ но-
е вроп ско 652.000 до ла ра. Пла ни ра но је да из воз у 1968. го ди ни за у зме по ло ви ну про из вод-
ње и да се ро ба пла си ра у око 20 зе ма ља све та. Из воз у За пад ну Не мач ку тре ба ло је да има 
вред ност од ми ли он ма ра ка, а укуп ан из воз те го ди не пла ни ран је до два ми ли о на до ла ра 
(Ми ле Мој си ло вић, „Бур но за тиш је”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 8. де цем бар 1967, стр. 4).

584 С про да јом све ве ћег бро ја ави о на Ју го сла ви ји, по ве ћа ва ла се и оба ве за „Да гла са” у ком пе-
за ци о ној тр го ви ни са 25% у 1969. на 50% у 1979. го ди ни. Са рад ња је на ста вље на и ка да је 
кон ку рент ска аме рич ка ком па ни ја „Бо инг” 1985. го ди не Ју го сла ви ји про да ла сле де ћи кон-
ти гент ави о на, што се „Да гла су” ис пла ти ло, јер је 1988. Ју го сла ви ји по но во про да вао сво је 
ави о не. До 1989. го ди не „Да глас” је Ју го сла ви ји про дао 20 ави о на у вред но сти од око 270 
ми ли о на до ла ра и пру жио услу ге у ком пе за ци о ној тр го ви ни за ско ро 100 ми ли о на до ла ра. 
По пут „Да гла са” и „Бо инг” је сво ју про да ју омо гу ћио ком пе за ци о ном тр го ви ном, па и тех-
но ло шким уна пре ђе њем по је ди них про из во да из Ју го сла ви је (де ло ви за њи хо ве ави о не из 
„Пр ве пе то љет ке” у Тр сте ни ку и „Со ко ла” из Мо ста ра), што је је дан од об ли ка „тран сфе ра 
зна ња” за ко јим су жу де ле мно ге зе мље у раз во ју. „Бо инг” је у Ју го сла ви ји са ра ђи вао са 
„ГЕ НЕК СОМ” (Lju bi ša S. Ada mo vić, Džon R. Lem pi, Ra sel O. Pri ket, Ame rič ko-ju go slo ven ski 
eko nom ski od no si po sle Dru gog svet skog ra ta, Be o grad, 1990, str. 107–110).
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Иако су пр ви ве ли ки из во зни по сао има ли са Ки ном (1965), „ФРА” је сво је 
по сло ва ње у на ред ним де це ни јама усме ри ла на За пад. Про да ва ли су алат за 
аме рич ке авио-ком па ни је „Да глас”, ка сни је „Бо инг” и „НА СА”, а за тим и про-
из во ђа чи ма ауто мо би ла „Џе не рал мо тор су”, као и ја пан ској „То јо ти”. Пре ус-
по ста вља ња по слов них ве за са „Да гла сом” „ФРА” је на аме рич ком тр жи шту 
би ла при сут на у сим бо лич ком ви ду, са ма лим ко ли чи на ма про да те ро бе. Ју го-
сло вен ско тр жи ште би ло је огра ни че но по пи та њу ове вр сте про из во да. Из ла-
ском на свет ско тр жи ште су о чи ли су се са кон ку рен ци јом, што је зна чи ло да 
су мо ра ли да ре дов но уна пре ђу ју тех но ло ги ју про из вод ње, ор га ни за ци ју ра да 
и омо гу ћу ју отва ра ње пред став ни шта ва и соп стве них сто ва ри шта на За па ду 
(САД и Ка на да) ра ди стал ног по слов ног кон так та.585 За хва љу ју ћи мо дер ној 
про из вод њи „ФРА” је по ста ла нај ве ћи про из во ђач ре зног ала та у Ју го сла ви ји 
(85% укуп не про из вод ње по је ди них вр ста ала та) и јед на од во де ћих фа бри ка 
те вр сте у све ту.586 

5. 4. 5. Хемијска индустрија „П рви  мај”
 
Фа  бри  ке ме  тал ског сек то ра по ста ле су осно ва при вред ног раз во ја Чач ка. Пот-
пу но но во тех но ло шке про це се град је до био осни ва њем хе миј ске ин ду стри је, 
од но сно пред у зе ћем „Пр ви мај”. Сам по че так ра да био је ве о ма скро ман. По-
сле про па сти фа бри ке ра тлу ка и бом бо на „Мо рав ка” (1957), оба ве зе ли кви ди-
ра ног пред у зе ћа пре у зе ла је град ска кла ни ца ко ја је но си ла на зив „Пр ви мај”. 
Бив ши ди рек тор „Мо рав ке” по кре нуо је (1960) про из вод њу тут ка ла од жи во-
тињ ских ко сти ју из кла ни це. Већ сле де ће го ди не (1961) кла ни ца је по ста ла но-
во пред у зе ће, а фа бри ка тут ка ла пре у зе ла је ста ри на зив „Пр ви мај”. У по чет ку 
су има ли 68 рад ни ка, 1976 – 250 (60% са ква ли фи ка ци ја ма). По ред тут ка ла (ко-
је се 60% про да ва ло на За па ду) про из во ди ли су сти ро пор, ле пи ла.587 Мо дер ни-
за ци ја про из вод ње, про ши ре ње ка па ци те та и по ве зи ва ње са све том усле ди ће 
тек у дру гој по ло ви ни се дам де се тих.

585 Ми лан Ђо ко вић, Бо жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (3) : пут до ги ган-
та”, Ча чан ски глас, бр. 19, Ча чак, 19. мај 1973, стр. 5; М. Ј., „Фа бри ка ре зног ала та из во зи 
пре ко по ло ви не сво јих про из во да”, Ча чан ски глас, бр. 31, Ча чак, 10. ав густ 1973, стр. 1; „’Бо-
инг’ ку пу је ала те”, Ча чан ски глас, бр. 42, Ча чак, 10. ок то бар 1984, стр. 1.

586 Ми лан Ђо ко вић, Бо жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (3) : пут до ги ган-
та”, Ча чан ски глас, бр. 19, Ча чак, 19. мај 1973, стр. 5; „Фа бри ка свет ског гла са”, Ча чан ски 
глас, бр. 23, Ча чак, 4. јун 1976, стр. 11. 

587 ИАЧ, ОЧ, К–45, За пи сник са X сед ни це Ве ћа про из во ђа ча НОО Ча чак (23. де цем бар 1960); 
М. С. Пан то вић, „Са утри не на оба ли Мо ра ве на свет ско тр жи ште”, Ча чан ски глас, бр. 40, 
Ча чак, 1. ок то бар 1976, стр. 28; „От кри ли фор му лу успе ха”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 
4. и 7. јул 1981, стр. 17.
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5. 4. 6. „Литопапир”

Но ви ну у  пр и  вред ном раз во ју и мо дер ни за ци ји гра да пред ста вља ло је и гра-
фич ко пред у зе ће „Све тлост”, ко је од по чет ка ше зде се тих но си на зив „Ли то па-
пир”. Ова фа бри ка је свој раз вој и успех умно го ме ду го ва ла  „за ви чај ним” по-
слов ним ве за ма са ве ли ким др жав ним фир ма ма из Бе о гра да.

Раз вој пред у зе ћа и тех но ло шка об но ва на ни воу Чач ка у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва пре ва зи ла зи ли су ло кал не мо гућ но сти ка ко оп шти не, та ко и са мих 
фа бри ка. Соп стве на аку му ла ци ја, ра ци о нал на ор га ни за ци ја по сла, пра во вре-
ме но уво ђе ње тех но ло шких но ви на и ори јен та ци ја на тр жи ште пред ста вља ли 
су из у зе так („ФРА”, „ЦЕР”). Ре ше ње за на пре дак про на ђен је и у ко ри шће њу 
„за ви чај них” ве за са љу ди ма ко ји су во ди ли ве ли ка ре пу блич ка или са ве зна 
пред у зе ћа или у ин те гра ци ји са ве ли ким др жав ним фир ма ма из Бе о гра да, на-
ро чи то од сре ди не се дам де се тих. Ова ква по слов на ори јен та ци ја до не ла је ста-
бил но фи нан си ра ње про из вод ње, но ву ор га ни за ци ју про из вод ње, по слов не 
ве зе у зе мљи и ино стран ству, при ступ мо дер ним и ску пим тех но ло ги ја ма. Она 
је зна чи ла и на ста вак цен тра ли за ци је и план ске мо дер ни за ци је, али на дру гим 
осно ва ма од прин ци па на ко ји ма је функ ци о ни са ла вој на ин ду стри ја ко ја је 
чи ни ла тех но ло шку осно ву гра да. 

Нај у спе шни ји при мер ова кве по слов не ин те гра ци је у Чач ку би ло је гра фич-
ко пред у зе ће „Све тлост”. Они су ку по ви ном но ве опре ме 1958. го ди не по ста ли 
је ди на гра фич ка фир ма са та квом про из вод њом ван Бе о гра да (цин ко гра фи ја). 
Ме ђу тим, то је још увек би ла за нат ска про из вод ња, са ве ли ким уче шћем руч-
ног ра да. Тек од 1960. го ди не, ку по ви ном мо дер ни је опре ме, по чи ње ма шин ско 
сла га ње у про це су штам пе.588

Ме ђу тим, оп ста нак на тр жи шту и про ши ре ње про из вод ње ни је са мо за ви-
си ло од опре ме и но вих тех но ло ги ја. При вред ни раст омо гу ћен је до би ја њем 
по сло ва штам па ња уџ бе ни ка и обра за ца за За вод з а уџ бе ни ке из Бе о гра да, чи-
ји је ди рек тор у то вре ме био Дој чи ло Ми тро вић, ро дом из Чач ка. Тај ве ли-
ки по чет ни по сао до нео је нео п хо дан ка пи тал и омо гу ћио да љи раз вој, као 
и по ја ва ве ли ких из да вач ких ку ћа у око ли ни ко ји ма су би ле по треб не услу ге 
штам пе („Деч је но ви не” из Гор њег Ми ла нов ца). Пред у зе ће је 12. мар та 1962. 
го ди не про ме ни ло име у Гра фич ко-пре ра ђи вач ко пред у зе ће „Ли то па пир”. У то 
вре ме још ни су има ли мо гућ но сти да ку пу ју ма ши не са За па да, већ углав ном 
из Ис точ не Евро пе. Но вац су са ми за ра ђи ва ли, а кре ди те ни су узи ма ли. Број 
рад ни ка ни је зна чај но по ве ћан (1958 – 160, 1964 – 234 за по сле на). Од 1964. ула-
зе у удру же ње ло кал них пред у зе ћа, ка да пре ста ју да бу ду за нат ска ра ди о ни ца 

588 „Ли то па пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 18–19. 
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и пре ра ста ју у ин ду стриј ско по стро је ње. Ма ши не за штам пу су још увек на ба-
вља ли из Ис точ не Евро пе (1968. из ДДР-а). Пр ва ма ши на са За па да ку пље на 
је из За пад не Не мач ке (1969), а го ди ну да на ра ни је оства ру ју и пр ви из воз на 
за пад но тр жи ште (Ве ли ка Бри та ни ја).589 

Пред у зе ће је пот пу ни пре о бра жај до жи ве ло ка да се 1971. го ди не ин те гри-
са ло са фир мом „ПКБ” („По љо при вред ни ком би нат – Бе о град”). Бе о град ском 
пред у зе ћу била је потребна ам ба ла жа и гра фич ке услу ге, а „Ли то па пи ру” си-
гур но тр жи ште и но вац без ка ма та за ку по ви ну но ве мо дер не опре ме. За хва љу-
ју ћи ин те гра ци ји из 1971. го ди не „Ли то па пир” је отво рио по гон за про из вод њу 
на трон-ке са, је ди ни у Ср би ји. Ина че, Ср би ја је уче ство ва ла са 70% у укуп ној 
ју го сло вен ској по тро шњи ове ро бе. Тех но ло шка об но ва ни ка да ни је пре ста ла 
до кра ја епо хе со ци ја ли зма. Но ве ма ши не су ре дов но ку по ва не, го то во у пот-
пу но сти из За пад не Евро пе, ко ја је ујед но по ста ла и зна чај но тр жи ште. Кра јем 
осам де се тих „Ли то па пир” се увр стио у сам врх ју го сло вен ских про из во ђа ча 
па пир них про из во да и гра фич ких услу га.590

5. 5. Пословне интеграције и  тра дицио на лна  п рехрамбе на  и     
 пре рађива чка  ин дустрија 

П ри  ме р ин  те  гра  ци је „Ли то па пи ра” са фир ма ма из Бе о гра да ни је био уса мљен 
у Чач ку. Исту по слов ну ори јен та ци ју спро во ди ла су пре храм бе на и пре ра ђи-
вач ка пред у зе ћа ко ја би без по ве зи ва ња са ве ли ким фир ма ма из Бе о гра да те-
шко оп ста ла на тр жи шту Ср би је и Ју го сла ви је, без об зи ра на стал не до та ци је 
оп шти не и др жа ве.

Ча чан ска пи ва ра „Ов чар” би ла је и по чет ком ше зде се тих у ве ли ким по слов-
ним про бле ми ма на сле ђе ним из прет ход них де це ни ја. За ста ре ла опре ма, нео-
бу че ни рад ни ци и ло ка ци ја пи ва ре у са мом цен тру гра да, оне мо гу ћа ва ли су 
успе шну мо дер ни за ци ју. Све сни да их је „вре ме пре га зи ло” и да је кон ку рен-
ци ја да ле ко од ма кла, „пи вар ци” су се 1967. го ди не ин те гри са ли у „Бе о град ску 
ин ду стри ју пи ва – БИП”. У ин ду стриј ској зо ни Чач ка из гра ђе на је пот пу но 
но ва фа бри ка (1967–1970), за хва љу ју ћи ин ве сти ци ја ма из Бе о гра да, а цен тар 
гра да осло бо ђен је за но во ур ба ни стич ко пла ни ра ње. Ме ђу тим, пи ва ра у Чач-
ку ни је ви ше ку ва ла сво је пи во, већ се спе ци ја ли зо ва ла са мо за пу ње ње бо ца. 

589 „Ли то па пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 20–21, 39–41.
590 Сне жа на Ко са но вић, „Гра фич ко-пре ра ђи вач ка ин ду стри ја ’Ли то па пир’ ”, За јед нич ко из да-

ње ли сто ва ОУР-а у Чач ку, бр. 1, Ча чак, 27. но вем бар 1981, стр. 10; „Ли то па пир” 1954–
1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 42–45.
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Обим про из вод ње по рас тао је до 1974. го ди не за 25 пу та у од но су на пе ри од 
пре ин те гра ци је.591 

По ве зи ва ње фир ми из Чач ка и Бе о гра да из вр ше но је и у пре ра ђи вач кој ин-
ду стри ји. Већ 1966. го ди не ча чан ска пред у зе ћа „Је ли ца” (тр го вин ско) и „Хи-
дро про дукт” (про из вод ња и пре ра да по љо при вред них про из во да) од лу чи ла 
су да се при по је бе о град ском „Во ћа ру”, ко ји је од 1962. го ди не во дио по ли ти ку 
ин те гра ци је са ма њим пре ра ђи вач ким ка па ци те ти ма ши ром Ср би је. Пред у зе-
ће „Хи дро про дукт” осно ва но је 1952. са ци љем по љо при вред не про из вод ње 
у окви ру си сте ма за на вод ња ва ње (чи ја је ефек тив на екс пло а та ци ја пре ста ла 
по чет ком се дам де се тих).592

Ова ин те гра ци ја до не ла је до кра ја ше зде се тих мо дер ни зо ва ње мле ка ре 
(1966), кла ни це (1967) и по ди за ње хлад ња че (1968).593 Од 1969. фир ма за от куп 
ра ки је („Ча чан ка”) по чи ње са мо стал ну про из вод њу, да би ка сни је и она по-
ста ла део си сте ма „Во ћа ра”.594 Нај ве ћи до при нос ин те гра ци је са „Во ћа ром” из 
Бе о гра да би ло је отва ра ње фа бри ке за про из вод њу чип са у Чач ку (1971), пр ве 
те вр сте у Ју го сла ви ји. Ауто ма ти зо ва на опре ма ку пље на је у Хо лан ди ји, та ко 
да по го ни ни су за по шља ва ли пу но љу ди (30 до 50), али је за то ра ци о нал но ис-
ко ри шће на тра ди ци ја га је ња кром пи ра у окол ном брд ско-пла нин ском кра ју, 
па је и до дат но под стак ну та.595 То је би ло пр во успе шно по ве зи ва ње по љо при-
вред не про из вод ње, ин ду стри је и мо дер них тех но ло ги ја у Чач ку по сле Дру гог 
свет ског ра та.

Под стак ну ти до брим ра дом чип са ре и про из вод њом ста бил них ко ли чи на 
кром пи ра у око ли ни, исто пред у зе ће је 1972. го ди не по ди гло и фа бри ку пи реа, 

591 „Ду пли ра ње ка па ци те та ча чан ске пи ва ре ’Ов чар’ ”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 31. ав густ 
1960, стр. 3; Ми ле Мој си ло вић, „Хо ће ли пи ва ра ’умре ти ус прав но’ ”, Ча чан ски глас, бр. 23, 
Ча чак, 17. јун 1966, стр. 3; „Фа бри ка пи ва ’Ча чак’ ”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 17. ок то бар 
1975, стр. 9; „Пи о нир ин ду стри је гра да на Мо ра ви”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 4. јун 1976, 
стр. 18.

592 Ми ле Мој си ло вић, „Ин те гра ци ја ин те ре са”, Ча чан ски глас, бр. 2, Ча чак, 14. ја ну ар 1966, 
стр. 4; Ро до љуб Пе тро вић, „Круп ним ко ра ци ма на пред”, Ча чан ски глас, бр. 38, Ча чак, 1. 
ок то бар 1971, стр. 5.

593 Ми ле Мој си ло вић, „Ста ре б ри ге од ла зе – но ве до ла зе”, Ча чан ски глас, бр. 26, Ча чак, 15. јул 
1966, стр. 3; Ми лан Ђо ко вић, „Мо дер ни зу је се ча чан ска кла ни ца”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча-
чак, 1. ок то бар 1967, стр. 4; Ми ле Мој си ло вић, „Хлад ња ча и кла ни ца два зна чај на објек та 
за по љо при вре ду на шег кра ја”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 4. ок то бар 1968, стр. 4.

594 „’Ча чан ка’ по ста је ра киј ски ком би нат”, Ча чан ски глас, бр. 42, Ча чак, 7. но вем бар 1969, стр. 4.
595 Под руч је За пад не Ср би је од Ужи ца до Кра ље ва 1970. го ди не про из во ди ло је око 170.000 

то на кро пи ра на 18.500 хек та ра. Већ 1971. го ди не 50.000 то на кром пи ра је би ло ви шак, што 
је пред ста вља ло 1/3 ју го сло вен ског ви шка кром пи ра. Чип са ра је 1971. пре ра ђи ва ла 10.000 
то на кром пи ра, са пер спек ти вом по ве ћа ња про из вод ње (Ро до љуб Пе тро вић, „До кра ја го-
ди не би ће из гра ђе на фа бри ка за пре ра ду кром пи ра”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 30. ја ну ар 
1970, стр. 5; Ми ле Мој си ло вић, „Пу ште на у рад фа бри ка чип са”, Ча чан ски глас, бр. 15, Ча-
чак, 9. април 1971, стр. 1, 3).
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са ма ши на ма и тех но ло ги јом из За пад не Не мач ке. У то вре ме са мо је у Сло ве ни-
ји („Ко лин ска”) тре ба ло да поч не са ра дом слич на фа бри ка, али знат но ма њих 
ка па ци те та.596 По ве ћа ње оби ма по сла усло ви ло је да се по сто је ћи си стем пред-
у зе ћа про ши ри, па је 1975. го ди не осно ван „По љо при вред но ин ду стриј ски 
ком би нат – Ча чак” (ПИК „Ча чак”) ко ји је ује ди нио ма ње зе мљо рад нич ке за-
дру ге, фа бри ку ра ки је „Ча чан ка” и „Хи дро про дукт”. Сви су и да ље при па да ли 
гру пи бе о град ског „Во ћар-ко па”.597 Ова ин те гра ци ја омо гу ћи ла је про ши ре ње 
га је ња кром пи ра као ин ду стриј ске биљ ке у окол ном брд ско-пла нин ском под-
руч ју. Но, ова по љо при вред на кул ту ра ни је зах те ва ла та кву ин те зив ну не гу, 
уса вр ша ва ње, мо де р ни за ци ју и тех но ло шки зах тев ну пре ра ду, као на при мер 
во ћар ство, за чи ји раз вој је у Чач ку по диг нут и Ин сти тут.

5. 6. Застарела постројења и  за ус тавље на т ех нолошка   
 мод ерн изациј а
 
За  раз л и к у  од  м е тал ске и пре храм бе не ин ду стри је, сим бол за ста ре ле тех но ло ги-
је и ви ше де це ниј ске не у спе шне мо дер ни за ци је про из вод ње би ла је „Фабрика 
хар ти је”. Ве ли ке ин ве сти ци је уло же не у фа бри ку 1958. го ди не (тре ћа па пир-
ма ши на из Аустри је, по ста вље на до 1960) ни је зна чај ни је по бољ ша ла про из-
вод њу. Па пир је и да ље био ло шег ква ли те та, услед че га је про па ла иде ја о 
ин те гра ци ји са бе о град ском „По ли ти ком” по кре ну та 1959. го ди не. Фа бри ка 
је уз ве ли ке те шко ће пла ћа ла си ро ви не, а пра ви ла гу бит ке. Ло ше по сло ва ње 
на ста вље но је и у сле де ћој де це ни ји, па је оп шти на мо ра ла да 1967–1968. уве де 
при нуд ну упра ву ка ко би спа си ла пред у зе ће од ли кви да ци је.598 

Дру ги при мер за ста ре ле тех но ло ги је би ла је „Же ле знич ка ра ди о ни ца у 
Љуби ћу” ко ја је кра јем ше зде се тих још увек за по шља ва ла 250 рад ни ка. Услед 
по сте пе ног уки да ња пру га уског ко ло се ка ра ди о ни ца је из гу би ла нај ве ћи број 
по сло ва код же ле зни це 1968. го ди не. То је зна чи ло и га ше ње пред у зе ћа.599 Да 
би оп ста ли на тр жи шту по че ли су да пра ве ме тал не де ло ве за гра ђе ви нар ство 
и да вр ше тер мич ку об ра ду за ауто мо бил ску ин ду стри ју. Пред у зе ће је до би-

596 „’Хи дро про дукт’ по ди же Фа бри ку кром пир-пи реа”, Ча чан ски глас, бр. 2, Ча чак, 14. ја ну ар 
1972, стр. 7.

597 Ро до љуб Пе тро вић, „Ве ли ка фа бри ка хра не”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. ок то бар 1976, 
стр. 24; „Но си лац пре о бра жа ја по љо при вре де и се ла”, Ча чан ски глас, бр. 20, Ча чак, 25. мај 
1979, стр. 21; „Про гра ми че ка ју опре му”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 4. и 7. јул 1981, 
стр. 21.

598 Дој чи ло Ми тро вић, н. д., стр. 91–106.
599 Н. То ма ше вић, „Но ва про из вод на ори јен та ци ја у Кол ској ра ди о ни ци”, Ча чан ски глас, бр. 

23, Ча чак, 23. ав густ 1967, стр. 3.
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ло и но во име – „Фе ро монт”. Је дан део рад не сна ге је до кра ја 1967. го ди не 
усту пљен дру гим фир  ма ма у Чач ку. С дру ге стра не, тра жи ли су об у че ну рад ну 
сна гу и ин же ње ре за но ве тех но ло шке про це се.600 Са мо стал но по сло ва ње на 
тр жи шту ни је има ло пер спек ти ву, та ко да се це ло пред у зе ће по чет ком се дам-
де се тих при по ји ло „Сло бо ди”.601

Тех но ло шка за о ста лост, не до ста так но вих ма ши на, не у јед на чен ква ли тет 
про из во да и не струч на рад на сна га од са мог по чет ка по сто ја ња, би ли су про-
блем и Др во пре ра ђи вач ке ин ду стри је „Си мо Са ра га” из Чач ка. Уз све то, 
пред у зе ћу су 1963. при кљу че не и две сто лар ске ра ди о ни це („Ју го сла ви ја” и „7. 
ју ли”), са ко ји ма су до би ли и ве ли ке ду го ве.602 Ви ше го ди шње тех но ло шко за о-
ста ја ње ни је пре ки ну то ни у на ред ним де це ни ја ма.

5. 7. Од занатских задруга до и нду стријск их  построје ња 

Пре  ра ста  ње з а  нат ских ра ди о ни ца у одр жи ву ин ду стри ју ни је био не до сти жан 
за да так. Ода бир пра вог про из вод ног про гра ма, ма ши на, тех но ло ги ја и струч-
ног ка дра до но си ли су еко ном ски на пре дак, а ти ме и мо дер ни за ци ју жи во та 
– ра ци о нал но упо шља ва ње и уса вр ша ва ње људ ских ре сур са. 

Тек стил на фа бри ка „Пр ви ок то бар” из Чач ка на ста ла је 1965. го ди не ин те-
гри са њем две ло кал не ши вар ске за дру ге са са мо 80 за по сле них. Све до 1968. вр-
ши ли су услу жно и ши ве ње опре ме за хи ги јен ско-тех нич ку за шти ту рад ни ка. 
Кон фек ци ју ши ју од 1968, али ни су има ли раз ви је но тр жи ште. Про пао им је и 
по ку шај ин те гра ци је са тек стил ном фа бри ком „Руд ник” из обли жњег Гор њег 
Ми л а нов ца (1970), по сле че га са ми из ла зе на тр жи ште. За хва љу ју ћи ши ве њу 
ро бе ко ја је има ла про ђу на тр жи шту (џинс, вин дјак не) про из вод ња је ра сла, 
отва ра ли су но ве фа бри ке (1972, 1973, 1976, 1981), та ко да су по чет ком осам-
де се тих има ли пре ко 660 рад ни ка, углав ном же на (85%). Ра ди ли су и за вој-
ску, тр жи ште За пад не Не мач ке.603 Сли чан раз вој има ла је и обу ћар ска за дру га 
„На пре дак” на ста ла још 1934, ко ја је у дру гој по ло ви ни ше зде се тих по ста ла 

600 Ми јо Ма то вић, „Но ва про из вод на ори јен та ци ја ’Фе ро мон та’ ”, Ча чан ски глас, бр. 3, Ча чак, 
19. ја ну ар 1968, стр. 4.

601 Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 76.
602 Ми лош Јеф то вић, „Нај ве ћа вред ност је у љу ди ма”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 21. ја ну ар 

1988, стр. 4.
603 Ми лош Јеф то вић, „Пр ви на ступ на ино стра ном тр жи шту”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 14. 

сеп тем бар 1973, стр. 4; Ми ла дин М. Ву ко са вље вић, Но ви ца За те жић, „За пра зник – но ва 
фа бри ка”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. ок то бар 1976, стр. 31; „Од ра ди о ни це до фа бри ке”, 
Ча чан ски глас, бр. 39–40, Ча чак, 1. ок то бар 1981, стр. 14.
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ин ду стриј ско пред у зе ће са рач ких про из во да. Го ди не 1976. има ли су пре ко 120 
за по сле них.604

Али, ове две фа бри ке би ле су из у зе так. Др жав не за нат ске за дру ге и рад ње 
су, по нај ви ше због не за ин те ре со ва но сти за по сле них и за ста ре лог на чи на про-
из вод ње, за пра во та во ри ле, а при ват ним за на тли ја ма због иде о ло шких раз ло-
га др жа ва ни је до зво ља ва ла да раз ви ју про из вод њу. Дру штве не (др жав не) за-
нат ске ра ди о ни це и за дру ге др жа ва је под сти ца ла и обез бе ђи ва ла им но вац за 
про из вод њу и еко ном ски на пре дак. При ват не за на тли је ни су об у хва та не дру-
штве ним пла но ви ма, па ни су ни до би ја ли но вац за раз вој, та ко да су са мо стал-
но оп ста ја ли на тр жи шту. Ча чак је 1958. имао 254 при ват не за нат ске рад ње, да 
би њи хов број сле де ће го ди не опао за 20% (201). Је дан број при ват ни ка ра дио 
је без до зво ле, па је ло кал на власт про це њи ва ла да у гра ду за пра во ра ди до 300 
за на тли ја, али да ни су сви об у хва ће ни по ре зом. Струк ту ра за ни ма ња за на тли-
ја би ла је та ква да се из њи хо ве де лат но сти ни је мо гао ство ри ти сек тор ко ји 
би био ве зан за ин ду стри ју гра да. За на тли је су се ба ви ле сит ним услу жним де-
лат но сти ма (ко зме ти ча ри, по сла сти ча ри) или по сло ви ма ко ји су зах те ва ли јед-
но ста ван руч ни рад (јор ган џи је, ка ме но ре сци). Из у зе так су чи ни ле за на тли је 
стал но за по сле не у др жав ним фир ма ма ко ји су у сло бод но вре ме на ста вља ли 
ба вље ње основ ним за на том, без по треб не до зво ле од др жав них ор га на. Та ко је 
број ствар них за на тли ја у Чач ку већ кра јем пе де се тих знат но пре ма ши вао број 
од 200 при ја вље них, од но сно 300 про це ње них при ват них рад њи. Оштра бор ба 
по ре ских ор га на ни је за у ста ви ла раст не при ја вље них за нат ских рад њи.605 Број 
за нат ских рад ни ка је ра стао, та ко да је у др жав ном и при ват ном сек то ру 1968. 
го ди не би ло 980 за по сле них.606 Пра ви раз вој при ват ног за нат ства у гра ду усле-
ди ће тек пред сам крај епо хе со ци ја ли зма. 

604 М. М. В. „Са ра чи ме ђу нај по слов ни јим”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 1. ок то бар 1976, 
стр. 31.

605 ИАЧ, ОЧ, За пи сник са за јед нич ке сед ни це Оп штин ског ве ћа и Ве ћа про из во ђа ча На род ног 
од бо ра Оп шти не Ча чак, 15. мај 1959. го ди не.

606 Из ве штај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. го ди не са освр том на 
за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду (без го ди не и ме ста из-
да ња), стр. 11.
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6. Индустријализација Бла го евгр ад а  (1 95 8–1973 )
 
За  по  ста вље ност Бла го ев гра да и исто и ме ног окру га у ин ду стри ја ли за ци ји Бу-
гар ске пре ки ну та је по сле 1958. го ди не. Пре суд ни су би ли по ли тич ки раз ло зи. 
Бу гар ска је та да по но во отво ри ла ма ке дон ско пи та ње и сна жни је по че ла да 
гра ди сво ју по зи ци ју да ста нов ни ци Пи рин ске Ма ке до ни је по на ци о нал но сти 
ве ћин ски ни су Ма ке дон ци, већ Бу га ри чи ја је ре ги о нал на при пад ност ма ке дон-
ска. По себ на ма ке дон ска на ци ја ни је по ри ца на, али са мо као део исто риј ских 
про це са ко ји су по че ли да се уоб ли ча ва ју тек по сле Дру гог свет ског ра та. Ка да 
је То дор Жив ков 1962. го ди не по се тио тек стил ни ком би нат у Бла го ев гра ду, 
из ја вио је да у Пи рин ском кра ју жи ве Бу га ри. То је би ла јав на де мон стра ци-
ја но ве по ли ти ке ко ја је по ри ца ла по сто ја ње Ма ке до на ца у Бу гар ској, што је 
от кла ња ло евен ту ал ну мо гућ ност да се у бу дућ но сти Пи рин ска Ма ке до ни ја 
при са је ди ни Вар дар ској Ма ке до ни ји.607 

По ло ви ном пе де се тих го ди на XX ве ка ве ћи на ста нов ни ка Пи рин ске Ма ке-
до ни је и да ље се из ја шња ва ла за по себ ну ма ке дон ску на ци ју. Пре ма по пи су из 
1956. го ди не у Бла го ев град ском окру гу 63,65% ста нов ни штва се из ја сни ло да 
при па да ма ке дон ској на ци ји (33,33% за бу гар ску). Слич но је би ло и у бла го ев-
град ском сре зу (Ма ке дон ци – 52,18%, Бу га ри – 45,08%), али не и у са мом гра ду 
Бла го ев гра ду (Ма ке дон ци – 31,47%, Бу га ри – 64,22%). Се ла у оп шти ни Бла го-
ев град има ла су дру га чи је из ја шња ва ње од гра да (Ма ке дон ци – 64,50%, Бу га-
ри – 33,71%).608 Де сет го ди на ка сни је (1965) у це лом Бла го ев град ском окру гу 
по пи са но је са мо 1.437 Ма ке до на ца (0,47% у од но су на уку пан број ста нов ни ка 
у окру гу), а 2001. го ди не 3.117 од укуп но 5.071 у це лој Бу гар ској.609

607 Чав дар Ма ри нов, н. д., стр. 490–496. Ли те ра ту ра ко ја за го ва ра став о пот пу ној ве за но сти 
ста нов ни штва Пи рин ске Ма ке до ни је за бу гар ски на ци о нал ни иден ти тет број на је и раз-
гра на та. Та кав кон цепт ту ма че ња про шло сти нај бо ље се мо же ви де ти из сле де ћих чла на ка: 
Йор дан Ба ев, „Бъл гар ско дър жав но ру ко вод ство и ма ке дон ски ят въ прос от 1948 г. до края 
на 70-те го ди ни”, Во е но и сто ри че ски сбор ник, го ди на LXI II, кн. 1, яну а ри-фе вру а ри 1994, 
стр. 94–131; Ве се лин Ан ге лов, „По ли ка та на БКП по ма ке дон ския въ прос”, Исто ри че ски 
пред лед, кн 2/1996, Со фия, 1996, стр. 83–106; Исти, „За ро ля та на Мар тен ския пле нум на 
ЦК БКП от 1963.г. за фор ми ра не и про ве жда не на Бъл гар ска та по ли ти ка на ма кед нон ския 
въ прос”, Ми на ло 1/2001, Со фия, 2001, стр. 76–91; Сто ян Гер ма нов, „На ча ло то на пре о цен-
ка на Бъл гар ска та по ли ти ка по ма ке дон ския въ прос (1948–1963 г.)”, Ма ке дон ски пре глед, 1, 
Со фия, 2003, стр. 103–136; Ста ври Ге ор ги ев, „По се щ е ни е то на Кръ сте Цър вен ков ски в Со-
фия и раз го во ри те му по ма ке дон ския въ прос на 19 май 1967 го ди на”, Во е но и сто ри че ски 
сбор ник, го ди на LXII, кн. 3, Со фия, май – юни 1993, стр. 151–170.

608 До ку мен ти за бор ба та на ма ке дон ски от на род за са мо стој ност и за на ци о нал на др жа ва, 
том вто ри (ур. Хри сто Ан до нов-Пол јан ски), Ско пје, 1981, стр. 698–700.

609 Ди ми тър Тю ле ков, По ли ти че ски ят мит за „ма ке дон ско мал цин ство” в Бъл га рия, Бла го ев-
град, 2007, стр. 51, 232.
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Ве ли ко ин ве сти ра ње у Бла го ев град по ве зи ва ло се и са по бе дом То до ра Жив-
ко ва на април ском пле ну му БКП (1956). Ме ђу тим, то је био ви ше део ми то ло-
ги за ци је уло ге Жив ко ва у со ци ја ли стич ком раз во ју це ле зе мље, не го што се од-
но си ло на еко ном ски раз вој Бла го ев град ског окру га.610 За пра во, Бла го ев град 
је као цен тар Пи рин ске Ма ке до ни је тре ба ло да по ста не град „из лог”, ме сто у 
ко ме се ста нов ни ци Бу гар ске, али и стран ци, мо гу уве ри ти ка кви су кон крет-
ни ус пе си „со ци ја ли стич ке” из град ње и од го вор не на ци о нал не по ли ти ке ко ја 
ни је за по ста ви ла област са из ра зи тим ре ги о нал ним, па и по себ ним на ци о нал-
ним иден ти те том. Бри га за еко ном ски на пре дак Бла го ев гра да по ве за на је са 
на сто ја њи ма за очу ва ње бу гар ског на ци о нал ног иден ти те та Пи рин ске Ма ке-
до ни је, што се ни је скри ва ло ни у јав ним исту па њи ма.611

По че так ин ду стри ја ли за ци је Бла го ев гра да, као и це лог окру га, по кло пио 
се и са по чет ком Тре ће пе то лет ке и ус по ста вља њем до го во ра из ме ђу зе ма ља 
СЕВ-а о про из вод ним за да ци ма. Бу гар ској је до зво ље но да раз ви ја соп стве ну 
ма шин ску ин ду стри ју (1958). У исто вре ме до шло је и до но ве ад ми ни стра тив-
не по де ле Бу гар ске (22. ја ну ар 1959) ко ја је пред ви де ла ства ра ње ад ми ни стра-
тив но-еко ном ских окру га са про ши ре ним овла шће њи ма у при вред ном раз во-
ју на осно ву од лу ке ЦК БКП од 17. ја ну а ра исте го ди не. Бла го ев град је та да 
од ре ђен за цен тар ве ли ког окру га.612

Иако су но ви окру зи има ли де ли мич ну ауто но ми ју у сфе ри пла ни ра ња еко-
ном ског раз во ја, у слу ча ју Бла го ев гра да од лу ке цен трал них ор га на вла сти (ЦК 
БКП и Вла де) од 1961, 1963, 1968, 1974. и 1987. го ди не, од лу чу ју ће су до при не ле 
убр за ној ин ду стри ја ли за ци ји гра да.613 Убр за ни еко ном ски раст Бу гар ске пред-

610 Цен тра лен дър жа вен ар хив  Со фия (ЦДА), Ми ни стер ски съ вет 1946–1989 (МС), Ф 136, 
ин.оп. 46, а. е. 33, л. 8. – По ста но вле ние Nо 31. от 4 юли 1968 год. До пис Апо сто ла Па ше ва, 
пред сед ни ка Др жав ног ко ми те та за пла ни ра ње у ко ме на во ди да је Бла го ев град ски округ 
био је дан од нај за по ста вље ни јих у Бу гар ској; Ла зар Прич ка пов, „Април ска та па но ра ма на 
Бла го ев град ски окръг”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро-
ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 7–11.

611 Алек сан дър Ли лов, „Град – сред пър вен ци те на со ци а ли сти че ска Бъл га рия. Сло во на др. 
Алек сан дър Ли лов на съв мест но то за се да ние на ОК на БКП и ОНС за раз ви ти е то на Бла-
го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру ар 1983, стр 1, 3; Сли чан по ло жај су 
у Ср би ји на пре ла зу XIX и XX ве ка има ли гра нич ни гра до ви Ша бац (успе шна функ ци ја) 
и Вра ње (не у спе ли по ку шај), што у сво јим ис тра жи ва њи ма Ми ро слав Пе ри шић на зи ва 
гра до ви ма „из ло зи ма” ка ко пре ма ино стран ству, та ко и пре ма уну тра шњо сти са ме Ср би-
је (Ми ро слав Пе ри шић, „Град и гра ђа нин у Ср би ји кра јем 19. ве ка”, Исто риј ски за пи си, 
LXXI, 1998/3–4, Под го ри ца, 1998, стр. 107–127).

612 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985, стр. 22; 
Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, Со фия, 1979, стр. 391; Искра 
Цвет ко ва, „Бла го ев град през 60-те – 80-те го ди ни XX век. Уско ре на ин ду стри а ли за ция. 
Но ви гра до у стро й стве ни ре ше ния”, Из ве стия. Ито ри че ски му зей Бла го ев град, том II, Бла-
го ев град, 2001, стр. 237–241.
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ви ђен је два де се то го ди шњим пла ном раз во ја усво је ним на Осмом кон гре су 
БКП (5–14. но вем бар 1962).614 У окви ру тог но вог ци клу са ин ве сти ра ња и Бла-
го ев град је по чео да се раз ви ја и из вла чи из еко ном ске за о ста ло сти. По себ ним 
ука зом из 1962. го ди не пла ни ра но је по ди за ње ни за фа бри ка у це лој Бу гар ској 
за про из вод њу апа ра та, уре ђа ја и ра зно вр сне тех нич ке опре ме ве за не за ма-
ши но град њу. Ме ђу пла ни ра ним фа бри ка ма ко је су тре ба ле да пред ста вља ју 
осло нац тех но ло шке мо дер ни за ци је Бу гар ске био је и „За вод за из ме ри тел ни 
ин стру мен ти” из Бла го ев гра да.615

По лит би ро ЦК БКП из дао је 2. де цем бра 1963. го ди не ре ше ње за из град њу 
ин ду стриј ских пред у зе ћа, до мо ва кул ту ре и до мо ва здра вља у свим ме сти ма 
Бла го ев град ског окру га. За ис пу ње ње за дат ка до нет је по се бан план ко јим је 
пред ви ђе но да се у Бла го ев гра ду про ши ре по сто је ће и по диг ну но ве фа бри-
ке. Пла ни ра но је по ве ћа ње ин ду стриј ске про из вод ње за 15%, као и да се удво-
стру че по сто је ћи ин ду стриј ски ка па ци те ти ко ји су тре ба ло да бу ду зна чај ни 
за це лу зе мљу, а не са мо за Бла го ев град и исто и ме ни округ. Ка пи тал на ула га ња 
у пе ри о ду 1960–1963. го ди на из но си ла су 7.095.600 ле ва. За 1964. пред ви ђе но 
је ула га ње од 1.731.500 ле ва. Уло же ни но вац мо гао се ме ри ти са укуп ном го-
ди шњом про дук ци јом тек стил ног ком би на та „Го це Дел чев” из 1964. го ди не 
(11.168.000 ле ва), али је још увек три пу та био ма њи од про дук ци је ин ду стри је 
ду ва на у Бла го ев гра ду за исту го ди ну (22.831.000 ле ва). По ди за ње ин ду стриј-
ских обје ка та ни је ума њи ва ло ула га ње у по ди за ње ста но ва, ни ти ула га ње у 
про све ту (по ве ћа ње бро ја сту де на та и уче ни ка сред њих тех нич ких шко ла) и 
кул ту ру, укљу чу ју ћи и згра де за уста но ве кул ту ре (по зо ри ште).616 

Ка пи тал на ула га ња у пе ри о ду 1960–1963. из но си ла су 7,1 ми ли о на ле ва 
(1964 – 1,7; 1969 – два; 1970 – осам; 1972 – 2,5 и 1973 – два ми ли о на ле ва).617 Ин-
тен зив но ин ве сти ра ње у округ и сам Бла го ев град на ста вље но је у пе ри о ду Пе-

613 „Истин ски пра зник на об но вле ни е то”, Пи рин ско де ло, бр. 150, Бла го ев град, 26 юни 1987, 
стр. 1; Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 237.

614 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 399.
615 „По ста но вле ние на Цен трал ния ко ми тет на БКП и на Ми ни стер ския съ вет за по-на та тъ-

шно то раз ви тие на ма ши но стро е не то и пов ди га не на не го во то тех ни че ско рав ни ще”, Ра-
бот ни че ско де ло, бр. 270, Со фия, 27. сеп тем ври 1962.

616 ДАБ, ОНС Бла го ев град, Ф 1 Б, ин. оп 6, а.е. 5330, л. 1. – Ре ше ние № 315. от 2 де кем ври 1963 
г. и ма те ри а ли към не го за ико но ми че ско и бла го у стро я ва не на Бла го ев град ски окръг; Ис-
то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 400–401; Ста ти сти че ски 
сбор ник на Окръг Бла го ев град, Бла го ев град, 1968, стр. 108.

617 ДАБ, ОНС Бла го ев град, Ф 1 Б, ин. оп 6, а. е. 5330, л. 6, 7. – Ре ше ние № 315. от 2 де кем-
ври 1963 г. и ма те ри а ли към не го за ико но ми че ско и бла го у стро я ва не на Бла го ев град ски 
окръг; ДАБ, ОНС Бла го ев град– Окръ жна пла но ва ко ми сия, Ф 944, ин. оп 3, а.е. 155, л. 143, 
242–243.
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те (1966–1970) и Ше сте пе то лет ке (1971–1975).618 Ин ду стри ја ли за ци ја Бла го ев-
град ског окру га за по че ла је тек Че твр том пе то лет ком (1961–1965), а пре лом ни 
пе ри од био је из ме ђу 1966–1975. го ди не, ка да су у Бла го ев гра ду и окру гу са 
ра дом по че ле мо дер не фа бри ке. Ка пи тал на ула га ња у Округ у пе ри о ду 1962–
1980. уве ћа ла су се осам, а у це лој зе мљи пет пу та.619

6. 1. Саобраћај, комуникациј е , е нергети ка 

З а  хв а љу ју  ћи  г е о граф ском по ло жа ју у бли зи ни ре ке Стру ме, чи ја је до ли на при-
род на спо на из ме ђу за ле ђа Егеј ског мо ра и сре ди шње Бу гар ске, са о бра ћај ни це 
ни ка да ни су за о би ла зи ле Бла го ев град. Одр жа ва ње и про ши ре ње пут не мре же 
би ли су ре дов на ак тив ност, ко ја ни је ме ња ла стра те шки по ло жај гра да. Иако 
је пре ма ки ло ме т ра жи пу те ва у од но су на 1.000 ква драт них ки ло ме та ра те ри-
то ри је Бла го ев град ски округ био убе дљи во нај сла би ји у Бу гар ској (154,1), та-
кав од нос био је усло вљен из ра зи то пла нин ским ка рак те ром ре ље фа у ко ме је 
је ди ни до ми нант ни пут ни пра вац био низ ток ре ке Стру ме у са мој бли зи ни 
Бла го ев гра да. За пра во, од 996 ки ло ме та ра пу те ва, 15,7% има ло је ста тус пр во-
кла сних са о бра ћај ни ца, што је Бла го ев град ски округ свр ста ва ло у про сек за 
Бу гар ску.620 Пут на мре жа об на вља се и про ду жа ва на ро чи то по сле 1960. го ди-
не. До та да је Бла го ев град ски округ био ис под свих про се ка тран спор та ро бе и 
пут ни ка друм ским са о бра ћа јем.621

Но, за оства ре ње убр за ног ин ду стриј ског ра ста нео п хо дан је био и раз вој 
те ле ко му ни ка ци ја. Све до 1964. го ди не Бла го ев град је имао ста ру ин дук тор ску 
(руч ну) цен тра лу. Бу ран раз вој гра да зах те вао је про ме не. Прет ход не (1963) 
го ди не за вр шен је тре ћи спрат згра де по ште и раз ву че ни су ка бло ви по гра ду, 
та ко да су се ство ри ли усло ви за мон ти ра ње ауто мат ске цен тра ле ко ја је има ла 
и ме ђу град ске ли ни је. Ка па ци тет но ве цен тра ле био је 1.400 бро је ва (400 двој-
ни ка). Цен тра ла је има ла мо гућ ност про ши ре ња до 4.000 бро је ва, а ме ђу град-
ска цен тра ла има ла је 55 ве за.622 Већ до 1984. го ди не у Окру гу је би ло укуп но 52 
ауто мат ске цен тра ле (41 у се ли ма) са укуп но 39.100 бро је ва.623 

618 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин. оп. 3, а. е. 9, л. 16. План раз во ја 
из 1968. го ди не. Та да су пла ни ра ли из град њу фа бри ке ме бла, пре ра де гу ма и про из во да од ка у-
чу ка, фа бри ке за ме ха нич ке кон струк ци је и про ши ре ње тек стил не ин ду стри је „Го це Дел чев”.

619 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 32.
620 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, Со фия, 1971, стр. 475.
621 Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, „Тран спорт и съ об ше ния”, Бла-

го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 
1984, стр. 357–358. 

622 А. Ко ла ров, „В Бла го ев град пул си ра ав то ма тич на те ле фо на цен тра ла”, Пи рин ско де ло, бр. 
60, Бла го ев град, 28. април 1964, стр. 2. 
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Бла го ев град ни је истом бр зи ном по ве зи ван и елек тро мре жом. Цео Округ 
под ми ри вао је до 1957. го ди не са мо 62% по тре ба за елек трич ном енергијом на 
свом под руч ју. Из град ња не ко ли ко сред њих хи дро е лек тра на у Окру гу по бољ-
ша ла је снаб де ва ње струјом.624 Ге не рал ни план за елек три фи ка ци ју Бла го ев гра-
да до нет је тек 1969. го ди не, ма да је ве ћи на гра до ва у ју го за пад ној Бу гар ској 
та кве пла но ве по че ла да до но си већ од 1960. го ди не. Пре но сна мре жа ви со ког 
на по на од 200 kV у Бу гар ској гра ди се од 1959, а од 400 kV од 1970. го ди не. Ме-
ђу тим, Бла го ев град ни је имао при кљу чак на ове да ле ко во де. По сле 1970. го ди-
не јед на од пр вих тра фо-ста ни ца за ви со ке на по не пла ни ра на је да се по диг не 
у Бла го ев гра ду, што је олак ша ло снаб де ва ње стру јом.625 То је вре ме ка да је град 
већ до био не ко ли ко мо дер них пред у зе ћа и зна чај но по ве ћао број жи те ља.

6. 2. Наслеђена традиционалн а и нд устриј ск а  с тру ктура 

П ре не  го што ј е  до шло до ве ли ких др жав них ин ве сти ци ја сре ди ном ше зде се-
тих го ди на, Бла го ев град је већ имао раз ви је ну пре ра ђи вач ку и пре храм бе ну 
ин ду стри ју ко ја се про ши ри ва ла на по сто је ћим ка па ци те ти ма. 

Ра ни је по диг ну та тек стил на фа бри ка „Го це Дел чев” по че ла је 1959. го ди не 
да се про ши ру је, та ко да је убр зо ство рен ве ли ки па муч но-тек стил ни ком би-
нат „Го це Дел чев” ко ји је 1961. го ди не пу штен у екс пло а та ци ју. Рад са пу ним 
ка па ци те том по чео је 29. де цем бра 1962. го ди не. Бив ша тек стил на фа бри ка 
ма лог оби ма про дук ци је пре тво ре на је у мо дер ни ком би нат са 40 пу та ве ћом 
про из вод њом (од пре ра де па му ка до из ра де тка ни на), опре мљен са та да нај мо-
дер ни јим ма ши на ма. За рад у пу ном ка па ци те ту мон ти ра но је 400 ма ши на са 
15.000 вре те на.626 

623 Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, н. д., стр. 364.
624 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 385. У ши рем ре јо ну Бла-

го ев гра да 1966. го ди не по кре ну ти су ра до ви на по ди за њу бра на и ве ћих хи дро е лек тра на 
(ка ска да „Пи рин ска Би стри ца”, ВЕЦ „По пи на лъ ка” – 21.5 MW, ВЕЦ „Ли ля но во” – 20 MW). 
Ове хи дро е лек тра не на ла зе се на под руч ју обли жње оп шти не Сан дан ски (не ка да шњи Св. 
Врач), у ко јој се на ла зе још три хи дро е лек тра не (ВЕЦ, „Сан дан ски” – 18 MW; „Пи рин ” 
25 – MW; „Спан че во” – 32 MW) [(Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър-
жа вен вест ник 1912–1985, стр. 128–129; www.aswm.net/documents/13/Plan_Sandanski.doc 
(преузето 21. јуна 20 10)]. 

625 Мире  С пирев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия , стр.  1 89, 195; Мире Спирев, Ис то рия на 
е лек три фи кацията н а юг озападн а  България , стр. 194.

626 Ас. Въл ча нов, „Из гра жда не то на тек стил ния ком би нат тряб ва д се уско ри”, Пи рин ско де ло, 
бр. 37, Бла го ев град, 11. май 1960, стр. 1; Мир чо Юр ков, н. д., стр. 180; Искра Цвет ко ва, н. д., 
стр. 237.
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Про ши ре ње ка па ци те та тек стил ног ком би на та „Го це Дел чев” по но во је по-
кре ну то већ 1966. го ди не. За ка пи тал на ула га ња уло же но је 9,9 ми ли о на ле ва. 
Град ња је тре ба ло да от поч не 1968. и да се за вр ши 1971. го ди не. Екс пло а та ци ја 
по је ди них по го на мо гла је да от поч не 1970, а пу на про из вод ња две го ди не ка-
сни је. Ула га ња је тре ба ло от пла ти ти за три го ди не и пет ме се ци, ако се ин ве-
сти ци ја об ра чу на ва у ле ви ма, од но сно за пет го ди на и де вет ме се ци ако се об ра-
чу на ва у аме рич ким до ла ри ма. Пред у зе ће је 1965. го ди не има ло укуп но 1.108 
рад ни ка (у про из вод њи 926 – 83,6%). У фа бри ци је, са про ши ре њем, тре ба ло 
да се за по сли 1.174 рад ни ка (1.045 у про из вод њи). У Бу гар ској је про сеч но че-
тво ро рад ни ка ра ди ло на 1.000 вре те на у тек стил ној ин ду стри ји, а у Бла го ев-
гра ду пре ма про јек ту 4,4 ма да је број за по сле них услед ма ши ни за ци је тре ба ло 
да се сма њи на 3,4 рад ни ка на 1.000 вре те на.627 Пре ма зва нич ним ста ти сти-
ка ма фа бри ка је не пре ста но по ве ћа ва ла број рад ни ка (1957 – 108, 1960 – 162, 
1964  – 1.107, 1965 – 1.155, 1966 – 1.157, 1967 – 1.215).628 Пла но ви за про ши ре ње 
из 1968. го ди не пред ви ђа ли су да фа бри ка при ми још око 500 рад ни ка.629 Но ва 
тек стил на фа бри ка за му шку и жен ску кон фек ци ју („Ва лен ти на”) отво ре на је 
1972. го ди не.630

Бла го ев град је тра ци о нал но имао и ин ду стру ју ве за ну за пре ра ду др ве та. 
Др жав но пред у зе ће „Па ран га ли ца” осно ва но је 1951. го ди не као Окру жно 
пред у зе ће за шу ме са се ди штем у Бла го ев гра ду. Фир ма је од 1960. пре и ме но-
ва на у Окру жну упра ва за шу ме, ко ја од 1966. но си на зив Ре јон ска упра ва за 
шу ме. Ова уста но ва за по че ла је 1971. го ди не об ра ду др ве та и про из вод њу ра-
зних ма те ри ја ла као Ком би нат за об ра ду др ве та.631 Већ по сто је ће пред у зе ће 
за об ра ду др ве та (ДИП „Ди мо Хад жи ди мов”) и да ље је ра ди ло и то са зна чај-
ним бро јем за по сле них (1957 – 346, 1960 – 578, 1964 – 642, 1965 – 632, 1966 – 586, 
1967 – 571).632

За по че та је и из град ња ин ду стри је на ме шта ја. Фа бри ка за из ра ду ме бла у 
Бла го ев гра ду по че ла је са ра дом 1971. го ди не (од 1980. го ди не но си на зив „Ме-
бе лен за вод ’Ар со Поп то до ров’ ”). Фа бри ка ме бла би ла је део пла на за мо дер ни-
за ци ју гра да с кра ја ше зде се тих го ди на. Ста ри ја ра ди о ни ца у овом сек то ру ин-
ду стриј ске про из вод ње („На род на ме бел”) по сле 1971. го ди не но си ла је на зив 
„Бра тя Дер менд жи е ви”.633 

627 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 42, а. е. 154, л. 1, 6, 8–9, 11–12.– Рас по ре жда не № 86. на Ми ни стар-
ски съ вет от 10 май 1966 год.

628 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 110.
629 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 46, а. е. 33, л. 8. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
630 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 92.
631 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 91.
632 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 110.
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На сле ђе на пре храм бе на ин ду стри ја ни је за не ма ре на. Нај ва жни је фир ме у 
овом сек то ру ин ду стри је Бла го ев гра да чи ни ла су пред у зе ћа ве за на за снаб де-
ва ње гра да хра ном: „Хляб и хлеб ни из де лия ’Ди ми тър Би ров’ ” – 1955, млин-
ско пред у зе ће про ши ре но 1959. го ди не под на зи вом „Ни ко ла Па ра пу нов”, 
а до кра ја 1960. по диг ну та је и фа бри ка за сточ ну хра ну (ко шта но бра шно). 
„Млеч на про ми шле ност” отво ре на је 1960, а мо дер ни зо ва на град ска кла ни ца 
из ра сла је у ве ли ки ком би нат „Mесокомби натът ’Ро до па’ ” (195 9), по љо при-
вред но-ин ду стриј ски ком плекс осно ван је 1967, пред у зе ће за от куп гро жђа и 
пра вље ње ви на („Вин пром”) и Др жав но пред у зе ће ДСП „Бул гар плод” за от-
куп, пре ра ду и про да ју по љо при вред них про из во да (1963), као и две фир ме у 
ин ду стри ји на пи та ка („За во дът за без ал ко хол ни на пит ки и ми не рал ни во-
ди” – 1972. и „Пи во вар ни ят за водт ’Пи рин ско пи во’ ” – 1970).634 Осни ва ње 
Пи ва ре би ла је но вост у пре храм бе ној ин ду стри ји Бла го ев гра да.

Идеј ни про је кат за по ди за ње пи ва ре ура ђен је по чет ком ше зде се тих. Ин ве-
сти ци ја је вре де ла 2,23 ми ли о на ле ва, а чи та во по стро је ње тре ба ло је да се по-
диг не за са мо осам ме се ци. Про да ја пи ва пла ни ра на је не са мо у Бла го ев гра ду 
и исто и ме ном ре ги о ну, већ и Ћу стен дил ском и Пер нич ком окру гу. Фа бри ка 
је тре ба ло да за по сли 120 рад ни ка. Ме ђу тим, пла ни ра ни тро шко ви про из вод-
ње (67 ле ва на 1.000 ли та ра пи ва), као и рок от пла те ин ве сти ци је (пре ко 14 
го ди на), иза зи ва ли су сум њу у ис пла ти вост це лог по ду хва та. Др жав ни ко ми-
тет за пла ни ра ње ни је од мах дао са гла сност за ову ин ве сти ци ју, сма тра ју ћи 
да је рок от пла те ин ве сти ци је пре дуг, као и да је це на тро шко ва про из вод ње 
не ре ал но ни ска. Сма тра ли су да је за пра во пра ви од нос тро шко ва 79 ле ва на 
1.000 ли та ра пи ва. Исти став имао је и Др жав ни ко ми тет за на у ку и тех нич ки 
про грес. Они су сма тра ли и да се Ћу стен дил ски округ мо же снаб де ва ти пи вом 
из Со фи је, где је тре ба ло да се по диг не но ва пи ва ра, док је она у Бла го ев гра ду 
пре ма пла ну има ла ма ли ка па ци тет про из вод ње. До зво лу за по ди за ње пи ва ре 
у Бла го ев гра ду ни је да ла ни Глав на упра ва же ле зни ца, јер по пр во бит ном пла-
ну фа бри ка ни је има ла про је кат по ве зи ва ња за же ле знич ким ли ни ја ма.635 Но, 
ове при мед бе ни су спре чи ле да се ре а ли зу је по ли тич ка од лу ка и да се у Бла го-

633 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин.оп. 3, а.е. 9, л. 16. План раз-
во ја из 1968. го ди не; „Бла го ев град”, стр. 92; Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 
1912–2007, стр. 69.

634 Б. Бо тев, „На стро е жа на ме со ком би на та в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 77, Бла го ев-
град, 26. сеп тем ври 1959, стр. 3; Ст. Га ври лен ков, „В Бла го ев град се строи Ека ри саж”, Пи-
рин ско де ло, бр. 67. Бла го ев град, 9. но ем ври 1960, стр. 1; „Бла го ев град”, стр. 91–93; Искра 
Цвет ко ва, н. д., стр. 237; Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 64, 
68–69.

635 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 39, а. е. 409, л. 1, 3, 9–12, 20, 23, 25. – Рас по ре жда не № 375. на Ми ни-
стер ски съ вет от 5 де кем ври 1964 год.
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ев гра ду по диг не пи ва ра, ко ја је 1968. го ди не (још у из град њи) за по шља ва ла 
пре ко 60 рад ни ка.636

Бла го ев град је тра ди ци о нал но био и зна ча јан от куп ни цен тар ду ва на, а 1954. 
го ди не осно ван је и ве ли ки За вод за фер мен та ци ју („Тю тю не ви ят ком би нат 
’Пи рин’ ”), ко ји је за у зи мао не са мо цен трал но ме сто у пре ра ђи вач ко-пре храм-
бе ној ин ду стри ји Бла го ев гра да, не го и у еко но ми ји це лог окру га, као уоста-
лом и у окви ру цен трал ног пред у зе ћа за ду ван у Бу гар ској („Бъл гар та бак”). 
Ме ђу тим, ду ван је у Бла го ев гра ду са мо пре ра ђи ван, док фи нал ни про из вод 
(ци га ре те) ни је пра вљен. По ди за њем но ве фа бри ке по ло ви ном 1962. го ди не 
цео тех но ло шки про цес је за о кру жен – од про из вод ње, об ра де и фер мен та ци је 
ду ва на, до пра вље ња и па ко ва ња ци га ре та.637

Пла но ви да се но ва фа бри ка ци га ре та про ши ри от по че ли су већ 1966. го ди-
не.638 Бла го ев град ски округ био је нај ве ћи про из во ђач ори јен тал ног ду ва на у 
Бу гар ској ше зде се тих го ди на XX ве ка (26–28 хи ља да то на го ди шње). Фа бри ка 
ци га ре та отво ре на 1962. го ди не ра ди ла је у две сме не и има ла про из вод њу од 
5,6 хи ља да то на ци га ре та го ди шње. За по шља ва ли су 550 рад ни ка, углав ном 
же на. Пла ни ра но про ши ре ње тре ба ло је да се из вр ши у пе ри о ду 1966–1968. 
го ди не, а ка па ци тет про из вод ње по ве ћа на 8 хи ља да то на ци га ре та го ди шње. 
Ин ве сти ци ја је би ла вред на 1,73 ми ли о на ле ва. Ни је се оче ки ва ло да про ши-
ре ње фа бри ке по ве ћа број за по сле них, јер је ме ха ни зо ва ње про из вод ње осло-
ба ђа ло до пун ску рад ну сна гу. Ме ђу тим, у Бла го ев гра ду је при лив ста нов ни ка 
био ве ли ки, а са мим тим и не за по сле ност. Град је 1966. го ди не имао око 33.000 
ста нов ни ка, а по сао је тра жи ло ви ше од 2.900 же на.639 Ду ван ски ком би нат је и 
да ље за по шља вао ве ли ки број рад ни ка, пр вен стве но у по сло ви ма об ра де си ро-
ви не. Пре ма зва нич ним ста ти сти ка ма број за по сле них у овој фа бри ци по чео је 
да опа да упра во са уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и ма ши ни за ци је про из вод ње 
(1957 – 509, 1960 – 1.253, 1964 – 1.700, 1965 – 1.678, 1966 – 1.770, 1967 – 1.514).640

Но ва ре кон струк ци ја и про ши ре ње про из вод ње фа бри ке ци га ре та усле ди-
ли су по сле 1970. го ди не. Фа бри ка је тре ба ло да про из во ди 12 хи ља да то на 
ци га ре та го ди шње. Ма ши не су на ба вље не из со ци ја ли стич ких зе ма ља, али и 
са За па да, у вред но сти од 2,25 ми ли о на до ла ра. До та да шња опре ма је због до-
тра ја ло сти би ла смет ња ве ћој про из вод њи и по ве ћа њу про дук тив но сти. Због 

636 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин. оп. 3, а.е. 9, л. 37.
637 „Пър ви ят тю тю нев ком би нат в стра на та”, Пи рин ско де ло, бр. 87, Бла го ев град, 4. но ем ври 

1961, стр. 2; Мир чо Юр ков, н. д., стр. 179; Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 237.
638 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 42, а.е. 122, л. 23. – Рас по ра жда не № 50. на Ми ни стер ски съ вет от 

21 март 1966 год.
639 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 43, а. е. 254, Ре ше ние № 268 от 24 юни 1966 г., л. 1, 3–4.
640 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 110.
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ме ха ни за ци је про из вод ње број рад ни ка тре ба ло је да се сма њи са 888 на 602 
за по сле на. Пла ни ра но је да ре кон стру и са на фа бри ка поч не са ра дом 1972. го-
ди не. Ина че, у Бла го ев гра ду и око ли ни про из во ђе но је 22–25% ду ва на у Бу-
гар ској, а фер мен та ци ја и про из вод ња ци га ре та ор га ни зо ва на је по „ску пој” 
ре цеп ту ри. Бу гар ска је око 82% про из вод ње ци га ре та из во зи ла, па је зна чај 
фа бри ке у Бла го ев гра ду и по ве ћа ње ње не про из вод ње за око 50% би ла ве о ма 
ис пла ти ва ин ве сти ци ја.641

Пре вла да ва ње еко ном ске за о ста ло сти и тех но ло шка мо дер ни за ци ја гра да 
осли ка ва ла се и кроз раз вој тра ди ци о нал них ин ду стриј ских гра на. Број за по-
сле них у овој обла сти при вре де ра стао је, али ни је имао ап со лут ни при мат 
као у прет ход ним де це ни ја ма. Од око 7.780 рад ни ка ко ји су би ли за по сле ни 
у Бла го ев гра ду 1968. го ди не (укљу чу ју ћи и за по сле не у зе мљо рад нич ким ко-
о пе ра ци ја ма), пре храм бе на и пре ра ђи вач ка ин ду стри ја за по шља ва ла је око 
2.140 рад ни ка (27,5%), а са мо је ду ван ски ко мби нат за по шља вао 1.494 рад ни ка 
(19,2%). Дрв на и тек стил на ин ду стри ја за по шља ва ла је пре ко 800 љу ди (10,5%). 
Због се зон ског ка рак те ра дрв не и ин ду стри је пре ра де ду ва на, број за по сле них 
био је по вре ме но и ве ћи.642 Ста ти сти ка за по сле них сто га ни је увек пот пу но 
„тач на”, што ва жи и за тек стил ну ин ду стри ју у ко јој је са мо јед но пред у зе ће 
1967. го ди не има ло пре ко 1.200 рад ни ка.643 Бла го ев град је кра јем ше зде се тих и 
да ље био цен тар пре храм бе не и пре ра ђи вач ке ин ду стри је, ко ја је по сте пе но гу-
би ла при мат у струк ту ри за ни ма ња гра да. Тра ди ци о нал не ин ду стриј ске гра не 
за по шља ва ле су ве ли ки број рад ни ка, али углав ном у ма ну ел ним по сло ви ма 
за ко је ни су би ли нео п ход ни ду же шко ло ва ње, спе ци ја ли за ци ја и сло же на ор га-
ни за ци ја тех но ло шког про це са ра да. Тек са уво ђе њем но вих тех но ло ги ја град 
је по чео да се мо дер ни зу је, а број фи зич ких рад ни ка је због уво ђе ња ма ши на и 
ауто ма ти за ци је сма њи ван.

6. 3. Нове технологије и мод ерниза ци ја  и ндустри је
 

Бр  з и  раз в ој  ин  ду стри је ве за не за ауто ма ти за ци ју до вео је до ква ли та тив не из-
ме не струк ту ре при вре де Бла го ев гра да. До кра ја пе де се тих го ди на основ ни 
сек то ри ин ду стри је у Бла го ев гра ду би ли су об ра да др ве та, пре ра да ду ва на и 
де ли мич но тек стил на ин ду стри ја. У сле де ћој де це ни ји до ми нант но ме сто за у-

641 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 51, а.е. 401, л. 1–2, 5, 7–8, 14–16. – Рас по ра жда не № 422. на ко ми те-
та за сто пан ска кор ди на ция от 14 сеп тем ври 1970 год. за утвър жда ва не на иде й ния про ект 
за раз ши ре ни е та и ре кон струк ци я та на ци га рет на фа бри ка в Бла го ев град.

642 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин.оп. 3, а. е. 9, л. 36–40.
643 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 110.
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зи ма ју ин фор ма ци о на тех ни ка, ра дио-тех ни ка, из ра да ин стру ме на та (ала та) и 
елек тро ни ка.644 Као нај ди на мич ни је гра не ин ду стри је, елек тро ни ка и елек тро-
ин ду стри ја до при не ли су убр за ној мо дер ни за ци ји гра да.

Пр ва фа бри ка ко ја ни је би ла ве за на за тра ди ци о нал ну пре ра ђи вач ку и пре-
храм бе ну ин ду стри ју, не са мо у Бла го ев гра ду не го и це лом окру гу, био је „За-
во дът за ви со ко го во ри те ли ’Гро зден Ни ко лов’ ” (по стро је ње за про из вод њу 
звуч ни ка и ми кро фо на). Фа бри ка је по диг ну та у већ по сто је ћој ин ду стриј ској 
зо ни.645 То је би ла са мо пр ва у ни зу фа бри ка из сек то ра елек тро тех ни ке и пре-
ци зне ме ха ни ке. Бла го ев град је 1965. го ди не за по чео да гра ди и „За во дът за 
из ме ри тел ни ин стру мен ти и уре ди ’Стан дардт’ ” (фа бри ка за мер не и ре гу ла-
ци о не ин стру мен те), го ди не 1967. „За во дът за гра див ни еле мен ти” (фа бри ка 
за те ле ко му ни ка ци о не уре ђа је), а 1968. „За вод за ме ха нич ни кон струк ции и 
елек трон на тех ни ка” (фа бри ка за де ло ве елек трон ске ин ду стри је).646

Фа бри ка звуч ни ка („За во дът за ви со ко го во ри те ли ’Гро зден Ни ко лов’ ”) 
зва нич но је осно ва на 5. ма ја 1960. го ди не, ма да је од лу ка о из град њи до не та 
ра ни је. У по чет ку су има ли ма ли број за по сле них (са мо 36 рад ни ка) и скро-
ман обим про из вод ње. Зва ни чан на зив по осни ва њу (1960) био је „Фа бри ка 
за ви со ко го во ри те ли”, да би се 1964. го ди не тран сфор ми са ли у „За вод за ви со-
ко го во ри те ли ’Гро зден Ни ко лов’ ”, са основ ним за дат ком про из вод ње звуч ни-
ка за ра дио-уре ђа је пред ви ђе не за бу гар ско тр жи ште. Фа бри ка је по сте пе но 
усва ја ла но ва тех нич ко-тех но ло шка ре ше ња, об у ча ва ла рад ни ке и ства ра ла 
но ве про из во де.647 Број рад ни ка је ра стао (1964 – 293, 1965 – 325, 1966 – 399, 
1967 – 511).648 Као пр ва фа бри ка ко ја ни је би ла из сек то ра тра ди ци о нал не ин ду-
стри је, не са мо у Бла го ев гра ду не го и у це лом окру гу, овај За вод пред ста вљао 
је сим бол тех но ло шких про ме на и мо дер ни за ци је. 

Да ле ко зна чај ни је пред у зе ће и пот пу но но ва фа бри ка са мо дер ном тех но-
ло ги јом био је „За во дът за из ме ри тел ни ин стру мен ти и уре ди ’Стан дардт’ ” 
(фа бри ка за мер ни и ре гу ла ци о ни при бор и ин стру мен те). Глав ни про из вод 
би ли су ми кро ме три, ка ли бри и ин стру мен ти ве за ни за ме тал ски ком плекс. 
Пре ма пр во бит ном пла ну у овом За во ду тре ба ло је се да за по сли око 1.500 рад-

644 Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 237.
645 Ст. Га ври лен ков, Ар. Мар чев, „Във фа бри ка та за ви со ко го ви те ли”, Пи рин ско де ло, бр. 19, 

Бла го ев град, 8. март 1961, стр. 1; Мир чо Юр ков, н. д., стр. 181.
646 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 92; Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 

237.
647 „Не пре къ снат тех ни че ски про грес”, Пи рин ско де ло, бр. 8, Бла го ев град, 20. яну а ри 1970, 

стр. 1, 2; Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла-
го ев град : пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, Бла го ев град, 1977, стр. 71–72.

648 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 110.
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ни ка (285 тех ни ча ра и ин же ње ра). Опре ма је на ба вље на из Бу гар ске, СССР-а, 
Че хо сло вач ке и Ис точ не Не мач ке.649 

Пла но ви за иград њу фа бри ке за по че ли су пре 1965, ма да је идеј ни про је кат 
утвр ђен тек 17. апри ла 1965. го ди не. Пред у зе ће је по ди за но пре ма со вјет ским 
гра ђе вин ским нор ма ма, уз по моћ про је ка та и тех но ло ги је из СССР-а. Це ла фа-
бри ка пла ни ра на је као део ин ве сти ци ја у окви ру Пе те пе то лет ке (1966–1970). 
Пла ни ра но је да се обје кат за вр ши до кра ја 1968, а про из вод ња по кре не сле де-
ће, 1969. го ди не. За вод из Бла го ев гра да тре ба ло је да са сво јим про из во ди ма 
нај пре по кри је тр жи ште Бу гар ске.650

Зва нич но, За вод је осно ван 1. ја ну а ра 1965. го ди не на осно ву ре ше ња Вла де 
НР Бу гар ске од 24. но вем бра 1964. го ди не.651 Са мо по ди за ње ха ле за фа бри ку 
от по че ло је го ди ну да на ка сни је. По ста вља њу ка ме на те мељ ца при су сто ва ли 
су не са мо ви со ки др жав ни и пар тиј ски ру ко во ди о ци из Бла го ев гра да и Со фи-
је, не го и пред став ни ци Ру му ни је и СССР-а, што је го во ри ло о ва жно сти це лог 
про јек та.652

„За во дът за из ме ри тел ни ин стру мен ти и уре ди” био је је дин стве на фа бри-
ка у Бу гар ској у са ста ву ДСО „При бо ро стро е не а ав то ма ти за ция” из Со фи је. 
Про из вод њу је от по чео 1966, а од 1971. фа бри ка се на ла зи ла у но вим згра да ма 
по диг ну тим 1966–1971. го ди не. За вод је по себ но про јек то ван за уна пред ода-
бра ну де лат ност и оп скр бљен са вре ме ним ма ши на ма и опре мом. Про из во дио 
је стан дард не ин стру мен те за пре ци зно ме ре ње у ма шин ству, али и по на руџ-
би ни, пре ма на цр ти ма ку па ца. За вод је од са мог по чет ка ра да био опре мљен и 
ла бо ра то ри јом за ис пи ти ва ње и екс пе ри мен те, а у ци љу раз во ја пре ци зно сти 
ин стру ме на та. По ред мер них ин стру ме на та, За вод је про из во дио и ре гу ла то-
ре за тем пе ра ту ру и дру ге про из во де из до ме на ауто ма ти за ци је про из вод них 
про це са у ин ду стри ји. Сво је про из во де ни су про да ва ли са мо у Бу гар ској, већ 
и у ино стран ству, ка ко на Ис то ку, та ко и на За па ду (СССР, ДДР, Ку ба, За пад на 
Не мач ка, Швед ска, арап ске зе мље).653

649 „Бъ дещ цен тър на тех ни че ския про грес”, Пи рин ско де ло, бр. 89, Бла го ев град, 5. ав густ 1965, 
стр. 1.

650 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 42, а. е. 122, л. 1, 6, 7, 15–16. – Рас по ра жда не № 50. на Ми ни стер ски 
съ вет от 21 март 1966 год.

651 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985, стр. 62; 
Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 
: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 73–74.

652 Асен Въл ча нов, „Стро еж на го ля мо то бъ де ще”, Пи рин ско де ло, бр. 64, Бла го ев град, 4. юни 
1966, стр. 1.

653 „За вод за из ме ри тел ни ин стру мен ти и уре ди”, Ен ци кло пе дия Бъл га рия, Со фия, 1981, стр. 
638.
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Пр во бит ни пла но ви о бр зом и ма сов ном за по шља ва њу рад ни ка ни су од мах 
оства ре ни. По сле пр вих ра до ва на по ди за њу фа бри ке и од ре ђи ва њу ка па ци те-
та ра да, од ре ђе но је да пред у зе ће за по сли око 850 рад ни ка, што је ду пло ма ње 
од пр во бит не за ми сли.654 Фа бри ка је и пре не го што је за по че ла пра ва про из-
вод ња има ла за по сле не (1966 – 79, 1967 – 154 рад ни ка).655

По ди за ње но вих фа бри ка у Бла го ев гра ду ве за них за елек трон ску ин ду стри-
ју пла ни ра но је већ од 1968. го ди не. Пр во је пла ни ра на из град ња фа бри ке 
„За вод за гра див ни еле мен ти” (фа бри ка за кон струк ци ју де ло ва за елек трон-
ску ин ду стри ју).656 За пра во, ово пред у зе ће је осно ва но као фи ли ја ла фа бри ке 
„ЗТТТ” из Со фи је, са за дат ком да про из во ди по је ди не еле мен те за ауто мат ске 
те ле фон ске цен тра ле. Од 1968. го ди не пред у зе ће у Бла го ев гра ду функ ци о ни-
ше као по себ на, са мо стал на фир ма.657 Фа бри ка је по че ла да се гра ди на при-
пре мље ној ло ка ци ји већ 1967, али је са пра вом про из вод њом от по че ла 1974. 
го ди не.658 

По ред ове фир ме из обла сти елек тро тех ни ке у Бла го ев гра ду је пла ни ра но 
и по ди за ње пред у зе ћа „За вод за ме ха нич ни кон струк ци и” (фа бри ка за ме-
ха нич ке де ло ве у елек трон ској ин ду стри ји), ко је је осно ва но 1969. го ди не.659 
Зва нич ни да тум осни ва ња био је 1. ја ну ар 1970. го ди не. Као и у слу ча ју дру-
гих пред у зе ћа из ове обла сти пре суд на је би ла др жав на ини ци ја ти ва цен трал-
не вла сти ко ја је ука зом Ко ми те та за при вред ну ко ор ди на ци ју осно ва ла но во 
пред у зе ће у Бла го ев гра ду. Основ на де лат ност би ла је ве за на за про из вод њу 
ме ха нич ких кон струк ци ја за ин фор ма ци о ну и ра чу нар ску тех ни ку со фиј ског 
пред у зе ћа ДСО „Из чи сли тел на и ор га ни за ци о на тех ни ка” („ИЗОТ”).660 Пред у-
зе ће у Бла го ев гра ду би ло је јед на од 15 фа бри ка у окви ру „ИЗОТ-а” ко је су ме-
ђу соб но би ле ком пле мен тар не. За вод у Бла го ев гра ду ни је про из во дио нај ком-
пли ко ва ни је де ло ве. Свих 15 за во да из гра ђе но је од 1969. до 1975. го ди не.661 

654 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 46, а. е. 33, л. 8. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
655 Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, стр. 109.
656 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 46, а. е. 33, л. 1. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
657 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 

: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 73.
658 До бро мир Дя ков, Пре глед на раз ви ти е то на елек трон на та про ми шле ност и уча сти е то на 

спе ци а ли сти в раз ра бот ка та и про из вод ство то на из де лия в Бъл га рия, Со фия, 2006, стр. 2.
659 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 46, а. е. 33, л. 1–2. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
660 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 

: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 74–75. 
661 Ев ге ний Кан ди ла ров, „Елек тро ни ка та в ико но ми че ска та по ли ти ка на Бъл га рия през 60-те 

– 80-те го ди ни на ХХ век”, Го ди шник на Со фи й ския уни вер си тет, ИФ, Со фия, 2003–2004, 
Т. 96–97, стр. 464.
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Пре ма бро ју за по сле них но ве фа бри ке са мо дер ним тех но ло ги ја ма кра јем 
ше зде се тих још ни су од не ле при мат у гра ду. „За вод за гра див ни еле мен ти” 
имао је 1968. го ди не 170, „За вод за из ме ри тел ни уре ди” 168, а „За вод за ви-
со ко го во ри те ли” 500 за по сле них (укуп но 838 или 10,7% од свих за по сле них 
у гра ду, укљу чу ју ћи и рад ни ке у зе мљо рад нич ким ко о пе ра ци ја ма).662 По мак 
је био ви дљив, а но ве тех но ло ги је, зна ња, по слов не ве зе, ор га ни за ци ја ра да и 
струк ту ра за по сле них по ре ме ти ле су тра ди ци о нал на град ска за ни ма ња. Бла-
го ев град је та ко по стао град са на пре ду ју ћим (про пул зив ним) ин ду стриј ским 
гра на ма, са пред у зе ћи ма ко ја су зах те ва ла шко ло ва не рад ни ке.

6. 4. Привредни напредак, зап осле ност  и н ова стр ук тур а   
 занимањ а 

Бла г о  ев гр ад  с ки округ је све до по чет ка ше зде се тих го ди на био је дан од ин ду-
стриј ски нај за по ста вље ни јих ре ги о на у Бу гар ској. Оп шти обим про из вод ње 
у окру гу 1957. го ди не из но сио је 50.362 ле ва, да би већ 1965. го ди не из но сио 
142.336.000 ле ва. Пла ни ра но је да 1970. по ра сте на 241.022.000 ле ва.663

На по чет ку про це са ин ду стри ја ли за ци је Бла го ев град ског окру га уку пан 
број за по сле них из но сио је 11.100 осо ба (1957). За осам го ди на (1965) број 
рад ни ка се ду пли рао (22.797), са тен ден ци јом да 1970. го ди не бу де за по сле но 
29.300 ли ца. По ве ћа ње за по сле них у ин ду стри ји до 1970. го ди не пла ни ра но је 
за 6.000 рад ни ка, што је би ло уве ћа ње од 28% у од но су на 1968. го ди ну. Цео 
округ тре ба ло је да до кра ја 1975. го ди не обез бе ди по сао за чак око 20.000 рад-
ни ка.664

Сам Бла го ев град имао је 1964. го ди не 22 пред у зе ћа са око 6.300 за по сле них. 
Већ та да је по стао ин ду стриј ски град.665 Ло кал но пар тиј ско ру ко вод ство упра-
вља ло је ин ду стри ја ли за ци јом гра да и чи та вог окру га, пра те ћи ди рек ти ве из 
Со фи је. Ка да су мар та 1967. го ди не ЦК БКП и Вла да НР Бу гар ске упу ти ли 
ди рек ти ву за убр за ни тех нич ки про грес зе мље, ОК БКП у Бла го ев гра ду про-
сле дио је за ми сао пар тиј ског вр ха за на пре дак у свим сфе ра ма тех но ло шког 
раз во ја, од обу ке ка дро ва до уна пре ђе ња про из вод ње. Раз ра ђе ни су пер спек-
тив ни и го ди шњи пла но ви за тех нич ки про грес.666

662 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин. оп. 3, а. е. 9, л. 37, 38.
663 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 46, а. е. 33, л. 8. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
664 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 46, а. е. 33, л. 3, 8, 10. – По ста но вле ние № 31. от 4 юли 1968 год.
665 Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 23. 

април 1964, стр. 1, 3.
666 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 412.
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Ма те ри јал на ула га ња у при ме ни но вих тех но ло ги је пра ти ла је и по ли тич-
ка ак ци ја мо дер ни зо ва ња по сто је ћих про из вод них про це са у тра ди ци о нал ној 
ин ду стри ји, уво ђе ње ме ха ни за ци је и так ми че ње у ра ци о на ли за ци ји про из вод-
ње. То је на је дан по се бан на чин до при но си ло по ве ћа њу тех нич ке кул ту ре и 
мо дер ни за ци ји ра да, не за ви сно од иде о ло шке и про па ганд не осно ве це лог по-
ду хва та.667

Пар ти ја је ди рект но над гле да ла ин ду стри ја ли за ци ју гра да, да ју ћи пред ло ге 
за по ди за ње но вих фа бри ка ко је ће убр за ти мо дер ни за ци ју и за по сли ти но ве 
рад ни ке. Та ко је Окру жни ко ми тет БКП у Бла го ев гра ду 1965. го ди не дао пред-
лог за убр за ни раз вој це лог окру га, па и са мог Бла го ев гра да. Сма тра ли су да у 
ва ро ши мо ра ју да се по диг ну фа бри ке ко је ће за по сли ти нај ма ње 3.000 рад ни-
ка, од ко јих би 2.000 би ле же не.668

Ме ђу тим, број рад них ме ста у ин ду стри ји ни је мо гао да за до во љи све ве-
ћи при лив ста нов ни штва у Бла го ев град. Већ 1968. го ди не у гра ду је би ло око 
2.700 не за по сле них, са тен ден ци јом да их убр зо бу де око 3.600 ли ца; од то га 
бро ја 2.175 не за по сле них чи ни ле су же не.669 То ком Пе те пе то лет ке (1966–1970) 
Бла го ев град је до био 1.300 но вих рад них ме ста.670 Раз вој ин ду стри је омо гу ћио 
је да се са мо у пе ри о ду 1972–1973. го ди не за по сли још око 2.300 но вих рад ни ка 
у Бла го ев гра ду.671

Ка да се по сма тра цео Бла го ев град ски округ, за по шља ва ње је би ло још ди-
на мич ни је. То ком пр ве три го ди не Ше сте пе то лет ке (1971–1975) отво ре но је 
9.000 но вих рад них ме ста у ин ду стри ји. У це лом окру гу је би ло 42 пред у зе ћа 
са око 19.000 рад них ме ста.672 

По раст бро ја за по сле них пра ти ло је и по ве ћа ње еко ном ског на прет ка. До хо-
дак по ста нов ни ку у Бла го ев гра ду 1968. го ди не из но сио је 762 ле ва, што је би-
ло ви ше од про се ка за Бу гар ску (731 лев). По раст до хот ка у Бла го ев гра ду у пе-
ри о ду 1965–1970. го ди не из но сио је 8,2%, са тен ден ци јом да љег по ве ћа ња.673

667 „Съ сто я ние и пер спек ти ви на тех ни че ския про грес в про ми шле мо ста на Бла го ев град ски 
окръг”, Пи рин ско де ло, бр. 146, Бла го ев град, 10. де кем ври 1963, стр. 2–3.

668 ДАБ, ОНС Бла го ев град – от дел „Ад ми ни стра ти вен”, Ф 944, ин. оп. 3, а. е. 9, л. 80. – Окръ-
жен ко ми тет БКП – пред ло же ни је № 687. од 12. но вем бра 1965. го ди не.

669 ДАБ, ОНС Бла го ев град – Окръ жна пла но ва ко ми сия, Ф 944, ин. оп 3, а. е. 161, л. 9. – До-
клад од Ко ста Ке ремндчи ев пред се да тел на ОНС Бла го ев град, 1968. го ди на. 

670 „Гра дът на Дя до то ме жду два кон гре са”, Пи рин ско де ло, бр. 8, Бла го ев град, 16. яну а ри 1971, 
стр. 1, 2.

671 „Ци фри на въз хо да”, Пи рин ско де ло, бр. 298, Бла го ев град, 22 де кем ври 1973, стр. 1.
672 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 461.
673 ДАБ, ОНС Бла го ев град – Окръ жна пла но ва ко ми сия, Ф 944, ин.оп 3, а.е. 155, л. 282, 285.
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Ин ду стриј ски и на ро чи то тех но ло шки на пре дак зах те вао је обра зо ва не 
рад ни к е. Кра јем ше зде се тих по чи ње и ин тен зив ни је сти пен ди ра ње сту де на-
та ко ји би се вра ти ли у пред у зе ћа и пот по мо гли рад фа бри ка. Исто вре ме но 
се вр ши и ин тен зив на обу ка ка дро ва у пар тиј ским шко ла ма у Бла го ев гра ду 
и Со фи ји.674 У це лом окру гу 1965. го ди не на 1.000 за по сле них би ло је 62 рад-
ни ка са ви шим, сред њим и сред њим спе ци јал ним обра зо ва њем, а 1982  – 153. 
На пре дак се огле дао и у сма ње њу уде ла по љо при вред не про из вод ње у до хот ку 
окру га. По љо при вред на про из вод ња 1944. го ди не би ла је три пу та ве ћа не го 
ин ду стриј ска; тај од нос се по сле не пу не че ти ри де це ни је обр нуо (1944 – 76:24; 
1982 – 25 : 75).675

Ка да је струк ту ра за ни ма ња у пи та њу оства рен је ве ли ки на пре дак. Већ 
1970. го ди не у це лом Бла го ев град ском окру гу би ло је укуп но 2.750 за по сле них 
са ви шим и ви со ким обра зо ва њем (564 –  про свет ни рад ни ци, 555 – ин же ње ри, 
349 – еко но ми сти, 101 – прав ни ци). Оно што је би ло још ва жни је за ин ду стри-
ју, је сте да је у њој био за по слен 541 рад ник са ви шим и ви со ким обра зо ва-
њем.676 

Ин  ду стриј ски раз вој, тех но ло шки на пре дак, по ве ћа ње зна ча ја обра зо ва них 
рад ни  ка, сна жно ме ња ње струк ту ре за ни ма и све раз гра на ти је по слов не ве зе и 
ком пли ко ва ни ја ор га ни за ци ја про из вод ње ни су ис ти сну ли од лу чу ју ћи ути цај 
Пар ти је. Сви пла но ви раз во ја, ин ве сти ци је, обра зо ва ње и за по  шља ва ња рад-
ни ка и да ље су би ли у ру ка ма БКП. 

Ка да је у Бу гар ској 1968. го ди не из вр ше но де ли мич но осло ба ђа ње пред у зе-
ћа од над ре ђе не уло ге Пар ти је (41 пред у зе ће), у Бла го ев гра ду је ОК БКП на ре-
дио да се но ви си стем при вред ног ру ко во ђе ња при ме ни 1969. го ди не. Пар ти ја 
је и да ље из да ва ла на ред бе о по ве ћа њу рен та бил но сти фа бри ка и сма ње њу 
ад ми ни стра ци је. И да ље је не го ван ак ци ја шки дух пре ба ци ва ња нор ми, про из-
вод них пла но ва, све ча них за ри ца ња и за кле тви за ис пу ње ње ди рек ти ва Пар ти-
је у ци љу оства ре ња оп штег на прет ка и ин ду стриј ског про гре са.677 

* * *

Раз вој ин ду стри је Чач ка и Бла го ев гра да од 1958. до 1974. го ди не ни је имао 
та ко раз ли чит ри там и обим као у прет ход ном пе ри о ду. Ча чак је пре ма свим 
по ка за те љи ма и да ље био да ле ко раз ви је ни ја ин ду стриј ска сре ди на, чи ју су 

674 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 419.
675 Ки рил Ан то нов, н. д., 34.
676 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1971, Со фия, 1972, стр. 441.
677 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 412–413, 454.
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око сни цу чи ни ла че ти ри ме та ло пре ра ђи вач ка пред у зе ћа („ТРЗ–Ча чак”, „Сло-
бо да”, „ЦЕР”, „ФРА”). Но, вој на ин ду стри ја ни је ви ше би ла та ко до ми нант на 
у при вре ди гра да. Ци вил ни про гра ми про из вод ње за по шља ва ли су све ви ше 
рад ни ка, про ши ре на је про из вод на и тех но ло шка де лат ност фа бри ка, као и 
по ве зи ва ње са све том. Пред но сти отво ре ни је по ли ти ке Ју го сла ви је пре ма 
За па ду и ма њег при ти ска на пред у зе ћа има ли су свој по зи ти ван од раз и на 
ло кал ном пла ну. По ред ме тал ске, у гра ду је по че ла да се раз ви ја гра фич ка, хе-
миј ска и пре храм бе на ин ду стри ја. Раз вој ни је био пот пу но са мо ста лан, већ је 
по др жан ин те гра ци ја ма са ве ли ким фир ма ма из Бе о гра да. У пи та њу је би ла 
за о би ла зна цен тра ли за ци ја. Ча чак је 1972. имао око 10,5 хи ља да рад ни ка за по-
сле них у ин ду стри ји, 2,5 ви ше не го 1958. го ди не (16 пу та ви ше не го 1945, од но-
сно 5,8 пу та ви ше не го пре 1941), што је био зна ча јан по ка за тељ раз во ја гра да. 
Про блем је би ла ква ли фи ка ци о на струк ту ра, јер је око 45% рад ни ка би ло не-
ква ли фи ко ва но или по лу ква ли фи ко ва но. У исто вре ме, по ред успе шних пред-
у зе ћа са мо дер ном про из вод њом и ра ци о нал ном ор га ни за ци јом ра да, у гра ду 
су пу тем др жав них и оп штин ских до та ци ја оп ста ја ла пот пу но не рен та бил на 
и тех но ло шки за ста ре ла пред у зе ћа. Не ква ли фи ко ва на струк ту ра за по сле них 
и гу би та шке фа бри ке би ли су пре пре ка да љем еко ном ском на прет ку, али и оп-
штим жи вот ним вред но сти ма. Уса вр ша ва ње и ме ња ње зна ња и спо соб но сти 
пу тем рад них про це са ни је до ти ца ло ову број ну дру штве ну гру па ци ју. За да љи 
на пре дак гра да нео п ход но је би ло и са о бра ћај но по ве зи ва ње и про ши ри ва ње 
енер гет ских по тен ци ја ла, у че му је Ча чак знат но за о ста јао. 

Бла го ев град је од по чет ка ше зде се тих по чео на гло да се раз ви ја и као ин-
ду стриј ски цен тар. Бу гар ска др жа ва је уло жи ла ве ли ке ин ве сти ци је у до та да 
за по ста вље ну област ка ко би по ја ча ла ин те гра ци ју ре ги о нал ног ма ке дон ског 
иден ти те та у ши ру бу гар ску на ци о нал ну за јед ни цу. По ли тич ки мо ти ви би ли 
су од лу чу ју ћи за по кре та ње раз во ја. Цен трал но пла ни ра ње и ин ве сти ра ње, 
ин те гра ци ја у СЕВ и отво ре но тр жи ште СССР-а пред ста вља ли су осно ву раз-
во ја. Са о бра ћај но по ве зи ва ње Бла го ев гра да са остат ком Бу гар ске ни је био про-
блем ни у ра ни јем пе ри о ду, а енер гет ски по тен ци јал про ши рен је на вре ме. За 
раз ли ку од Чач ка ин фра струк ту ра ни је пред ста вља ла пре пре ку за по кре та ње 
ин ду стри ја ли за ци је. На сле ђе на пре ра ђи вач ка ин ду стри ја про ши ри ла је сво је 
ка па ци те те (об ра да ду ва на и пра вље ње ци га ре та, отва ра ње пи ва ре), али оно 
што је би ло нај зна чај ни је је сте раз ви ја ње мо дер не елек тро ин ду стри је. До сре-
ди не се дам де се тих у Бла го ев гра ду су по че ле са ра дом че ти ри пот пу но но ве 
фа бри ке ко је су за по шља ва ле 10–15% свих рад ни ка у гра ду. Но ве тех но ло ги је 
и зна ња, по слов не ве зе и ор га ни за ци ја ра да, пред ста вља ли су ве ли ки пре о крет 
у раз во ју гра да. По ли тич ки мо ти ви це лог по ду хва та има ли су пре ва гу и у од-
но су на ра ци о нал но пла ни ра ње раз во ја, стан дард ни ни во про дук тив но сти и 
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еко ном ску оправ да ност по јед иних про је ка та (пи ва ра, тек стил на ин ду стри ја). 
У по ре ђе њу с Чач ком, Бла го ев град је и да ље имао че ти ри до пет пу та ма ње за-
по сле них рад ни ка у ин ду стри ји. Пред ност је би ла у мо дер ним ин ду стриј ским 
гра на ма ко је су има ле брз еко ном ски раст, а ко је су зах те ва ле све ква ли фи ко ва-
ни ју рад ну сна гу и при ме ну са вре ме них тех но ло ги ја.

7. Индустријализација Чач ка  197 4– 19 89 

У став н е про ме не из 1974, као и За кон о удру же ном ра ду из 1976. го ди не, 
„раз би ли” су и сам по јам пред у зе ћа у Ју го сла ви ји. Фа бри ке ни су ви ше би ле 
је дин стве не це ли не, већ су по себ ни про из вод ни по го ни по ста ли Основ не ор-
га ни за ци је удру же ног ра да (ООУР-и) ко је су удру же не чи ни ле Сло же не ор-
га ни за ци је удру же ног ра да (СО УР-и), за пра во бив ше је дин стве но пред у зе ће 
из ко га су на ста ли, али чи је је по сло ва ње са да за ви си ло од до го во ра ООУР-а. 
Ова ре фор ма за пра во је оте жа ла по сло ва ње пред у зе ћа и сма њи ла ути цај „тех-
но кра ти је”, а по ве ћа ла ути цај рад ни ка и ло кал них по ли тич ких ру ко во ди ла ца. 
Струк тур ни про бле ми ви шка за по сле них, не до вољ но об у че не и обра зо ва не 
рад не с на ге, као и све за ста ре ли јих тех но ло ги ја ни су ре ше ни. 

Да љи на пре дак ин ду стри је на ни воу Чач ка, као и це ле зе мље, ни је за у ста-
вљен. Ме ђу тим, но ве фа бри ке и уво ђе ње но вих тех но ло ги ја ни је при ме њи ва но 
у ве ћем оби му као у прет ход ним де це ни ја ма. По сто је ћа пред у зе ћа су про ши ри-
ва ла или де ли мич но мо дер ни зо ва ла про из вод њу. 

Раст за по сле них у ин ду стри ји оп шти не ни је пре ки дан. Ин ду стри ја је 1981. 
го ди не за по шља ва ла 55% од укуп ног бро ја рад ни ка у дру штве ном сек то ру и 
до но си ла исто то ли ко дру штве ног до хот ка оп шти не.678 За по шља ва ње у ин ду-
стри ји на ста ви ло се и у на ред ним го ди на ма (1986 – 58,8%), што је би ло из над 
про се ка Ср би је без по кра ји на (1976 – 47,3%, 1986 – 50,3%).679 Пре ма зва нич ној 
ста ти сти ци град Ча чак је 1990. го ди не имао укуп но 29.279 за по сле ник, а од 
то га 13.493 у ин ду стри ји и ру дар ству (46,1%).680 Убра ја ње за по сле них у вој ним 
фа бри ка ма у зва нич не ста ти сти ке оста ло је до кра ја епо хе со ци ја ли зма про бле-
ма тич но.

678 „Во де ћа при вред на гра на”, Ча чан ски глас, бр. 51, Ча чак, 18. де цем бар 1981, стр. 4.
679 Ђор ђе Ђу кић, Аку му ла тив ни по тен ци јал при вре де Чач ка, Ча чак, 1988, стр. 170–171.
680 Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991, str. 706.



222

Индустријализација

7. 1. Саобраћај и комуникаци ј е 

 Пи та ње  п о  ве  з и ва ња Чач ка са пру га ма нор мал ног ко ло се ка ре ше но је 1976. го-
ди не, чи ме је град по стао тран зит но же ле знич ко под руч је. Исте го ди не за вр-
шен је и за о би ла зни пут ко ји је ма ги стра лу из ме стио из ван нај у жег ур ба ног 
цен тра Чач ка. За да љи на пре дак би ли су по треб ни но ви и да ле ко се жни ји пла-
но ви ко ји би Ча чак по ве за ли са ауто-пу те ви ма и обез бе ди ли ста би лан при-
вред ни на пре дак.

Ме ђу тим, Ча чак је са су сед ним оп шти на ма тек 1990. го ди не на пра вио про-
је кат за град њу ауто-пу та од Бе о гра да пре ма мо ру пре ко Чач ка. Исте го ди не 
на пра вљен је и про је кат да се Ча чак ауто-пу тем по ве же пре ко Кру шев ца и По-
ја та са ауто-пу тем пре ма Ни шу. Све су то би ле ак ци је ко је би град у да љој 
бу дућ но сти по зи ци о ни ра ле као ре ги о нал ни цен тар. Пра ви циљ про јек то ва-
них ауто-пу те ва (за ко је је цен трал на власт у Бе о гра ду да ла са гла сност) био 
је по ве ћа ва ње за ин те ре со ва но сти стра них ула га ча за Ча чак и око ли ну, што би 
са но вим са о бра ћај ни ца ма обез бе ди ло еко ном ски на пре дак гра да. Ура ђен је 
и про је кат при кљу че ња на ма ги страл ни га со вод од Кра гу јев ца пре ма Ужи цу, 
као и уве зи ва ње са ма ги страл ним те ле ко му ни ка ци о ним ка бло ви ма (оп тич ки 
ка бло ви за те ле фо ни ју), ко ји су обез бе ђи ва ли ди рект но по ве зи ва ње Чач ка са 
Евро пом.681

Осим по ве зи ва ња на га со вод и оп тич ки ка бал, Ча чак ни у дру гој де це ни ји 
два де сет пр вог ве ка ни је оства рио про јек то ва на по ве зи ва ња. По ве ћа ње бро ја 
ста нов ни ка, ин ду стриј ских по стро је ња и сло же но сти тех но ло шких про це са 
ко ји су зах те ва ли све бр же и ква ли тет ни је ин фор ма ци је ни је пра ћен раз во јем 
те ле ко му ни ка ци ја. До 1979. го ди не у Чач ку је би ло 9.000, а на се лу 1.137 бро је-
ва (1975. са мо 495). То је би ла ни ска те ле фо ни за ци ја по бро ју ли ни ја на 1.000 
ста нов ни ка (око 101), ка да су у пи та њу европ ски стан дар ди. Но, ка да су у пи-
та њу Ју го сла ви ја и Ср би ја, Ча чак се и да ље на ла зио ме ђу пр ви м гра до ви ма у 
зе мљи. У окол ним се ли ма си ту а ци ја је би ла знат но ло ши ја. Цен тра ла у Чач ку 
је 1979. мо дер ни зо ва на и про ши ре на, та ко да су ме шта ни мо гли да зо ву ино-
стран ство без про бле ма и за кр че ња ве за (19 зе ма ља у Евро пи са ко ји ма је Ју го-
сла ви ја има ла ауто мат ски са о бра ћај).682 До кра ја 1980. оп шти на Ча чак тре ба ло 

681 Ми ло ји ца Спа рић, „Ка кав је ста тус Чач ка у Ср би ји?”, Ча чан ски глас, бр. 45, Ча чак, 2. но вем-
бар 1990, стр. 2; Из ја ва Ми ло ша Уро ше ви ћа, пред сед ни ка оп шти не Чач ка (1989–1992), да та 
Ми ло шу Ти мо ти је ви ћу 29. ма ја 2010. го ди не.

682 Пре ма бро ју те ле фон ских при кљу ча ка на 1.000 ста нов ни ка Ју го сла ви ја се 1978. го ди не на-
ла зи ла на по след њем ме сту у Евро пи, не ра чу на ју ћи Ал ба ни ју. Бу гар ска је има ла 102 при-
кључ ка на 1.000 ста нов ни ка, Ју го сла ви ја 78,5. Ка да су у пи та њу глав ни гра до ви си ту а ци ја је 
би ла још не по вољ ни ја: Бе о град – 180, Со фи ја – 286 [„Укљу че ни у ауто мат ски ме ђу на род ни 
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је да до би је још 2.200 но вих те ле фо на (укуп но 15.000). Ка па ци тет је по ве ћан 
на 10.000 бро је ва, што је град увр сти ло у ме ста са нај ве ћим бро јем при кљу ча ка 
у зе мљи. Ме ђу тим, при кључ ци за се о ска под руч ја би ли су ве о ма ску пи, па су 
мно ги љу ди од у ста ја ли од уво ђе ња те ле фо на.683 Већ од сре ди не осам де се тих 
оп шти на Ча чак ни је има ла зна чај ни је по ве ћа ње бро ја те ле фон ских апа ра та (до 
20.000), та ко да су је све окол не оп шти не пре те кле, па је град по те ле фо ни за ци-
ји био ис под ре пу блич ког про се ка.684

7. 2. Енергетика – Чачак

Про б ле м  снаб де  ва ња гра да и ин ду стри је елек трич ном енер ги јом у нај ве ћој ме-
ри је ре шен 1979. го ди не, ка да је у гра ду по диг ну та ве ли ка тра фо-ста ни ца.685 
Је ди ни про блем од но сио се на ло ка ци ју, јер се око ње фор ми ра ло стам бе но 
на се ље кроз ко је про ла зе ка бло ви ви со ког на по на. 

Про блем ма лих ко ли чи на елек трич не енер ги је у целој земљи ко чио је по-
ве ћа ње ин ду стриј ске про из вод ње. Стру ја је 1983. го ди не нај пре ис кљу чи ва на 
по је ди ним ре јо ни ма гра да, а за тим и ин ду стриј ским пред у зе ћи ма. Да би се 
из бе гле ве ће ште те на пра вљен је план да фа бри ке у Чач ку ме сеч но ште де 10% 
елек трич не енер ги је у од но су на прет ход ну по тро шњу.686 Као по себ ну ме ру 
за штед њу енер ги је, сва пред у зе ћа у Чач ку има ла су, због не до стат ка стру је, 
ше сто ча сов но рад но вре ме де цем бра 1983. го ди не.687 Ре стрик ци је стру је по-
чет ком осам де се тих би ле су део про бле ма у снаб де ва њу це ле зе мље и ни су 
ка рак те ри са ле са мо Ча чак. Све је то усло ви ло да се раз ми шља о са мо стал ном 
снаб де ва њу ин ду стриј ских по стро је ња. „Фа бри ка хар ти је” у Чач ку има ла је 
због че стих не ста на ка стру је зна чај не про бле ме у про из вод њи. Да би из бе гли 
еко ном ске гу бит ке, по ди гли су соп стве ну енер га ну (1979–1984) сна ге 8,6 ме га-
ва та. Пла ни ра но је да се део про из ве де не стру је про да је на тр жи шту. Енер га на 
је про из во ди ла и па ру за по кре та ње ма ши на у са мој фа бри ци, али и за за гре ва-
ње гра да. Па ра за по кре та ње тур би на до би ја на је са го ре ва њем угља, што је зна-

са о бра ћај”, Ча чан ски глас, бр. 38, Ча чак, 1. ок то бар 1979, стр. 29; Ti ho mir Ži va no vić, „Pred vi-
đa nja raz vo ja i iz grad nje te le ko mu ni ka ci oh mre ža u Ju go sla vi ji”, Pr vo ju go slo ven sko sa ve to va nje o 
stra te gi ji teh no lo škog raz vo ja (ur. Dra gu tin Bo ško vić), Be o grad, 1980, str. 108, 110].

683 М. Ј., „Пре ко 2.200 но вих те ле фо на”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 18. јул 1980, стр. 4.
684 Оп шти не у СР Ср би ји 1983 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1984, стр. 252; Оп шти не у СР 

Ср би ји 1988 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1989, стр. 250.
685 Бран ко Та на си је вић, н. д., стр. 378, 381.
686 „Те шка енер гет ска си ту а ци ја”, Фа брич ке но ви не, бр. 100, Ча чак, но вем бар 1983, стр. 3.
687 „Ча чан ски ре цеп ти”, Сло бо да, бр. 332, Ча чак, 31. ја ну ар 1983, стр. 4.
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чај но за га ђи ва ло ва здух гра да, али на то се ни ко ни је оба зи рао, јер је оце ње но 
да је „ва здух иона ко за га ђен”.688 

Гра фик бр. 1. По тро шња елек трич не енер ги је у Чач ку, укуп на по тро шња и по тро шња 
до ма ћин ста ва у GWh (1956–1987)

Извор: SG FNRJ 1958, s tr. 601; SG FNRJ 1959, str. 657; SG FNRJ 1960, str. 661; SG FNRJ 1961, str. 651; 
SG FNRJ 1962, str. 641; SG FNRJ 1963, str. 620; SG SFRJ 1965, str. 664; SG SFRJ 1966, str. 612; 
SGJ 1969, str. 602; SGJ 1973, str. 630; SGJ 1976, str. 642; SGJ 1979, str. 690; SGJ 1982, str. 705; SGJ 
1986, str. 723; SGJ 1988, str. 720. 

Гра фик бр. 2. По тро шња електричне енергије у оп шти на ма Ча чак, Гор њи Ми ла но вац и 
Лу ча ни (1952–1990) у MWh

Из вор: Бранко Танасијевић, Милутин Јаковљевић, Младен Стефановић, По ла ве ка елек три фи ка-
ци је ча чан ског кра ја 1921–1971, Ча чак, 1972, стр. 115, 144, 197; Бран ко Та на си је вић, По че-
так и раз вој елек три фи ка ци је на под руч ју „Елек тро ср би је” Кра ље во, Кра ље во, 1994, стр. 
205, 219–220, 301, 389.

688 Н. Х., „Из фа бри ке и стру ја и па ра”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 23. ав густ 1984, стр. 3.
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7.  3. Во јн а ин дустриј а и  цивил ни  пр оизвод ни  програми 

Пре кид у на прет ку и мо дер ни за ци ји вој не ин ду стри је на стао је 1956. го ди не и 
био је ди рект но усло вљен оце ном вој ног и по ли тич ког вр ха Ју го сла ви је ко ји је 
сма трао да ни је ис пла ти во ор га ни зо ва ти про из вод њу и осва ја ти но ве тех но ло-
ги је за из ра ду оруж ја. Сма тра ло се да је ра ци о нал ни је уво зи ти на о ру жа ње ино-
стра ног по ре кла, не го га раз ви ја ти и пра ви ти у соп стве ним фа бри ка ма. Та ква 
ори јен та ци ја пре ки ну та је 1973. го ди не, ка да се Ју го сла ви ја по но во од лу чи ла 
да вој ску опре ма соп стве ним на о ру жа њем.689 

Ча чак је све до кра ја епо хе со ци ја ли зма по се до вао фа брич ке ка па ци те те ко-
ји су га свр ста ва ли у зна ча јан цен тар вој не ин ду стри је. Ме ђу 53 фир ме ко је су 
1989. го ди не у „ужем” сми слу има ле ста тус вој них пред у зе ћа, на ла зио се и вој-
ни део „Сло бо де” – Ча чак, а ме ђу свих 12 тех нич ко-ре монт них за во да на ла зио 
се и онај у Чач ку. Обе фир ме за по шља ва ле су 1989. го ди не око 4.500 рад ни ка, 
од но сно 20% од свих за по сле них у ин ду стри ји оп шти не Ча чак.690 Све до кра ја 
епо хе со ци ја ли зма ин ду стриј ски раз вој Чач ка у ве ли кој ме ри за ви сио је од од-
лу ка цен трал них вој них вла сти, на ко је ло кал на упра ва ни је има ла ути цај.

7. 3. 1 . „ Техни чко  ремон тни заво д – Чачак”

Основ на де лат ност За во да сво ди ла се на ре монт тен ко ва, ар ти ље риј ског на о ру-
жа ња и ра кет них сред ста ва. То је углав ном би ла опре ма со вјет ског по ре кла. Је-
дан од глав них по сло ва се дам де се тих го ди на био је се риј ски ре монт и мо ди фи-
ка ци ја ПА то по ва 20/3mm М–55. У За во ду је 1974. фор ми ран спе ци ја ли зо ва ни 
по гон за ре монт ра кет них сред ста ва (со вјет ског по ре кла), је ди ни ка па ци тет те 
вр сте у СФРЈ. Стал ни про грам био је и ре монт пе ша диј ског на о ру жа ња свих 
ка ли ба ра. Нај че шће су ра ди ли на осно ву про то ти па, за ко ји су ка сни је пра ви-
ли тех нич ку до ку мен та ци ју. Осво ји ли су око 10.000 ра зних вр ста ре зер вних 
де ло ва. Раз вој За во да је усло вио да су за тенк М–84, ју го сло вен ску вер зи ју со-
вјет ског тен ка Т–72, про из во ди ли 196 ком по нен ти. Сре ди ном се дам де се тих 
по чи њу да вр ше ре монт на о ру жа ња зе ма ља Бли ског ис то ка.691 

Иако је по струч но сти осо бља, као и тех но ло шким про це си ма ко је је оба-
вљао био ре ла тив но мо де ран (ре монт сред ста ва ве зе аме рич ког и со вјет ског 
по ре кла од 1964. го ди не), За вод је ка снио са упо тре бом ра чу на ра. Ак тив но-
сти на раз во ју ин фор ма ци о ног си сте ма по че ле су 1980, а с ре а ли за ци јама тек 

689 Omer Pe zo, n. d., str. 62; Si meon Ko va čev, Zden ko Ma ti je ščić, Jo sip Pe tro vić, n. d., str. 132–135.
690 Из ра чу на то пре ма по да ци ма из члан ка „Ин ду стри ја и ру дар ство”, Ча чан ски глас, бр. 44, 

Ча чак, 26. ок то бар 1989, стр. 8. 
691 Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 54–58, 142.
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1984. го ди не ин ста ли ра њем пр вог ком пју те ра. Ра чу нар ска мре жа про ши ре на 
је 1987, а вој ска је 1990. го ди не за кљу чи ла да За вод ипак за о ста је у при ме ни 
ком пјутера.692 

7. 3. 2 .  „Слобод а – Чачак”

Раз вој вој ног де ла пред у зе ћа „Сло бо да” по чео је да се ин тен зи ви ра у дру гој по-
ло ви ни се дам де се тих, као део но ве ори јен та ци је др жа ве да вој ску опре ма соп-
стве ним на о ру жа њем и вој ном опре мом. Ме ђу зна чај ни је си сте ме на о ру жа ња 
ко ји су раз ви је ни у Ју го сла ви ји из ме ђу 1976–1983. го ди не спа да ли су и ра кет ни 
руч ни ба ца чи („Зо ља” и „Оса”), чи ја је про из вод ња ор га ни зо ва на у Чач ку. Та ко 
је „Сло бо да” од по чет ка осам де се тих са но вим ула га њи ма у вој ну ин ду стри ју 
до би ла опре му за но ве тех но ло шке про це се. Пред у зе ће је осам де се тих го ди на 
спа да ло у гру пу вој них фир ми ко је су не са мо из ра ђи ва ле на о ру жа ње, не го су 
де ли мич но би ле спо соб не и за са мо стал ни раз вој и ис тра жи ва ња.693

Об но вље на је и ма сов ни ја про из вод ња ста рог про гра ма про из вод ње про-
тив а ви он ске му ни ци је. Вој ни део „Сло бо де” је од 1978. сва ке го ди не стра ним 
куп ци ма ис по ру чи вао 30–50% про из вод ње (1988. за по шља ва ли су 3.300 рад ни-
ка, око 40% укуп ног бро ја рад ни ка у „Сло бо ди”). Има ли су ви ше за ра де не го 
за по сле ни у ци вил ном де лу про из вод ње, као и по себ не при ви ле ги је.694

Иако је у вој ни део „Сло бо де” по сле 1978. го ди не уло жен ве ли ки но вац, то је 
и да ље би ло пред у зе ће ко је је ма ло и са ве ли ким за ка шње њем ко ри сти ло са вре-
ме не тех но ло ги је. Пр ви ро бот за оп слу жи ва ње јед не пре се (про из вод до ма ћих 
пред у зе ћа „Пр ва пе то лет ка” и „Ми ха и ло Пу пин”) по ста вљен је 22. де цем бра 
1984. го ди не.695 Пр ви ра чу нар уве ден је још ка сни је, кра јем 1988. го ди не.696

За раз ли ку од вој ног де ла фа бри ке, по го ни ко ји су пра ви ли кућ не апа ра те 
ни ка да ни су ус пе ли да ор га ни зу ју про из вод њу ко ја би до но си ла стал ну до бит. 
По сло ва ње су оте жа ва ле из ра у бо ва не ма ши не до би је не из ре па ра ци ја, ви сок 
про це нат не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, за чи ји рад у зна чај ној ме ри ни је би ло 
ни ра ци о нал не по тре бе, ло ша ор га ни за ци ја ра да и све оштри ја кон ку рен ци ја 

692 Бранко Ко ва че вић, н. д., стр. 62, 70. 
693 Алек сан дар Ста ма то вић, н. д., стр. 58; Si meon Ko va čev, Zden ko Ma ti je ščić, Jo sip Pe tro vić, 

n. d., str. 150, 173.
694 „Сло бо да” је од 1948. до 1988. сво јим рад ни ци ма по де ли ла 1.407 ста но ва – 922 (65,5%) до-

би ли су рад ни ци вој ног де ла фа бри ке (Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, 
Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 62, 72, 87).

695 „Ро бот пр ве нац”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 31. ја ну ар 1985, стр. 3. 
696 У пи та њу је био мо дел HP 9320 са Ју никс опе ра тив ним си сте мом („Ка но вој тех но ло ги ји и 

про из во ди ма”, Ча чан ски глас, бр. 52, Ча чак, 22. де цем бар 1988, стр. 10).
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слич них фа бри ка на до ма ћем и стра ном тр жи шту. Сте пен от пи са но сти опре-
ме 1978. био је 61,3%, па су се шкарт и це на ра да по ве ћа ва ли. „Сло бо да” је 1963. 
има ла 2,8% за по сле них са ви со ком и ви шом струч ном спре мом (1978 – 5,9%) 
и чак 61% не ква ли фи ко ва них и по лу ква ли фи ко ва них рад ни ка (1978 – 57,4%). 
Пред у зе ће је на се бе пре у зе ло оба ве зе ства ра ња „со ци јал ног ми ра” у гра ду, не-
пре кид ног отва ра ња рад них ме ста, на ро чи то за же не, ко је су већ 1963. чи ни ле 
пре ко 35% рад ни ка (40% – 1989). Ме ђу тим, за но ве про из во де би ли су по треб-
ни но ви струч ни и кре а тив ни ка дро ви, ко је пред у зе ће ни је за по шља ва ло или 
ни је уса вр ша ва ло. Нај ве ћа за ка шње ња у це ло куп ном про це су про из вод ње ре-
ги стро ва на су у осва ја њу но вих про из во да. Те шко су кон стру и са ли и про из во-
ди ли ала те за но ве про из во де. Пла но ви су че сто пра вље ни на бр зи ну, са крат-
ким ро ко ви ма. Без об зи ра на сла бу про дук тив ност и ма сов но за по шља ва ње 
не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, упра во овој гру па ци ји рад ни ка је од 1966. на гло 
по ве ћа на пла та (око 60%).697 Све је то усло ви ло да се ис пред ула за у фа бри ку 
(ко ја је за по шља ва ла и до 8.000 рад ни ка) фор ми ра сво је вр стан трг, за кр чен 
пар ки ра ним ауто мо би ли ма, ис пу њен рад ни ци ма ко ји че ка ју ауто бу се и им про-
ви зо ва ним те зга ма на ко ји ма се про да ва ла сва мо гу ћа ро ба, од по вр ћа, пре ко 
тка ни на, до књи га. По се бан про блем би ле су про дав ни це у ко ји ма су рад ни ци 
пре по сла ку по ва ли ал ко хол на пи ћа, та ко да је је дан број већ ра но ују тро био у 
пи ја ном ста њу, што је све ути ца ло на ква ли тет про из вод ње.698

Уну тра шњи тех но ло шки про це си ни су зна чај ни је мо дер ни зо ва ни. Ква ли-
тет про из вод ње кућ них апа ра та био је за до во ља ва ју ћи за до ма ће, ис точ но е-
вроп ско и тр жи ште Бли ског ис то ка, али не и за За пад ну Евро пу. Ква ли тет ни је 
уна пре ђи ван, јер је пред у зе ће оства ри ва ло зна чај не при хо де на тр жи шту Ис-
точ ног бло ка. Про фит фир ме на гло је уве ћан од 1970. го ди не, ка да су по че ли 
ма сов но да про да ју кућ не апа ра те на тр жи шту Со вјет ског Са ве за и Пољ ске.699 
Овај по слов ни успех „Сло бо да” је за пра во оства ри ла прет ход ним скла па њем 
уго во ра са за пад но не мач ким „Си мен сом” о ли цен цној про из вод њи елек трич-
них шпо ре та и дру гих апа ра та за до ма ћин ство и за јед нич ким на сту па њем на 
тр жи шти ма све та.700 Сле де ће го ди не (1971) пот пи сан је и уго вор са до ма ћом 

697 Т. Р., „Же не ’Сло бо де’ су зна ча јан фак тор ко лек ти ва”, Сло бо да, бр. 434, Ча чак, 17. март 1989, 
стр. 1; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 37, 
39, 41, 46, 49, 53, 62–63.

698 Ј. М., „По че ће ал ко те сти ра ње”, Сло бо да, бр. 64, Ча чак, 20. ја ну ар 1970, стр. 4; Ми ле на Ту-
цо вић, „Ал ко хо ли зам”, Сло бо да, бр. 69, Ча чак, 29. април 1970, стр. 5; Ј. Ма ти ја ше вић, „Пар-
кинг про стор”, Сло бо да, бр. 175, Ча чак, 23. ја ну ар 1975, стр. 5; „Ис ко ре ни ти по ја ву ал ко хо-
ли зма”, Сло бо да, бр. 294, Ча чак, 25. март 1981, стр. 6.

699 Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 46–47, 49.
700 Ро до љуб Пе тро вић, „Са „Си мен сом” скло пљен де се то го ди шњи уго вор”, Ча чан ски глас, бр. 

20, Ча чак, 22. мај 1970, стр. 1.
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тр го вин ском фир мом „Инекс” о фи нан си ра њу, са рад њи и про да ји на до ма ћем 
и ино стра ном тр жи шту.701

Про бле ми су на ста ли ка да је „Го ре ње” из Сло ве ни је по че ло да у СССР-у кон-
ку ри ше „Сло бо ди” про да ју ћи елек трич не штед ња ке по 8% ни жој це ни. Ча ча ни 
ни су же ле ли да сма ње сво ју це ну, до го во ри ни су ус пе ли, па су по че ли да ства-
ра ју гу бит ке.702 И по ред зна ча јне и ра зно вр сне про из вод ње кућ них апа ра та пре-
ма ли цен ца ма за пад но е вроп ских фир ми, „Сло бо да” ни је мо гла да од го во ри 
по тре ба ма тр жи шта. Већ 1971. ни су ис пу ни ли план про из вод ње и ни су би ли 
у ста њу да има ју ис по ру ке по за кљу че ним уго во ри ма.703 У дру гој по ло ви ни 
1974. го ди не за јав ност Чач ка из не на да се по ја ви ла вест да је „Сло бо да” у ве ли-
ким про бле ми ма, са ви ше ми ли он ским гу би ци ма. Пред у зе ће је за пра во чи та ве 
две го ди не при кри ва ло ло ше по сло ва ње и фи нан сиј ски не у спех. По ред мно гих 
уну тра шњих про бле ма, дис пар ти те та це на и кри зе по тра жње бе ле тех ни ке, 
по сто јао је и „про блем тр жи шта” ко је ни је хте ло „Сло бо ди не” про из во де.704 Да 
би и да ље одр жа ли пред ста ву да су „успе шна” фир ма, ла жно су при ка зи ва ни 
би лан си пред у зе ћа, па ни ко ни је знао за пра ви гу би так од 170 ми ли о на ди на ра 
на стао то ком 1973. и 1974. го ди не.705 По ре ђе ња ра ди, по ди за ње пот пу но но ве 
ас фалт не ба зе у Чач ку у то вре ме (по го на за пра вље ња ас фал та) ко шта ло је 
10,3 ми ли о на ди на ра.706

701 „Сло бо да” је са мо у 1971. има ла уго вор од 2,5 ми ли о на до ла ра о из во зу шпо ре та у СССР. 
По руџ би не из Че хо сло вач ке и Бу гар ске ни су мо гли у пот пу но сти да ис по шту ју, јер ни су 
има ли до вољ ну ве ли ку про из вод њу (М. Ј. М., „’Сло бо да” и ’Инекс” за јед но на тр жи шту”, 
Ча чан ски глас, бр. 27, Ча чак, 16. јул 1971, стр. 4).

702 „Сло бо да” је до 1972. из ве зла на со вјет ско тр жи ште 100.000 штед ња ка. За 1972. го ди ну има-
ли су по ну ду за 200.000, али чвр сте уго во ре са мо за 50.000 ко ма да. „Го ре ње” је из во зи ло 
25.000 ко ма да. Ча ча ни су хте ли до го вор за из воз 60.000 ко ма да; Сло вен ци су тра жи ли да 
из ве зу сво јих 25.000 и да уче ству ју рав но прав но у пре о ста лих 35.000 ко ма да. Ча ча ни ни-
су има ли раз у ме ва ња за та кав „ка при ци о зан” став, па је оста ло да са ве зно ми ни стар ство 
из вр ши рас по де лу из во за. За ни мљи во је да „Сло бо да” уоп ште ни је раз ми шља ла да сма њи 
сво је це не (Ј. Ма ти ја ше вић, „Ко при ме њу је дам пинг це не?”, Ча чан ски глас, бр. 16, Ча чак, 14. 
април 1972, стр. 4).

703 По ред уси си ва ча, ко је је од 1958. го ди не ра ди ла по ли цен ци фир ме „Про грес” из За пад не 
Не мач ке, „Сло бо да” је по чет ком се дам де се тих от ку пи ла пра во на про из вод њу ква ли тет них 
уре ђа ја од мно гих дру гих пред у зе ћа: елек трич них штед ња ка од „Си мен са”, кли ма-уре ђа ја од 
фран цу ске фир ме „Тех ни бел”, лук су зних плин ских штед ња ка од ита ли јанск фир ме „Лиг мар”, 
ма ши на за пра ње по су ђа од не мач ког „Бо ша”, камп-опре ме од фран цу ске фир ме „Jet/Gay”, 
тер мо ста тич ких ме ша ча то пле и хлад не во де од фран цу ског „Тру бе ра” и швај цар ског „Ку гле-
ра” (Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 50).

704 Ми лош Јеф то вић, „’Сло бо ди’ сме та тр жи ште”, Ча чан ски глас, бр. 20, Ча чак, 14. мај 1976, 
стр. 4.

705 Ми лош Јеф то вић, „Са ни ран ’Сло бо дин’ гу би так од 170 ми ли о на ди на ра”, Ча чан ски глас, 
бр. 40, Ча чак, 24. ок то бар 1975, стр. 1. 

706 Ми лош Јеф то вић, „По те кле пр ве то не ас фал та”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 13. јун 1975, 
стр. 1.
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По кри ва ње гу би та ка, по ред из два ја ња из про фи та са ме „Сло бо де”, из вр ше-
но је уз по моћ нов ца оп шти не, Вла де СР Ср би је, ЈНА и ло кал них ба на ка. Рад-
ни ци „Сло бо де” има ли су оба ве зу да да ју бес плат не рад не да не, што је ва жи ло 
и за рад ни ке из дру гих фир ми у гра ду. Це ла при вре да гра да би ла је по го ђе на 
са на ци јом гу би та ка „Сло бо де”. Про паст ве о ма пер спек тив не про из вод ње, са 
си гур ним тр жи штем у Ис точ ној Евро пи, осли ка ва мно ге про бле ме со ци ја ли-
стич ке ин ду стри ја ли за ци је у Ју го сла ви ји. Пла те за по сле них (углав ном не ква-
ли фи ко ва не рад не сна ге) ра сле су из над сте пе на про из вод ње, али и та кве би ле 
су ма ње не го у гра ду и ре пу бли ци. Ни је би ло рад не ни тех но ло шке ди сци пли-
не, има ли су мно го број на „бо ло ва ња”, гу би ли су суд ске спо ро ве због не ис пу-
ње них ро ко ва и сла бог ква ли те та про из во да. Уз све то, по сло ва ло се у вре ме 
енер гет ске кри зе (1973), уз стал ни раст це на услу га, енер ги је и по ре за. Ин те-
гра ци је са ма њим пред у зе ћи ма у ју го за пад ној Ср би ји (Сје ни ца, Ива њи ца, Ба-
ји на Ба шта) ни су да ле же ље не ре зул та те, а ли бе ра ли за ци ја уво за ства ра ла је 
до дат не про бле ме на тр жи шту. Ви со ка це на про из во да, лош ква ли тет, ду го ви 
и из ра зи то не ква ли фи ко ва на струк ту ра за по сле них, гу ра ли су пред у зе ће и да-
ље у кри зу. Део ду го ва ња пла ћа ли су ро бом, што им је де ли мич но по мо гло да 
об но ве про из вод њу ко ја је и да ље има ла огром не гу бит ке (елек трич ни штед ња-
ци), па је би ло пред ло га да се по је ди ни де ло ви фа бри ке уга се. Има ли су из воз 
пре те жно на ис точ но, кли рин шко тр жи ште, па ни су има ли сво јих де ви за за 
ку по ви ну мо дер ни је опре ме. По што су го ди на ма по сло ва ли са гу бит ком, осам-
де се тих ни је би ло ни но вих ин ве сти ци ја у про из вод њу, ко ја је ипак по ве ћа на и 
углав ном усме ре на на тр жи ште Ис точ не Евро пе.707

7. 3. 3. „ЦЕР”

Ова фа бри ка је, за хва љу ју ћи ства ра њу соп стве них про из вод них про гра ма и 
тех но ло ги ја (су ша ре за во ће и по вр ће, ин ду стриј ске пе ћи), као и ко ри шће њу 
стра них ли цен ци (тер мо а ку му ла ци о не пе ћи), има ла ста бил ну про из вод њу и 
еко ном ски раст пред у зе ћа. Иако је фа бри ка по сло ва ла ши ром све та, до ми нант-
но ме сто у ње ном из во зу чи ни ле су со ци ја ли стич ке зе мље. Ова по слов на са рад-
ња усло ви ла је и тех но ло шке стан дар де ко је су при ме њи ва ли и све сна жни је 
ве зи ва ње за СЕВ.

707 М. Јев то вић, „При вре ду из да је стр пље ње ”, Сло бо да, бр. 286, Ча чак, 29. мај 1980, стр. 2; Т. 
Р., „25.000 штед ња ка у СССР”, Сло бо да, бр. 310, Ча чак, 29. април 1982, стр. 1; Т. Р., „Љу би-
ша Ра дој ко вић : раз вој соп стве ним сна га ма”, Сло бо да, бр. 423–424, Ча чак, 30. сеп тем бар, 
1988, стр. 5; Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., 
стр. 54–56, 63, 74.
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Иако је „ЦЕР” кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих имао ли цен цну 
про из вод њу по ре клом из За пад не Евро пе и ка да се оче ки ва ло да ће се са рад ња 
са За па дом про ши ри ти пре у зи ма њем но вих тех но ло ги ја и ор га ни за ци ја ра да, 
пред у зе ће се окре ну ло пре ма Ис точ ном бло ку. „ЦЕР” је још 1973. го ди не уче-
ство вао у ре а ли за ци ји на уч но-тех нич ких про гра ма у окви ру СЕВ-а, у вре ме ка-
да су оства ри ва ли ве ли ки из воз у ис точ но е вроп ске зе мље. По што је Ју го сла ви-
ја би ла при дру же ни члан СЕВ-а, же ле ли су да по сред ством др жав них ор га на 
ус по ста ве још те шње од но се са тим зе мља ма. Пред са мо уру ша ва ње др жав ног 
со ци ја ли зма у Евро пи, по чет ком фе бру а ра 1988. го ди не, за кљу чи ли су уго вор 
о ус по ста вља њу „ди рект них ве за” са Со вјет ским Са ве зом.708 

До кра ја епо хе со ци ја ли зма фа бри ка је би ла тех но ло шки мо дер ни за тор гра-
да. Ње на про из вод ња зах те ва ла је пре све га струч ност ква ли фи ко ва не рад не 
сна ге ко ја је про из во ди ла и мон ти ра ла про из во де про јек то ва не од сво јих ин же-
ње ра. Иако то ни је би ла нај са вре ме ни ја тех но ло ги ја ве за на за ин фор ма ти ку, у 
зна чај ној ме ри по ди за ла је тех нич ку кул ту ру чи та ве локалне за јед ни це. 

7. 3. 4.  „Фаб ика резн ог алата – ФРА” 

Кон стан тан раст и мо дер ни за ци ју про из вод ње, као и по ве зи ва ње са све том 
(пре те жно За па дом), има ло је пред у зе ће „ФРА”. По ве ћа ње оби ма про из вод ње 
пра ти ло је и за по шља ва ње но ве рад не сна ге. Број за по сле них је са око 3.200 
(1981) по рас тао на 4.055 (1987). До кра је епо хе со ци ја ли зма (1988) „ФРА” ни је 
зна чај ни је по ве ћа ва ла број за по сле них, али што је још ва жни је, ни је ус пе ла да 
по бољ ша про цен ту ал но уче шће ви со ко о бра зо ва них (4,2%), ни ти је сма њи ла 
број по лу ква ли фи ко ва них и не ква ли фи ко ва них рад ни ка (25%) у од но су на се-
дам де се те го ди не. По ло ви ну за по сле них чи ни ли су ква ли фи ко ва ни рад ни ци. 
Број ви со ко ква ли фи ко ва них мај сто ра вре ме ном је опа дао услед не до стат ка од-
го ва ра ју ће шко ле у гра ду или фа бри ци ко ја би их уса вр ша ва ла.709

708 Са рад ња је пла ни ра на на свим ни во и ма, од на уч но-тех нич ке, па до не по сред не про из вод-
ње и по тро шње. „ЦЕР” је на сту пао за јед но са Ин сти ту том „Бо рис Ки дрич” из Бе о гра да и 
„Ином-про јект” из За гре ба. Ра ди ли су на два про јек та: област би о тех но ло ги је и за шти та 
ме тал них по вр ши на фар ба њем. Обе стра не су се оба ве за ле да из ра де по јед ну про из вод ну 
ли ни ју ко ри сте ћи сво ја зна ња и зна ња дру гих парт не ра. По сле две-три го ди не тре ба ло је 
да се до би ју но ве ли ни је на свет ском ни воу. Пла ни ра но је да се уве ду ро бо ти (у про це су 
фар ба ња су ша ра) и да се ин фор ма ци је до ста вља ју на ком пју тер ским дис ко ви ма. Пла ни-
ра но је да за но вац кон ку ри шу код до ма ћих ми ни стар ства, у За пад ној Евро пи у про јек ту 
„Еуре ка”, али и код СЕВ-а, са ко јим су има ли ду го го ди шњу са рад њу (Ми лош Јеф то вић, 
„Уго вор за три те ме”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 18. фе бру ар 1988, стр. 3). За де та ље са-
рад ње на др жав ном ни воу по гле да ти пу бли ка ци ју: Ada mo vić, Lju bi ša S., Ju go sla vi ja i SEV : 
in ten zi fi ka ci ja eko nom ske sa rad nje Ju go sla vi je i SEV-a, Be o grad, 1985.

709 М. То до ро вић, „Ка дро ви фа бри ке”, Фа брич ке но ви не, бр. 150, Ча чак, мај 1988, стр. 3; „Све ту 
уз ра ме”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 2. јун 1988, стр. 10–11.
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Ови струк тур ни про бле ми ипак ни су зна чај ни је оме та ли про из вод њу и мо-
дер ни за ци ју фа бри ке. Про ши ре ње про из вод ње усло ви ло је по слов не ин те гра-
ци је са до ма ћом тр го вин ском фир мом „ИНЕКС” (1971), што је у на ред ним де-
це ни ја ма олак ша ва ло про да ју ро бе у ино стран ству.710 Нај зна чај ни је тр жи ште 
и да ље су би ли Ка на да и САД, по себ но ве ли ке авио-ком па ни је „Да глас” и „Бо-
инг”.711 Про бле ми у по сло ва њу на ста ја ли су услед ад ми ни стра тив них огра ни-
че ња ко ри шће ња де ви за ко је је пред у зе ће за ра ђи ва ло, али ни је мо гло по свом 
на хо ђе њу и тем пу да ко ри сти, пре све га за ку по ви ну си ро ви на.712 Не по вољ ни 
спољ но тр го вин ски би лан си зе мље оме та ли су по чет ком осам де се тих на бав ку 
но ве опре ме, услед огра ни че ња по тро шње де ви за ко је су др жа ви би ле нео п ход-
не да вра ћа све ве ће дру го ве пре ма ино стран ству. Све је то оме та ло пла ни ра ну 
про из вод њу и за јед нич ка ула га ња са стра ним фир ма ма. На гли раст за по сле но-
сти од кра ја се дам де се тих усло вио је и да се по ја ви про блем ухо да ва ња мла дих 
рад ни ка у по сто је ће и но ве тех но ло шке про це се, па је и то ути ца ло на про из-
вод њу.713

Кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам де се тих фа бри ка је са ма ши на ма ко је 
је по се до ва ла, тех но ло ги јом и про дук тив но шћу, би ла на истом ни воу као и 
кон ку рен ци ја са За па да.714 Од кра ја се дам де се тих по ла га но се гу би ко рак у тех-
но ло шкој мо дер ни за ци ји пред у зе ћа. Ком пју те ри за ци ја фа бри ке пла ни ра на је 
1979. го ди не, али углав ном за по сло ве ад ми ни стра ци је.715 Пр ви ком пју тер у 
фа бри ку сти гао је 1981, а дру ги 1986. го ди не (тре ба ло је да по слу жи у пла ни ра-
њу про це са про из вод ње, али не и са ме про из во ид ње).716 Сви де ло ви фа бри ке 
по ве за ни су у је дин ствен ком пју тер ски си стем 1987. го ди не.717 Ра чу нар ски си-
стем за пра ће ње про це са про из вод ње тре ба ло је да се уве де тек 1988. го ди не.718 

710 М. Ј. Ма рин ко вић, „По сле ин те гра ци је – но ве шан се Фа бри ке ре зног ала та”, Ча чан ски глас, 
бр. 27, Ча чак, 16. јул 1971, стр. 4.

711 Дра ган Зо рић, „Офан зив но у Аме ри ци”, Фа брич ке но ви не, бр. 118, Ча чак, јун 1985, стр. 3; Д. 
Зо рић, „По се та из САД”, Фа брич ке но ви не, бр. 131, Ча чак, сеп тем бар 1986, стр. 4.

712 М. Јеф то вић, „Ад ми ни стра ци ја ко чи про из вод њу”, Ча чан ски глас, бр. 42, Ча чак, 10. ок то-
бар 1980, стр. 4. 

713 „Фа бри ка ре зног ала та фир ма свет ског гла са”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 4. 7. ју ли 
1981, стр. 20. 

714 Ми лан Ђо ко вић, Бо жи дар Зла тић, „Две де це ни је Фа бри ке ре зног ала та (2) : пут до ги ган-
та”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча чак, 11. мај 1973, стр. 5.

715 Ми лун Ђу кић, „Го ди на еко ном ско-фи нан сиј ске ста бил но сти и ком пју те ри за ци је фа бри ке”, 
Тре ћа те мат ска сед ни ца ФК ОСКС ФРА (ур. Ми ло ји ца Спа рић), Ча чак, 1979, стр. 74–75.

716 „Стар то вао но ви ком пју тер”, Фа брич ке но ви не, бр. 118, Ча чак, јун 1985, стр. 11.
717 М. То до ро вић, „Ус по ста вље на тер ми нал ска мре жа”, Фа брич ке но ви не, бр. 142, Ча чак, сеп-

тем бар 1987, стр. 6–7.
718 Ми лош Јеф то вић, „Ра чу нар пра ти про из вод њу”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 28. ја ну ар 

1988, стр. 4.
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Пр ва ауто ма ти зо ва на ма ши на за рад (на прин ци пу бу ше не тра ке) ку пље на је 
1979. го ди не.719 Ско ро де це ни ју ка сни је (1987/88) фа бри ка је на ба ви ла и пр ве 
„ну ме рич ке” (ком пју те ри зо ва не) ма ши не за пра вље ње ала та.720 

Пр ви ве ћи про бле ми на ста ју 1987. го ди не ка да ни су оства ри ли пла ни ра ни 
фи зич ки обим про из вод ње, ма да су и да ље из во зи ли алат у вред но сти од око 
18 ми ли о на до ла ра го ди шње.721 На пла сман ро бе 1988. ути ца ла је све ја ча кон-
ку рен ци ја из Ис точ не Евро пе, па су тра жи ли да се осло бо де ца ри на на увоз си-
ро ви на.722 Фа бри ка је у то вре ме по че ла све ло ши је да ра ди, пра ви ли су шкарт 
и пла ћа ли куп ци ма раз не бо ни те те ка ко би са чу ва ли углед на тр жи шту. Кон-
тро ла ква ли те та је опа да ла, ор га ни за ци ја по сла би ла је све ло ши ја, по сто ја ла 
су су пар ни штва из ме ђу ООУР-а и те жи ло се са мо фи зич ком пре ба ци ва њу нор-
ми.723 Све је то усло ви ло да се то ком 1988. го ди не фа бри ка на ђе у озбиљ ним 
про бле ми ма, јер је кон ку рен ци ја на ино стра ном тр жи шту би ла све оштри ја. 
Рад ни ци те го ди не ни су до би ли нов ча ну по моћ за од мо ре и раз не све ча но сти, 
а фа бри ка пр ви пут ни је има ла но вац за ку по ви ну ста но ва.724 Од укуп не про-
из вод ње 1988. го ди не пра ви ли су 3,9% шкар та, а 11,8% укуп ног фон да рад ног 
вре ме на оти шло је на из о ста ја ње са по сла. То ком 1987. го ди не про сеч но 18,5% 
од свих ма ши на у фа бри ци сва ко днев но ни је ра ди ло (1988 – 27,7%.)725 Због све 
оштри је кон ку рен ци је на За па ду, сма ње не по тра жње за ве ли ким се ри ја ма ала-
та и спе ци фич них зах те ва за про из вод њу спе ци јал них ала та пре ма по себ ним 
цр те жи ма, фа бри ка се по ло ви ном 1988. го ди не све ви ше ори јен ти са ла на ис-
точ но е вроп ско тр жи ште, иако ни су би ли си гур ни ко ли ко је то би ла ис прав на 
по слов на по ли ти ка. До та да су углав ном про да ва ли у За пад ној Не мач кој, САД 
и Ка на ди.726 Но ва про из вод ња, ко ја би се ба зи ра ла на про из вод њи спе ци јал-
них ма ши на, као и по себ них скло по ва, пла ни ра на је кра јем осам де се тих, ка да 

719 М. Спа рић, „Стар то вао ’ACI E CUT DEM – 25’ ”, Фа брич ке но ви не, бр. 52, Ча чак, ок то бар 
1979, стр. 1.

720 Ђор ђе Ђу кић, н. д., стр. 153.
721 Ми лош Јеф то вић, „Пред крај удар нич ки”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 21. ја ну ар 1988, стр. 4.
722 Ми лош Јеф то вић, „Бри ге до ла зе са ис то ка”, Ча чан ски глас, бр. 17, Ча чак, 21. април 1988, 

стр. 4.
723 М. То до ро вић, „Ква ли тет све ма ње у функ ци ји из во за”, Фа брич ке но ви не, бр. 143, Ча чак, ок-

то бар 1987, стр. 12; Ми лош Јеф то вић, „Шкарт ве ћи од пла та”, Ча чан ски глас, бр. 21, Ча чак, 
19. мај 1988, стр. 7.

724 Ми лош Јеф то вић, „На но вој пре крет ни ци”, Ча чан ски глас, бр. 23, Ча чак, 2. јун 1988, стр. 1.
725 М. То до ро вић, „По да ци за гла во бо љу”, Фа брич ке но ви не, бр. 154, Ча чак, ок то бар 1988, стр. 

8; Ми лош Јеф то вић, „Ма ње ала та и рад ни ка”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 18. март 1989, 
стр. 4.

726 Ми лош Јеф то вић, „За пад глав на узда ни ца”, Ча чан ски глас, бр. 24, Ча чак, 8. јун 1989, стр. 4.
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је по ли тич ка кли ма у це лој зе мљи би ла не по вољ на за ду го роч ни је пла ни ра ње 
и раз вој.727

7. 3 . 5.  Хемиј ск а ин дустри ја „Први мај” 

Но ве про из вод не про це се по кре та ла је и хе миј ска ин ду стри ја „Пр ви мај”. По-
ве ћа ње оби ма про из вод ње и кон ти ну и ра ни из воз под ста кли су ру ко вод ство 
фир ме да 1978. кре ну у про ши ре ње про из вод ње и по ди за ње фа бри ке по ли кон-
де за ци о них смо ла (ла тек са, ин ду стриј ских смо ла и леп ко ва). За цео по ду хват 
за ин те ре со ва ли су се ин ве сти то ри из Ве ли ке Бри та ни је и Ита ли је, што је био 
пр ви слу чај у це лом ре ги о ну да стран ци ди рект но уче ству ју у фи нан си ра њу 
из град ње не ког ин ду стриј ског по стро је ња (35,7% уче шћа). По ред ула га ња нов-
ца уго во рен је и пре нос тех но ло ги је.728 Цео про је кат је на ја вљен као пот пу но 
из во зно ори јен ти сан, као по стро је ње ви со ке тех но ло ги је и ауто ма ти за ци је, 
са ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма ко ји су се об у ча ва ли у Ве ли кој Бри та ни ји и 
Ита ли ји. Пла ни ра но је да се са 310 рад ни ка (1981) број за по сле них по ве ћа до 
500, ка да но ва фа бри ка бу де го то ва.729 Ово је би ла зна чај на ин ве сти ци ја и због 
са рад ње са фир ма ма са За па да. За јед нич ка ула га ња са стра ним фир ма ма у Ју го-
сла ви ји до зво ље на су од 1967. го ди не. До 1980. го ди не за кљу че на су укуп но 164 
уго во ра (27 у хе миј ску ин ду стри ју, 25% од свих стра них ин ве сти ци ја у СФРЈ). 
На те ри то ри ји уже Ср би је за кљу че но је 26% од свих уго во ра и оства ре но 42% 
од свих стра них ин ве сти ци ја у СФРЈ.730

Ме ђу тим, убр зо по за вр шет ку по ди за ња но ве фа бри ке (1983), ис по ста ви ло 
се да је она за пра во „про ма ше на” ин ве сти ци ја, што су пре то га и упо зо ра ва ли 
рет ки по је дин ци у Чач ку. На тр жи шту у зе мљи и ино стран ству ни је би ло до-
вољ но ку па ца, па су ка ма те за от пла ћи ва ње ду го ва фа бри ке не пре кид но ра сле. 
Пра ва про из вод ња ни је мо гла да се по кре не, ка па ци те ти су ко ри шће ни до 40%, 
а по ди за ни су но ви кре ди ти да се вра те ста ри ду го ви. Фа бри ка је, по нај по вољ-

727 За про из вод њу ку глич них вре те на фа бри ка је на ба ви ла и нај са вре ме ни ју опре му из В. Бри-
та ни је (ла сер ски ме ра чи), ко ја је у то вре ме би ла под ем бар гом за ко му ни стич ке зе мље 
(М. То до ро вић, „Но ви стил ра да”, Фа брич ке но ви не, бр. 144, Ча чак, но вем бар 1987, стр. 4; 
М. То до ро вић, „Вре те но за сва ког куп ца”, Фа брич ке но ви не, бр. 155/156, Ча чак, но вем бар 
– де цем бар 1988, стр. 8; Ми лош Јеф то вић, „На но вој пре крет ни ци”, Ча чан ски глас, бр. 23, 
Ча чак, 2. јун 1988, стр. 1; Из ја ва ин же ње ра Алек сан дра Ви шњи ћа, за по сле ног у „ФРА” од 
1955. го ди не, ди рек то ра пред у зе ћа 1976–1982. и 1986–1989. го ди не, пред сед ни ка оп шти не 
Ча чак 1982–1986. го ди не, да та Ми ло шу Ти мо ти је ви ћу 1. ју на 2010. го ди не).

728 М. Јеф то вић, „Фа бри ка од ди на ра и фун ти”, Ча чан ски глас, бр. 43, Ча чак, 17. ок то бар 1980, 
стр. 4.

729 „От кри ли фор му лу успе ха”, Ча чан ски глас, бр. 27–28, Ча чак, 4. и 7. јул 1981, стр. 17.
730 Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 90–93.
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ни јим прог но за ма, тек за „не ко ли ко го ди на” мо гла да иза ђе из кри зе.731 Ста ра 
фа бри ка је у кон ти ну и те ту из во зи ла сво је про из во де све до кра ја осам де се тих, 
а но во по стро је ње (Фа бри ка по ли кон де за ци о них смо ла „ПКС”) тек је 1987. го-
ди не из ве зло пр ве ко ли чи не ла тек са, што је и био део до го во ра са Бри тан ци ма 
ка да је фа бри ка по ди за на, али ко ји ни је по што ван са обе стра не.732 Да би по кре-
ну ли про из вод њу и сма њи ли из дат ке за ве ли ке ка ма те, мо ра ли су да от ку пе 
свој дуг но вим кре ди том, што је са мо на крат ко од ло жи ло фи нан сиј ске про бле-
ме.733 Ка да је по стро је ње „ПКС” ко нач но по че ло пра ву про из вод њу и ства ра ње 
озбиљ ног про фи та (199 0), одво ји ли су се од пред у зе ћа ма ти це „Пр вог ма ја”, 
при сва јај у ћи сву имо ви ну ко ју су ко ри сти ли. При го во ри да је но ва фа бри ка 
гра ђе на и нов цем оп шти не и ста рог пред у зе ћа, ни су узе ти у об зир.734

Дру га стра на уво ђе ња но вих тех но ло ги ја у хе миј ској про из вод њи би ло је за-
не ма ри ва ње еко ло ги је. От пад не фе нол не во де из ба ци ва не су без пре чи шћа ва-
ња у За пад ну Мо ра ву. Про блем от пад них во да ни ка да ни је био ре шен, што је 
све ути ца ло да се ме ња ју и без бе до но сне про це ду ре, а то је по ве ћа ва ло ри зик 
од евен ту ал них не сре ћа ко је би би ле опа сне по цео град, па је у јед ном тре нут-
ку (1985) по сто ја ла мо гућ ност да се фа бри ци за бра ни рад.735

7 . 4 . З авича јне  посло вне ве зе , и нт еграциј е и  м од ер низац ија    
 п ословања

Као и слу ча ју пред у зе ћа из ме тал ског и хе миј ског сек то ра и гра фич ка ин ду-
стри ја Чач ка на пре до ва ла је се дам де се тих и осам де се тих го ди на. Фа бри ка 
„Ли то па пир” на ста ви ла је да се раз ви ја по сле ин те гра ци је са бе о град ским 
„ПКБ-ом”. Мо дер ни за ци ја пред у зе ћа пра ће на је по ве ћа њем бро ја за по сле них 
(1964 –  234, 1974  –  660, 1984  – 820), као и по бољ ша њем њи хо ве ква ли фи ка ци-

731 Ми лош Јеф то вић, „Фа бри ка у аго ни ји”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 24. ја ну ар 1986, стр. 3.
732 Ми лош Јеф то вић, „По но во на свет ском тр жи шту”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 30. ок то бар 

1986, стр. 1.
733 Ми лош Јеф то вић, „От ку пље ни ду го ви”, Ча чан ски глас, бр. 21, Ча чак, 18. мај 1989, стр. 4.
734 Ми лош Јеф то вић, „’Ма ти ца’ од би ла ’ка фе-за јед ни штво’ ”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 6. 

сеп тем бар 1990, стр. 2.
735 По су де у ко ји ма се ме шао ла текс тре ба ло је од мах пра ти во дом, али то ни је ра ђе но јер ни су 

има ли где да из ба це от пад не во де. То је усло вља ва ло да се ла текс згру ша ва, па је на кнад но 
чи шће ње бр зо уни шта ва ло ан ти ста тич ки под ко ји је по ста вљен да не би до шло до евен ту-
ал них вар ни че ња и екс пло зи је га со ва на ста лих у про це су про из вод ње. Под је био ве о ма 
скуп, па је ње го ва че ста за ме на сма њи ва ла про фит. Фа бри ка је јед но став но укло ни ла ан-
ти ста тич ки под, а за ту од лу ку до би ли су вер бал но одо бре ње од про дав ца тех но ло ги је из 
Ве ли ке Бри та ни је, али уз оба ве зу на бав ке елек трон ских сен зо ра за пра ће ње екс пло зив них 
га со ва. До та да су про сто ри је про ве тра ва ли „сна жним” вен ти ла то ри ма (М. Ј., „Не тре ба 
– ако Ен гле зи ка жу”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 31. ја ну ар 1985, стр. 3).
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о не струк ту ре. Фа бри ка је 1964. има ла са мо 2,5% за по сле них са ви со ком или 
ви шом шко лом (1974 – 3,2%, 1984 – 7,2%) и око 60% по лу ква ли фи ко ва них и не-
ква ли фи ко ва них рад ни ка (1974 – 68%, 1984 – 48%). Но ва опре ма ни је зах те ва ла 
ве ли ко по ве ћа ње за по сле них, већ по бољ ша ње обу ке по сто је ће рад не сна ге ко-
ја је на спе ци ја ли за ци ју сла та у ино стран ство (углав ном За пад ну Евро пу), ко-
ја је по ста ла и глав но тр жи ште за про из во де „Ли то па пи ра”.736 Ме ђу тим, иако 
су има ли мо дер не ма ши не и тех но ло ги ју, „Ли то па пир” су „му чи ли” про бле ми 
ви шка не ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Од 850 за по сле них (1988) са мо је 449 ра-
ди ло по про из вод ним нор ма ма. Оста ли су прак тич но би ли за по сле ни без про-
из вод них по тре ба.737

Еко ном ски раст и мо дер ни за ци ју про из вод ње пу тем ин те гра ци ја са фир ма-
ма из Бе о гра да оства ри ла су још три пред у зе ћа из Чач ка (са про мен љи вим 
успе хом). Нај ве ћи на пре дак има ло је пред у зе ће за от куп се кун дар них си ро-
ви на „От пад”, осно ва но још 1951. го ди не. За хва љу ју ћи ин те гра ци ји за „Тех-
но га сом” из Бе о гра да, у Чач ку је 1971. го ди не фор ми ра на за јед нич ка фир ма 
„Тех нос” (као јед на у ни зу ин те гра ци ја ши ром Ср би је), ко ја је од 1976. до би ла 
и лив ни цу за пре та па ње са ку пље ног алу ми ни ју ма, цин ка и оло ва. Већ 1981. 
има ли су 382 рад ни ка.738 Пре ма све до че њу са вре ме ни ка, од лу чу ју ћу уло гу у 
ин те гра ци ји имао је Иван Стам бо лић, та да ди рек тор „Тех но га са”, ко ји је сво ју 
ка ри је ру за по чео у Чач ку.739

Успе шна ин те гра ци ја Ча чан ске пи ва ре са бе о град ским „БИП-ом” из 1967. 
го ди не по ди гла је оче ки ва ња од за јед нич ког пред у зе ћа. Све је то усло ви ло по-
кре та ње про јек та из град ње сла да ре у Чач ку 1973. го ди не. Иде ја је би ла да се 
на окол ном брд ско-пла нин ском под руч ју у ра ди ју су од 100 ки ло ме та ра га ји 
пив ски је чам на са мо 6% по сто ра тар ских по вр ши на, што би би ло до вољ но 
за го ди шњу пре ра ду 100.000 јеч ма и пра вље ње 60.000 то на сла да. „Сла да ра” 
је за вр ше на 1. ок то бра 1976. го ди не и по сво јим ка па ци те ти ма би ла је јед на 
од нај ве ћих у Евро пи у то вре ме.740 По ве зи ва ње по љо при вре де и пре храм бе не 

736 Пред рас пад Ју го сла ви је 1990. го ди не има ли су уго вор од 120 ми ли о на ма ра ка са хо ланд-
ским „Фи лип сом” за из ра ду еко ло шких ке са, ко ји ни ка да до кра ја ни је ре а ли зо ван због 
по ли тич ких про бле ма [„Ли то па пир” 1954–1994. (ур. Мир ко Сту до вић), стр. 75–76].

737 Ми лош Јеф то вић, „’Пре ко број не’ је ство ри ла по ли ти ка”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 10. 
но вем бар 1988, стр. 2.

738 „До бар про грам – си гу ран на пре дак”, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 26. јун 1980, стр. 24; 
„Раст дуг три де це ни је”, Ча чан ски глас, бр. 17, Ча чак, 24. април 1981, стр. 7–8; „Уз лет из кон-
теј не ра”, Ча чан ски глас, бр. 18–19, Ча чак, 1. мај 1981, стр. 3.

739 Из ја ва Пе тра Јо ло ви ћа – Бес ке из Чач ка, чла на оп штин ске упра ве и чла на ЦК СКС, да та 
Ми ло шу Ти мо ти је ви ћу 15. ма ја 2009. го ди не.

740 М. Ј., „Је чам – на ду ги рок”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 23. ја ну ар 1976, стр. 3; Ми лош Јеф-
то вић, „Си ло си че ка ју је чам”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча чак, 1. мај 1976, стр. 6.
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ин ду стри је тре ба ло је да по ста не је дан од на чи на мо дер ни за ци је гра да и чи та-
вог под руч ја. Ме ђу тим, ме га ло ман ски ка па ци те ти сла да ре у Чач ку ни кад ни су 
би ли по пу ње ни, ни ти је она по кре ну ла ма сов ну про из вод њу у по љо при вре ди 
ко ја је у окол ном под руч ју и да ље за др жа ла тра ди ци о нал ни по ли кул тур ни ка-
рак тер.

Фа бри ка сла да већ 1978. го ди не ни је ра ди ла, јер ни је има ла је чам. Се ља ци 
због ма лих при но са и ни ске це не от ку па ни су има ли ин те рес да га је је чам, ко ји 
је до пре ман из дру гих кра је ве Ср би је и Ју го сла ви је, а на кра ју и из ино стран-
ства (Ма чва, Вој во ди на, Ис точ на Ср би ја, Ма ке до ни ја, Ма ђар ска). Услед ма лог 
ко ри шће ња ка па ци те та (67%) по ја вио се и про блем от пла те ду го ва, гу би ци су 
ра сли, ин ве сти ци ја ни је от пла ћи ва на, та ко да је „Сла да ра” би ла ви ше спо ме-
ник ме га ло ман ског ин ве сти ра ња не го про из вод ни ка па ци тет.741 По ве зи ва ње 
по љо при вре де и ин ду стри је ни ово га пу та ни је ус пе ло. Ве ли ке ин ве сти ци је 
оста ле су за ро бље не у не про дук тив ној де лат но сти, па је још јед на шан са за да-
љу мо дер ни за ци ју гра да про па ла.

Ин те гра ци ја са пред у зе ћи ма из Бе о гра да до не ла је тех но ло шку мо дер ни за-
ци ју и одр жи ви раз вој фа бри ка ма из Чач ка. То је исто вре ме но био на ста вак 
ин ду стри ја ли за ци је ру ко во ђе њем из цен тра ле, али на дру га чи ји на чин од ди-
рек тив но-план ске при вре де из по чет ка пе де се тих. По ред ин ду стриј ских пред-
у зе ћа, фир ме из Чач ка су са Бе о гра дом оства ри ле по ло ви ном се дам де се тих и 
ин те гра ци ју у под руч ју гра ђе ви нар ства, тран спор та и бан кар ства (шест ди-
рект них ин те гра ци ја и две по сред не, не ра чу на ју ћи бан кар ство). То је омо гу-
ћи ло олак шан пла сман ро бе из Чач ка на бе о град ско тр жи ште. Бе о гра ђа ни су 
би ли из ри чи ти у те жњи да узи ма ју са мо ква ли тет ну ро бу. Пу но су ула га л и у 
обра зо ва ње ло кал них ка дро ва, ин си сти ра ли да бан ке по ста ну не за ви сне у ин-
ве сти ра њу при вре де и да се от кло ни ути цај ло кал не по ли ти ке на њи хов рад. 
Ча ча ни ма је са ве то ва но да мо ра ју да иза ђу из за ча у ре но сти ра да без про фи та 
(„са мо да не ма гу би та ка”), ис по ље по слов ну агре сив ност и укљу че ве ли ки број 
спо соб них љу ди за оства ри ва ње но вих еко ном ских од но са. Бе о град ска при вре-
да по др жа ва ла би ри зик по сло ва ња пред у зе ћа из Чач ка, ако не би има ла мо-
гућ ност да са ма бу ду но си лац раз во ја.742 На кра ју пе ри о да со ци ја ли зма (1990) 
про стор Мо ра вич ког окру га, у ко ме је Ча чак цен тар ре ги о на, за у зи мао је осмо 

741 Ми лош Јеф то вић, „Про ба је би ла успе шна”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 24. март 1978, стр. 
6; В., „Фа бри ка сла да пре ки ну ла рад”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 9. фе бру ар 1979, стр. 5; 
Ми лош Јеф то вић, „Гу би ци не за др жи во ра сту”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 15. но вем бар 
1984, стр. 3.

742 Ми ле Мој си ло вић, Ми лош Јеф то вић, „Уз са рад њу – но ве иде је”, Ча чан ски глас, бр. 43, Ча-
чак, 14. но вем бар 1975, стр. 3.
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ме сто од укуп но 30 ре ги о на пре ма сте пе ну раз ви је но сти ин ду стри је.743 Ка да 
се по сма тра са мо број ин ду стриј ских рад ни ка, Ча чак је пре ма зва нич ној ста-
ти сти ци имао 46,1% за по сле них у ин ду стри ји и ру дар ству у од но су на уку пан 
број за по сле них рад ни ка у гра ду (у ства ри ви ше због из о стан ка свр ста ва ња 
рад ни ка у вој ним фа бри ка ма у ове ста ти сти ке), што је би ло у про се ку ка да су у 
пи та њу ве ћи гра до ви у ужој Ср би ји и гра до ви За пад не Ср би је (Бе о град – 22,9; 
Кра гу је вац – 53,4; Ниш – 42,9; Кра ље во – 36,3; Кру ше вац – 45,6; Ша бац – 39,4; 
Ужи це – 45,9; Ва ље во – 50,31).744

На пре дак ин ду стри је у Чач ку обез бе ђен је за о би ла зном цен тра ли за ци јом. 
По ве за ност ин ду стри је Чач ка са Бе о гра дом, укљу чу ју ћи и два вој на пред у зе ћа, 
би ла је го то во пот пу на. Та ква ори јен та ци ја до не ла је при вред ни раст, обез бе ђе-
ње тр жи шта и раз гра на те по слов не ве зе, али не и тех но ло шку об но ву, иако је 
ин ду стри ја Чач ка има ла ви ше про пул зив ну (раз вој ну) струк ту ру у од но су на 
Ср би ју као це ли ну, ко ју је ка рак те ри са ла до ми на ци ја ста ци о нар не (тра ди ци-
о нал не) ин ду стри је (тек стил на, дрв на, пре храм бе на, ме та ло пре ра ђи вач ка).745 

От пи са ност опре ме ча чан ске при вре де у 1985. го ди ни из но си ла је 75,7%, чи ме 
је не ми нов но гу би ла ко рак са кон ку рен ци јом. Ква ро ви на ма ши на ма и по стро-
је њи ма, као и за сто ји у ра ду, би ли су че ста по ја ва. Нов ца за тех но ло шку об но-
ву ни је би ло, од но сно је сте али уз ви со ке ка ма те, та ко да ча чан ска при вре да 
ни је мо гла да хва та ко рак са ино стран ством, иако је има ла из во зно ори јен ти-
са не про гра ме.746 

Но вац ко ји је осам де се тих ула ган у ин ду стри ју углав ном ни је ко ри шћен за 
ку по ви ну но вих ма ши на, већ за по ди за ње ха ла. Ни во пла та рад ни ка био је 
ис под ре пу блич ког про се ка. Тр жи шно по сло ва ње је огра ни ча ва но, ло кал ни 
др жав ни ор га ни ути ца ли су на по ли ти ку ин ве сти ра ња код ба на ка, па но вац 
ни су до би ја ли нај бо љи про јек ти. Не ли квид на пред у зе ћа са за ста ре лим про из-
вод ним про гра ми ма и тех но ло ги јом ни су за тва ра на, ни ти су по кре та на но ва 
са мо дер ном про из вод њом.747

743 Жи во рад Гли го ри је вић, „Раз ме штај ин ду стри је на те ри то ри ји Ср би је (ана ли за ста ња)”, 
Еко ном ске те ме бр 1–2, Ниш, 1994, стр. 151. 

744 Из ра чу на то пре ма по да ци ма из: Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991, str. 706.
745 Slav ka Ze ko vić, n. d., str. 103. 
746 Ми лош Јеф то вић, „Ши ри се тех но ло шки јаз”, Ча чан ски глас, бр. 17–18, Ча чак, 1. мај 1986, 

стр. 7.
747 Ђор ђе Ђу кић, н. д., стр. 107, 123, 159.
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7 . 5.  З астар ела  по стројењ а  и  зау ставље на  т ехноло шка
 м од ер низација

При мер струк тур них про бле ма за ста ре ле про из вод ње ин ду стри је Чач ка пред-
ста вља ла су пред у зе ћа „Фа бри ка хар ти је” и „Си мо Са ра га”. Сви про бле ми ко ји 
су би ли ка рак те ри стич ни за оста ла пред у зе ћа у гра ду у овим фир ма ма има-
ла су и до дат на оп те ре ће ња, јер ни ка да ни су ни кре ну ла у озбиљ ни ју мо дер-
ни за ци ју про из вод ње. „Фа бри ка хар ти је” је 1974. го ди не до би ла име „Бо жо 
То мић”, по јед ном од сво јих пред рат них ис так ну тих рад ни ка, ко ји је по ги нуо 
као пар ти зан 1944. го ди не. Но, то ни је зна чи ло и да су по кре ну те мо дер ни је 
тех но ло ги је. У про це су про из вод ње и да ље је пре вла да вао људ ски рад, ко ји је 
оба вља ло 2/3 укуп не рад не сна ге – фа бри ка је 1984. го ди не има ла укуп но 1.037 
за по сле них рад ни ка.748

Не у спе шна ин те гра ци ја са но вин ском ку ћом „По ли ти ка” из 1959. ни је за-
бо ра вље на, па су исте иде је по кре ну те кра јем се дам де се тих, као ду го роч на по-
слов на са рад ња, а од 1982. има ли су уго вор о за јед нич ком ула га њу, са пер спек-
ти вом да „Фа бри ка хар ти је” у Чач ку по ста не је дан од ООУР-а „По ли ти ке”.749 
Пот пу на ин те гра ци ја ни ка да ни је из вр ше на, а је ди на мо дер ни за ци ја про из-
вод ње од но си ла се на из град њу енер га не ка ко би се за шти ти ли од ис кљу че ња 
струје.750

Дру го пред у зе ћа, ду го го ди шњи „гу би таш”, би ла је ча чан ска ин ду стри ја на-
ме шта ја „Си мо Са ра га”. Из ве сне по вољ ни је по слов не ре зул та те има ли су од 
1974. го ди не, али и да ље без по мо ћи струч них ка дро ва. Но, без об зи ра на слаб 
рад пред у зе ће се не пре кид но про ши ри ва ло, па је 1981. има ло 617 за по сле них 
(тре ћи на је би ла не ква ли фи ко ва на и по лу ква ли фи ко ва на рад на сна га).751 До 
кра ја пе ри о да со ци ја ли зма пред у зе ће ни је из ме ни ло тех но ло шку осно ву, а са 
про то ком вре ме на и они мај сто ри за ко је се го во ри ло да ни су кре а тив ни оти-
шли су у пен зи ју, а њи хо ве за ме не би ле су још ло ши је.752 Ви ше де це ниј ско еко-
ном ско та во ре ње, не ра ци о нал но и уза луд но тро ше ње ка пи та ла, не пре ста на 
про дук ци ја не ква ли тет них про из во да и из о ста нак уса вр ша ва ња рад них спо-

748 Од 1.037 рад ни ка 1984. го ди не пре ко 57% чи ни ли су не ква ли фи ко ва ни и по лу ква ли фи ко ва-
ни рад ни ци, док је са ви со ком и ви шом шко лом би ло 5,4% за послних (Дој чи ло Ми тро вић, 
н. д., стр. 91–106, 108–114).

749 Ми лош Јеф то вић, „Уско ро ин те гра ци ја”, Ча чан ски глас, бр. 28, Ча чак, 12. јул 1984, стр. 4.
750 Н. Х., „Из фа бри ке и стру ја и па ра”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 23. ав густ 1984, стр. 3.
751 Ми ле Мој си ло вић, „На пре крет ни ци”, Ча чан ски глас, бр. 8, Ча чак, 23. фе бру ар 1962, стр. 3; 

„Дрв но- ин ду стриј ски ком би нат ’Си ма Са ра га’ ”, За јед нич ко из да ње ли сто ва ОУР-а у Чач-
ку, бр. 1, Ча чак, 27. но вем бар 1981, стр. 11.

752 Ми лош Јеф то вић, „Нај ве ћа вред ност је у љу ди ма”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 21. ја ну ар 
1988, стр. 4.
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соб но сти за по сле них, чи ји се број упр кос све му не пре ста но по ве ћа вао, има ли 
су ди рек тан ан ти мо дер ни за циј ски учи нак на ло кал ну за јед ни цу. Три пред у-
зе ћа („Фа бри ка хар ти је”, „Си мо Са ра га” и „Фе ро монт” у окви ру „Сло бо де”) 
за по шља ва ла су го то во 2.000 рад ни ка (10% од свих за по сле них у ин ду стри ји 
Чач ка осам де се тих го ди на). Ова пред у зе ћа ни су би ла до ми нант на у гра ду. Али 
и пред у зе ћа ко ја су са ма ства ра ла до хо дак, без гу би та ка, има ла су за пра во ви-
шак рад не сна ге (од 20 до 40%), та ко да је број рад ни ка ко ји су би ли из ван свих 
тех но ло шких про ме на и мо дер ни је ор га ни за ци је по сла био знат но ви ши.

7.  6. „М али  к олективи”  и „ма ла  привреда ” –  државне  и    
 приват не фирме 

Је дан од на чи на да се упо сли ви шак рад не сна ге би ло је отва ра ње ма њих пред-
у зе ћа и за нат ских ра ди о ни ца, од ко јих су не ке по ста ле фа бри ке са ста бил ном 
про из вод њом (тек стил на ин ду стри ја „Пр ви ок то бар”). Брз и успе шан еко-
ном ски раст има ло је и гра фич ко пред у зе ће „Гра фо про мет”, осно ва но 1973. 
го ди не као фир ма за про мет па пи ра, ко ја је са но вим уво зним ма ши на ма и 
про из вод ним про гра мом (са мо ле пљи ве фо ли је, фил мо ви, па пир) по ста ла сре-
ди ном осам де се тих фир ма са ви со ким за ра да ма (1981. има ли су 80 рад ни ка, 
138 – 1991. го ди не).753 Сли чан пут, али са ма њим про фи том, има ло је и пред у зе-
ће за про из вод њу опру га („Фа бри ка опру га Ча чак – ФОЧ”), јед но од че ти ри у 
та да шњој Ју го сла ви ји, осно ва но 1980. го ди не у пред гра ђу Чач ка.754 

Сва ова ма ла дру штве на пред у зе ћа на сла ња ла су се на ве ли ке др жав не фир-
ме у гра ду, до пу њу ју ћи већ по сто је ће про из вод не про це се у ме тал ској и гра-
фич кој ин ду стри ји. Иако је већ се дам де се тих го ди на би ло ја сно да тех но ло шка 
бу дућ ност при па да елек трон ској ин ду стри ји, Ср би ја ни је има ла пре ви ше фир-
ми ко је би се ба ви ле овом про из вод њом, ни ти је пред ња чи ла по бро ју ко ри шће-
них стра них ком пју те ра у од но су на дру ге ре пу бли ке у Ју го сла ви ји.755 Ча чак 

753 „Гра фо про мет” 1973–1998. (ур. Дра го слав Ву јо вић), Ча чак, 1998, стр. 8–9, 33–35; М. Јеф то-
вић, „Пре по зна тљи во са мо име”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 23. ја ну ар 1981, стр. 4; „Као 
пе чур ка по сле ки ше”, Ча чан ски глас, бр. 28–29, Ча чак, 4. и 7. ју ли 1981, стр. 36.

754 М. Јеф то вић, „Са ви је не пр ве опру ге”, Ча чан ски глас, бр. 13, Ча чак, 28. март 1980, стр. 4; Д. 
Ота ше вић, „Си гу ран про грам”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 9. ок то бар 1981, стр. 4.

755 Пре ма ју го сло вен ским зва нич ним ста ти сти ка ма СФРЈ је 1975. го ди не има ла укуп но 524 
ра чу на ра (Бу гар ска 100), Ср би ја 142 (27,1%), ужа Ср би ја 84 (16%), Сло ве ни ја 120 (22,9%) 
[Sta nje i ko ri šće nje elek tron skih ra ču na ra u SFR Ju go sla vi ji 1975. (Stu di je, ana li ze i pri ka zi 87), 
Be o grad, 1977, str. 10–15]. По да ци о Бу гар ској су про бле ма тич ни, јер је упра во та да у овој 
зе мљи по кре ну та про из вод ња ра чу нар ске опре ме сла би јег ква ли те та не го на За па ду, али 
у исто вре ме та ква (ми кро про це со ри, ком плет ни ком пју те ри, кал ку ла то ри) да је да ле ко 
пре ма ши ва ла Ју го сла ви ју у овом при вред ном до ме ну. Бу гар ска је би ла ли дер у про из вод-



240

Индустријализација

ни је др жав ном ин тер вен ци јом до био ин ду стри ју ве за ну за елек тро ни ку, те ле-
ко му ни ка ци је и ауто ма ти ку, ни ти је упо тре ба ра чу на ра до кра ја епо хе со ци ја-
ли зма има ла сна жни ју при ме ну. То је би ла и ка рак те ри сти ка це ле СФРЈ, као и 
уже Ср би је. Пре ма бро ју ра чу на ра СФРЈ је 1985. го ди не би ла 90-та на све ту, а 
ужа Ср би ја је са 297 ком пју те ра има ла уче шће од 9,9% у укуп ном бро ју ра чу-
на ра у Ју го сла ви ји (1989, 4.028 – 11,7%). Тек 1987. го ди не СФРЈ је до не ла стра те-
ги ју раз во ја ко ја се ори јен ти са ла на ин фор ма ти ку и ро бо ти ку, али и овај за ка-
сне ли про је кат ни је при ме њен у прак си пре рас па да зе мље.756 Сла бост раз во ја 
ин фор ма ти ке би ла је у су прот но сти са бр зи ном при хва та ња ових тех но ло ги ја 
у на уч ним уста но ва ма, ЈНА, ми ли ци ји, уче шћу до ма ћих струч ња ка у кон стру-
и са њу ра чу на ра и по ве за но сти са свет ским то ко ви ма. Ср би ја је осам де се тих 
го ди на XX ве ка про из ве ла са мо око 5.000 до ма ћих пер со нал них ком пју те ра и 
ни је зна чај ни је раз ви ја ла ову на пред ну ин ду стри ју.757 С дру ге стра не, Бу гар ска 
је у исто вре ме го ди шње про из во ди ла око 60.000 пер со нал них ком пју те ра (пла-
ни ра но је 100.000, што ни ка да ни је ре а ли зо ва но).758

По ку ша ји да се у ма лим дру штве ним фир ма ма по кре ну ови тех но ло шки 
про це си ни су би ли успе шни, та ко да ори јен та ци ја ка елек тро ни ци ни ка да ни-
је по ста ла пре о ку па ци ја би ло ко је ве ће фир ме у Чач ку. Из ра да елек тро-ма те-
ри ја ла мо гла је да по ста не по че так та квог по сло ва ња, али иако је пред у зе ће 
„Елек тро Мо ра ва” (ко ја се бри ну ло о про из вод њи стру ј е у обли жњим хи дро-
е лек тра на ма) још 1961. ре ги стро ва но за про из вод њу олов них аку му ла то ра, 
елек трич них по лу про вод ни ка и цев них гре ја ча, за нат ска из ра да ни ка да ни је 
пре ра сла у се риј ску, од но сно ин ду стриј ску.759 

Рас пра ве о уво ђе њу ра чу на ра у ло кал ну ад ми ни стра ци ју по че ле су још 
1967. го ди не.760 Од лу ка о осни ва њу ра чу нар ског цен тра ко ји би оба вљао по сло-

њи елек трон ске опре ме у окви ру зе ма ља СЕВ-а. Пр ви пер со нал ни ком пју тер про из ве ли су 
1980. го ди не (Ев ге ний Кан ди ла ров, н. д., стр. 56–58; Мар тин Ива нов, Ре фор ма тор ство без 
ре фор ми. По ли ти че ска та ико но мия на бъл гар ския ко му ни зъм, стр. 67–68, 251, 257, 270).

756 Ni ko la Mar ko vić, „Do pri nos in for ma ti ke pro ce si ma mo der ni za ci je u Sr bi ji”, Sr bi ja u mo der ni-
za cij skim pro ce si ma XX ve ka 1 (ur. La tin ka Pe ro vić, Ma ri ja Ob ra do vić, Du brav ka Sto ja no vić), 
Be o grad, 1994, str. 163–165.

757 Ни ко ла Мар ко вић, Ду шан Ра до ва но вић, Би сер ка Илић, Де јан Кне же вић, Ра чу нар ство у 
Ср би ји : од по чет ка до да нас (из ло жбе на све ска), Бе о град, 2006, стр. 7–11.

758 Фак то ло гия око ло бъл гар ски те ми кро ком пю три, у: http://www.pravetz.info/about-pravetz.
html (03. 08 .20 1) ; HCM: Ea st-Europe a n  Home-Computer, u: http://www.homecomputer.d e/ pages/
easteurop e_ bu.ht ml (03 .0 8. 20 1).

759 ИАЧ , ОЧ, К–45, Записник са XVI  седнице В ећа пр ои зв ођ ач а НОО Ча чак (31. ма ј  1961) .
 760 У укупно 50 радни х организација  у Чачк у  19 67.  го дине рад ило ј е  око  12.500 лиц а. Од тог 

броја  у  ад министраци ји  је било запослен о 2.618  људи  ( 21% ), а књ иговод ст во  је водило  ок о 
 5% од  укупно г б роја зап осл ених (Миле Мојсилови ћ, „Електроника против мастила”,  Чач ан-
ски гл ас ,  бр . 19, Чача к,  19. ма ј 19 67, стр.  3).
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ве ад ми ни стра ци је у Чач ку, усво је на је 1968. го ди не.761 Пр во пред у зе ће ко је се 
ба ви ло елек тро ни ком („Елек тро ни ка-мон тинг”), али са мо на ни воу сер ви си-
ра ња и мон та же, осно ва но је 1981. го ди не у Ов чар Ба њи.762 Има ли су ма ли број 
за по сле них,  по обра зо ва њу су би ли да ле ко од елек тро ни ке, па се ни је мо гао 
ни оче ки ва ти не ки ве ћи раз вој.763 На прет ку ни је до при не ла ни ини ци ја ти ва да 
се пу тем удру жи ва ња зна ња ин же ње ра из фа бри ка у гра ду и бли жој око ли ни 
(укљу чу ју ћи и вој ну ин ду стри ју) и Пе да го шко-тех нич ког фа кул те та, у Чач ку 
ство ри цен тар за елек тро ни ку (тре ћи по ве ли чи ни по сле Бе о гра да и Ни ша).764 
Иако је оце ње на као до бра, ова иде ја ни ка да ни је ре а ли зо ва на. Се ди ште фир-
ме „Елек тро ни ка-мон тинг” пре шло је у Ча чак 1988. го ди не ка да су већ има ли 
се риј ску про из вод њу ра зних елек трич них ме ра ча за ин ду стри ју, али у ма лом 
бро ју при ме ра ка. Као и на по чет ку по сто ја ња пред у зе ћа, ма ли број за по сле-
них, од ко јих су мно ги би ли не струч ни, ко чио је би ло ка кав раз вој.765

Раз вој ма лих пред у зе ћа дру штве ног сек то ра пот по ма га ла је др жа ва. Од по-
чет ка се дам де се тих ви дан је на пре дак и у при ват ном сек то ру. Број при ја вље-
них за нат ских рад њи у Чач ку је ра стао (1972 – 702 ; 1973 – 846), али у од но су 
на су сед не ма ње гра до ве (као што су Гор њи Ми ла но вац или Кра ље во), број 
за на тли ја је за пра во стаг ни рао.766 За нат ско удру же ње „Уни вер за л”, обра зо ва но 
1979. го ди не, ус пе ло је да ожи ви за нат ску про из вод њу при ват них за на тли ја 
ко ји су пре ко сво је за дру ге све че шће по че ли да до би ја ју по сло ве и за ве ли ка 
ин ду стриј ска пред у зе ћа и да по кре ћу се риј ску про из вод њу. У дру гој по ло ви ни 
осам де се тих ово удру же ње при ву кло је пре ко 5.000 за на тли ја из це ле зе мље 
(зна тан број по врат ни ка из ино стран ства), што је био но ви по че так ства ра ња 
ма лих при ват них ин ду стриј ских пред у зе ћа.767 Овај про цес био је у су прот но-
сти са трен до ви ма мар ги на ли за ци је при ват ног сек то ра у со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји, на ро чи то за нат ства. Је ди ни раст бе ле жи ли су уго сти тељ ство и при ват-
ни ауто пре во зни ци.768 

761 „П рихваћен а  иницијатива за  оснива ње  Електронског центра у Чачку”,  Сло бо да, бр.  4 2, 
 Чачак,  јан уар 1968, стр. 1.

762  М. Ј., „Е лек троника и занатлије“, Чача нс ки глас,  бр.  6,  Чачак , 6 . фебру ар  1981, стр. 4.
763 М.  Јефтовић,  „П рви кораци стабилни”, Чача нс ки  г лас, бр. 4 1,  Ча чак, 9.  окт обар 198 1,  стр. 

4. 
764 Ј.  Матијашеви ћ,  „Електроника у привреди”,  С лобода, б р. 328 , Чача к, 6. окт оба р 1983, стр. 

5.
765 М . Јефтовић,  „ Најзад корак напред”,  Ча чански гла с,  бр. 4,  Ча чак,  21.  ја нуар 1 9 88, стр. 4.
766 Општине у СР  С рбији  :  ст ати стички  под аци, Б еог рад, 19 74,  стр. 17 6.
767 Миладин Вукосављевић,  За натска  задруга  „Универ за л”, Чач ак , 1 98 6, стр .  72–79.
768 Danilo Mrkšić, Srednji slojevi u Jugoslaviji, B eo gr ad, 1987 ,  str.  15 1– 154, 1 56 ,  18 0, 195– 19 6.
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8 . Ин ду ст ри ја лизаци ја  Б лаг оевграда (1974–1989)
Ве ли ка ула га ња у ин ду стри ја ли за ци ју Бла го ев гра да ни су пре ки ну та ни се дам-
де се тих ни осам де се тих го ди на два де се тог ве ка. Но ви ци клус ин ве сти ци ја и 
на ста вак еко ном ског раз во ја от по чео је ју на 1974. го ди не, ка да су ЦК БКП и 
Вла да НРБ до не ли но ви указ о „убр за ном раз во ју” Бла го ев град ског окру га. 
Ин си сти ра ло се на раз во ју елек трон ске, те ле ко му ни ка ци о не и ин ду стри је ве-
за не за ауто ма ти за ци ју про из вод них про це са.769 Истог ме се ца у Бла го ев град 
је до шао То дор Жив ков, по здра вио од лу ку о убр за ном раз во ју окру га и по се-
тио фа бри ке у гра ду. Жив ко ву је на ло кал ном фуд бал ском ста ди о ну „Хри сто 
Бо тев” ор га ни зо ван „ве ли чан ствен ми тинг”. Зва нич на про па ган да ову по се ту 
је ока рак те ри са ла као „исто риј ску”, јер је сим бо лич но озна чи ла на ста вак убр-
за ног еко ном ског раз во ја гра да. По што су те го ди не у Бу гар ској исто вре ме но 
сла ви ли и 30 го ди на од по бе де со ци ја ли зма, за да ци о уна пре ђе њу дру штва по-
де ље ни су и ло кал ним ру ко во ди о ци ма у Бла го ев град ском окру гу.770

Ула га ња у ин ду стри ју Бла го ев град ског окру га то ком Сед ме пе то лет ке (1976–
1979) из но си ла су 292 ми ли о на ле ва771, а укуп на ула га ња у ин ду стри ју Бу гар ске 
9,878 ми ли јар ди ле ва.772 Пре ма овим по ка за те љи ма у Бла го ев град ски округ ин-
ве сти ра но је ско ро 3% од укуп не су ме уло же не за раз вој ин ду стри је. Убр за ни 
еко ном ски раз вој Бла го ев гра да по но во је по све до чио То дор Жив ков 16. ју на 
1978. го ди не, ко ји је то ком ове по се те одр жао чу ве ни го вор у ко ме је ис та као 
да сви ко ји же ле да ви де ка ко на пре ду је со ци ја ли стич ка Бу гар ска тре ба да до ђу 
у Бла го ев град, ко ји је из аграр не пе ри фе ри је из ра стао у мо де ран ин ду стриј ски 
град. Том при ли ком Жив ков ни је го во рио са мо о ус пе си ма у еко но ми ји, не го 
се освр нуо и на ма ке дон ско пи та ње, на гла ша ва ју ћи да Бу гар ска не ма те ри то ри-
јал них пре тен зи ја пре ма Ју го сла ви ји.773 

Слич не ста во ве по но вио је и пред сед ник вла де Алек сан дар Ли лов при ли ком 
по се те Бла го ев гра ду 1983. го ди не. Још ја че је ис так ну та уло га еко ном ског на-
пре до ва ња гра да у епо хи со ци ја ли зма, али и бу гар ски на ци о нал ни мо ти ви за 
ин ве сти ци о на ула га ња, јер је тре ба ло да се по ка же бри га за Пи рин ску Ма ке до-
ни ју у ко јој се негова ла бу гар ска на ци о нал на свест. Раз вој Бла го ев гра да тре ба-
ло је да по ста  не обра зац за на пре дак со ци ја ли стич ког гра да у Бу гар ској, узор 

769 „За по-на та тъ шно уско ре но со ци ал но-ико но ми че ско раз ви тие на Бла го ев град ски окръг”, 
Пи рин ско де ло, бр. 135, Бла го ев град, 29 юни 1974, стр. 1, 3.

770 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 463–465.
771 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 41.
772 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1980, Со фия, 1981, стр. 128.
773 „Бла го ев град ски окръг – в чел ни те ре ди ци на со ци а ли сти че ско стро и тел ство. Реч на дру га-

рия То дор Жив ков”, Пи рин ско де ло, бр. 120, Бла го ев град, 15 юни 1978, стр. 3, 5.
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за све Бу га ре, али и стран це ко ји до ла зе у Бу гар ску. Бла го ев град је ода бран да 
бу де „град на ци о нал ног пре сти жа”. Као осно ва за на пре до ва ње гра да ис так ну-
та је мо дер на еко но ми ја, чи ји се раз вој на ста вљао пре ма про гра му Окру жних 
вла сти из 1981. го ди не, чи јем је усва ја њу при су ство вао и То дор Жив ков.774 

Ве ли ки под стрек раз во ју Бла го ев гра да, али и свих дру гих по гра нич них ре јо-
на, дат је но вим Ука зом из 1982. го ди не, ко јим се пред ви ђао ве ћи сте пен са мо-
у пра ве у ло кал ним сре ди на ма, али и ула га ње др жа ве у еко ном ски пре бра жај 
до та да за по ста вље них пре де ла. При вред ни и ур ба ни стич ки раз вој тре ба ло 
је да за др же ста нов ни штво у овим обла сти ма и да га оспо со бе са са мо стал ни 
еко ном ски на пре дак.775

Убр за ни еко ном ски и ур ба ни стич ки раз вој Бла го ев гра да усло вио је да се 
То дор Жив ков од лу чи да баш у овом гра ду 1987. го ди не при ми стра не ди пло-
ма те у окви ру сво јих тра ди ци о нал них су сре та са ам ба са до ри ма у Бу гар ској.776 
Бла го ев град је био ре пре зен та ти ван со ци ја ли стич ки град у на ци о нал но осе-
тљи вом под руч ју у чи ји је еко ном ски опо ра вак и раз вој Бу гар ска уло жи ла ве-
ли ки но вац.

8 .  1.  Саобраћ ај ,  ко му никације ,  ен ергетика 

Же ле знич ка и пут на мре жа са ко јом је по ве зи ван Бла го ев град на ста ви ла је да 
се мо дер ни зу је и у пе ри о ду по сле 1974. го ди не. Глав ни пут ни пра вац до ли ном 
ре ке Стру ме обез бе ђи вао је ста бил ну по зи ци ју тран зит ног цен тра. 

По што је про мет ро бе за Грч ку по ве ћан кра јем се дам де се тих го ди на, на пра-
вље ни су и про јек ти за елек три фи ка ци ју пру ге ко ја је про ла зи ла по ред Бла го-
ев гра да. По бољ ша ња пут не мре же уну тар ре ги о на от по че ле су по сле 1960. го-
ди не, ка да се и по ве ћа ва број ауто мо би ла у окру гу. Са мо у пе ри о ду 1975–1982. 
број ка ми о на се по ве ћао за 55,9%. Ду жи на пу те ва од 1960. до 1982. го ди не по-
ве ћа на је 2,5 пу та.777 

774 Алек сан дър Ли лов, „Град – сред пър вен ци те на со ци а ли сти че ска Бъл га рия. Сло во на др. 
Алек сан дър Ли лов на съв мест но то за се да ние на ОК на БКП и ОНС за раз ви ти е то на Бла го-
ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру ар 1983, стр 1, 3.

775 „По ста но вле ние № 22 на МС от 10. 05. 1982 г. за уско ре но со ци ал но-ико но ми че ско раз ви-
тие на се ли щ ни те си сте ми от че твър ти и пе ти функ ци о на лен тип, от гра нич ни те ра й о ни 
и от Странд жан ско-Са кар ския край през осма та пе ти лет ка и до 1990 г.”, Др жа вен вест ник 
(ДВ), бр. 42 от 28. 05. 1982 г.; изм. ДВ, бр. 13 от 15. 02. 1985 г.; ДВ, бр. 10 от 6. 02. 1987 г.; ДВ, 
бр. 81 от 21. 10. 1988 г.; ДВ, бр. 24 от 23. 03. 1990 г.; ДВ, бр. 43 от 29. 05. 1990 г.; ДВ, бр. 48 от 
15. 06. 1990  г.

776 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 79, а.е. 164, л. 3, 6. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на Ми ни стар ския съ вет 
от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те на ди пло ма ти че ски те ми-
сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град ски окръг през 1987 го ди на.

777 Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, н. д., стр. 357–360.
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Но, но ви под сти цај мо дер ни за ци ји пут не мре же усле дио је при ли ком по се-
те стра них ам ба са до ра у Бу гар ској 1987. го ди не. Ка ко би Бла го ев град и це лу 
др жа ву пред ста ви ли у нај бо љем мо гу ћем све тлу, цен трал на власт је уло жи ла 
зна чај не ин ве сти ци је у об на вља ње ма ги страл них и ло кал них пу те ва, као и 
град ских ули ца ко ји ма би стра не ди пло ма та про шле. Ми ни стар ство за тран-
спорт тра жи ло је се дам ми ли о на ле ва за ре кон струк ци ју свих пу те ва, али Вла-
да ни је же ле ла да им исплати то ли ки но вац, сма тра ју ћи да је ра чун пре ве лик, 
јер су за це ло куп ну ре кон струк ци ју гра да пред ла га ли ин ве сти ци ју од шест 
ми ли о на ле ва. На кра ју је ре кон струк ци ја пут не и улич не мре же ура ђе на са 
сма ње ним ин ве сти ци ја ма.778

Раз вој ин ду стри је и са о бра ћа ја пра ти ло је и ула га ње у раз ви ја ње те ле ко му ни-
ка ци о них мре жа. Пр ва ауто мат ска те ле фон ска цен тра ла у Бла го ев гра ду ин ста-
ли ра на је 1964. го ди не са ка па ци те том од 1.000 бро је ва. Већ 1982. го ди не у це лом 
окру гу по ста вље не су 52 цен тра ле (41 у се ли ма), са ка па ци те том од ско ро 40.000 
бро је ва, од ко јих је 25.300 при па да ло при ват ним ли ци ма (у про се ку 12,8 те ле фо-
на на 100 ста нов ни ка).779 Ча чак је у истом пе ри о ду имао ни жу те ле фо ни за ци ју 
(10,1 на 100 ста нов ни ка), али је био знат но бо љи од про се ка за Ју го сла ви ју.

Ауто ма ти за ци ја те ле фон ског са о бра ћа ја по сте пе но је по ве ћа ва на од сре ди не 
се дам де се тих. Та ко је Бла го ев град 1975. го ди не до био ауто мат ску те ле фон ску 
цен тра лу ко јом је по ве зан са 16 окру жних цен та ра у Бу гар ској.780 Про ши ре ња 
ни су за у ста вље на. Бла го ев град је про ши рио те ле фон ску цен тра лу за 2.000 бро-
је ва (1976) и ди рект но се по ве зао са 24 окру жна цен тра у Бу гар ској.781 Све ча но 
пу шта ње у рад про ши ре не цен тра ле из вр ше но је 9. сеп тем бра 1977. го ди не, до 
ка да је она до би ла још 300 но вих бро је ва.782

Иако је број те ле фо на ра стао, но ва стам бе на на се ља у Бла го ев гра ду ни су 
на вре ме по ве зи ва на са те ле фон ском мре жом. Та ко је на се ље „Де ве ти сеп тем-
ври” 1981. го ди не на 10.000 љу ди има ло са мо 10 те ле фон ских бро је ва.783 У на-

778 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 79, а.е. 164, л. 2, 4. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на Ми ни стар ския 
съ вет от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те на ди пло ма ти че-
ски те ми сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град ски окръг през 
1987 го ди на.

779 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 36; Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, 
н. д., стр. 364. 

780 „Ци фри и фак ти за 1975 го ди на и 6-та пе ти лет ка. През го ди на та,ко я то си оти ва”, Пи рин ско 
де ло, бр. 252, Бла го ев град, 31 де кем бар 1975, стр. 1.

781 „Из ме ре ни я та на един ман дат, пло до тво рен, съ зи да те лен”, Пи рин ско де ло, бр. 127, Бла го ев-
град, 30. май 1976, стр. 1.

782 „1977 го ди на: ци фри и фак ти”, Пи рин ско де ло, бр. 1, Бла го ев град, 1. яну а ри 1978, стр. 2.
783 Лю бен Сто и лов,„В гра да жи вее, към се ло гле да. Ре пор таж от мя сто то на съ би ти е то”, Пи-

рин ско де ло, бр. 45, Бла го ев град, 5 март 1981, стр. 3.
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ред ним го ди на ма до шло је до на глог по ве ћа ња те ле фон ских при кљу ча ка, па 
је Бла го ев град 1983. го ди не до био но вих 10.000 те ле фон ских бро је ва.784 Исте 
го ди не и стам бе ни блок „Де ве ти сеп тем ври” до био је но ву цен тра лу са 3.000 
бро је ва ко ја је тре ба ло да се про ши ри са још 1.000 бро је ва.785 Те ле фо ни за ци ја је 
на ста вље на и у на ред ним го ди на ма, па је Бла го ев град са мо у то ку 1987. го ди не 
до био 1.500 но вих те ле фон ских бро је ва.786 Град је на кра ју епо хе со ци ја ли зма 
имао нај ма ње око 20.000 те ле фон ских бро је ва у са мом гра ду. Пре ма пла но ви-
ма, Бла го ев град је тре ба ло да се по ве же са глав ним те ле фон ским во до ви ма у 
зе мљи ко ји су омо гу ћа ва ли ди рект не ве зе са свим гра до ви ма у Бу гар ској, али 
и ме ђу на род ним те ле фон ским са о бра ћа јем.787 Бу гар ска је на кра ју епо хе со ци ја-
ли зма (1990) за јед ну тре ћи ну над ма ши ва ла Ју го сла ви ју и ужу Ср би ју по бро ју 
те ле фо на на 100 ста нов ни ка.

Та бе ла бр. 26. Бу гар ска, Ју го сла ви ја, Ср би ја и ужа Ср би ја (по ка за те љи раз во ја из 1990. 
го ди не)

Зе мља (ре ги он)
Део бру то до ма ћег про из во да у %

1 2 3 4 5 6 7
Бу гар ска 23,0 5,4 8 5,4 8 320 14,4 32 16
Ју го сла ви ја 18,7 5,2 7,0 508 19,3 20 14
Ср би ја 19,4 4,4 6,4 488 23,2 17 13
Ужа Ср би ја 21,3 4,0 6,0 411 17,2 20 15

 1) За бру то ин ве сти ци је у основ на сред ства; 2) За обра зо ва ње; 3) За здрав ство; 4) Број ста-
нов  ни ка на јед ног ле ка ра; 5) Смрт ност одој ча ди у про ми ли ма; 6) Број те ле фо на на 100 ста-
нов ни ка; 7) Број ауто мо би ла на 100 ста нов ни ка; 8) По да ци из 1992. го ди не. Из вор: Ду шан 
Миљ ко вић, Ми о драг Ни ко лић, Раз вој ре пу бли ка прет ход не СФР Ју го сла ви је 1947–1990. 
го ди не : Сту ди је, ана ли зе, при ка зи, бр. 132 (Са ве зни за вод за ста ти сти ку), Бе о град, 1996, 
стр. 227.

Ста бил но снаб де ва ње елек трич ном енер ги јом ре ше но је сре ди ном осам де се-
тих. То ком 1977–1978. го ди не про јек то ва на је ве за во до ви ма од 400 kV пре ко 
Бла го ев гра да за Грч ку (Со лун). Ова тра са нај пре је уве за на на 200 kV (ве за са 
ТЕЦ „Бо бов дол”) 1982. го ди не, да би 1988. би ли укљу че ни и во до ви од 400 kV. 
Исто вре ме но су, у бли зи ни Бла го ев гра да, за по че ти ра до ви (1984–1986) на аку-
му ла ци ји за во до снаб де ва ње („Хи дро ком плекс Ри ла”) ко ја је, осим во де за 
пи ће пред ви ђе не за Со фи ју, Дуп ни цу и Бла го ев град, тре ба ло да про из во ди и 

784 „Все ки ден е ед но но во на ча ло”, Пи рин ско де ло, бр. 272 (Спе ци ал но при ло же ние на в. „Пи-
рин ско де ло”), Бла го ев град, 20 но ем ври 1983, стр. 2.

785 Емил Ми ха й лов, „Ви три на на успе хи те и въз хо да.В Бла го ев град вче ра бя ха от кри ти но ви 
юби ле й ни обек ти”, Пи рин ско де ло, бр. 214, Бла го ев град, 8 сеп тем ври 1984, стр. 1, 4.

786 „Оча ро ва ни е то на об но ве ниа град”, Пи рин ско де ло, бр. 105, Бла го ев град, 5. юни 1988, стр. 1.
787 Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, н. д., стр. 365–366.
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елек трич ну енер ги ју.788 Иако је овај про је кат по чео да се ре а ли зу је сре ди ном 
осам де се тих, ло кал на са мо у пра ва из Бла го ев гра да 1971. го ди не ни је да ла са гла-
сност да се во да усме ра ва пре ма Со фи ји, стра ху ју ћи од еко ло шких по сле ди ца 
це лог по ду хва та, као и опа сно сти да се пре у сме ре њем то ко ва ре ка Стру ма и 
Ис кар оп шти на Бла го ев град за пра во оста ви без до вољ них ко ли чи на во де.789

8. 2. Прехрамбена и прерађивачка индустрија 

У по љо пр и вр ед  ној про  и з  вод  њи Б ла  го  ев град ски округ се спе ци ја ли зо вао за га-
је ње ду ва на, гро жђа, ра ног по вр ћа и во ћар ство. Про из вод ња ду ва на има ла је 
ујед на че ни кван ти тет, али су за то све оста ле по љо при вред не кул ту ре има ле 
зна тан раст од 1965. го ди не.790 

Ипак, глав на ин ду стриј ска биљ ка и да ље је остао ду ван, ко ји је због при ро де 
тла и кли мат ских при ли ка имао по се бан ква ли тет ко ји се це нио код по тро ша-
ча у це лом све ту. Ме ђу тим, по вр ши не под ду ва ном по сте пе но су по че ле да се 
сма њу ју у до ли ни Стру ме због ма сов не ми гра ци је се ља ка у гра до ве, пр вен стве-
но Бла го ев град. С дру ге стра не, због из ра зи те мо но кул тур но сти об ра ди вих 
по вр ши на на ко ји ма се у кон ти ну и те ту 30 па и 50 го ди на га јио са мо ду ван, 
до шло је до ши ре ња биљ них бо ле сти и оси ро ма ше ња тла, што је све до во ди ло 
до сма ње ња при но са. Ка да је у Бла го ев гра ду 1967. го ди не отво ре на фа бри ка 
ци га ре та „Пи рин”, по че ла је про из вод ња ци га ре та без фил те ра за ис точ но е-
вроп ско тр жи ште, нај ви ше за Со вјет ски Са вез. Мо дер ни за ци ја про из вод ње 
по чет ком се дам де се тих до не ла је но ве тех но ло ги је и про из вод њу ци га ре та са 
фил те ром. Но ва фа бри ка ци га ре та из гра ђе на је у пе ри о ду 1977–1979. го ди не. 
Про из во ди ли су 11.000 то на из у зет но ква ли тет них ци га ре та. За про из вод њу је 
ко ри шће на нај са вре ме ни ја елек трон ска опре ма ко ја је омо гу ћа ва ла ста бил ну 
до зу ади ти ва. Елек трон ска кон тро ла, са опре мом про из ве де ном у Бу гар ској, 
уве де на је и за сор ти ра ње ли сто ва ду ва на. Све је то тре ба ло да омо гу ћи да 
фа бри ка го ди шње про из ве де 15.000 то на ци га ре та, без за по шља ва ња до дат не 
рад не сна ге. Фа бри ка ду ва на и ци га ре та у Бла го ев гра ду би ла је јед на од нај зна-
чај ни јих у Бу гар ској, а ру ко во де ћи ка дро ви из овог пред у зе ћа има ли су за па-

788 Ми ре Спи рев, Елек три фи ка ци я та на Бъл га рия, стр. 186–187, 201.
789 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 52, а.е. 47, л. 7, 113, 115–116. – По ста но вле ние № 46. от 17 де кем ври 

1971. г. за утвър жда ва не на тех ни ко-ико но ми че ски до клад за ком плек сно из пол зу ва не на 
во ди те от ре ки те Ис кър и Стру ма и от мест ни те во до и сточ ни ци за за до во ля ва не ну жди те 
на гра до ви те Со фия, Бла го ев град и Ст. Ди ми тров и при бли жи щ и те на се ле ни ме ста в пер-
спек ти ва до 2000.

790 Ни ко ла Па ла га чев, Ни ко ла Ян чо ви чин, „Аграр но-про ми шле но про из вод ство”, Бла го ев-
град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 
1984, стр. 211, 216–217. 
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же ну ка ри је ру у Со фи ји и цен трал ном пред у зе ћу за про да ју ду ва на и ци га ре та 
„Бъл гар та бак”, по слу ју ћи са зе мља ма За па да.791

Ме ђу тим, и по ред при ме не ви со ке тех но ло ги је у про из вод њи и до бре ор-
га ни за ци је ра да, фа бри ка ду ва на је има ла про бле ме. Ру ко во ди о це ви ше ни су 
бри ну ла „ба нал на” пи та ња, већ што је мо гу ће ве ћа и ква ли тет ни ја про из вод ња 
ци га ре та. Рад у фа бри ци оме тао је про блем ин тер не обу ке рад ни ка пред ви-
ђе них за сло же ни је опе ра ци је у про из вод њи ци га ре та. До ла зак на по сао ни је 
био без са о бра ћај них ри зи ка, јер су рад ни ци пре ула ска у пред у зе ће мо ра ли 
да пре ла зе пру гу, а осве тље ње на том де лу пу та но ћу ни је ра ди ло. Тро то а ри 
по ред пу та за фа бри ку би ли су у ве о ма ло шем ста њу, па су рад ни ци до по сла 
сва ко днев но га зи ли бла то, по го то ву за вре ме ки шних да на. Ни је би ло до вољ но 
ни ауто бу ских ли ни ја за пре воз рад ни ка у фа бри ку.792 

Фа бри ка ду ва на и ци га ре та и да ље је би ло во де ће пред у зе ће ка да су у пи та-
њу пре храм бе на и пре ра ђи вач ка ин ду стри ја у Бла го ев гра ду. Дру га ва жна си ро-
ви на у це лом окру гу би ло је др во, чи ја је екс пло а та ци ја не пре кид но ра сла.793 
Због зна ча ја ове ин ду стри је Вла да НР Бу гар ске ју је 1976. го ди не укљу чи ла у 
ге не рал ну схе му про из вод ње и пред у зе ћа за об ра ду др ве та из це лог Бла го ев-
град ског окру га, као и Гор ски ком би нат из Бла го ев гра да, ко ји је пре ма од лу ци 
Вла де зва нич но осно ван у Бла го ев гра ду 1980. го ди не.794 

Ве ли ки тек стил ни ком би нат „Го це Дел чев” из Бла го ев гра да до би јао је но ве 
ин ве сти ци је и кра јем се дам де се тих го ди на.795 Због про ши ре ња про из вод ње по-
гон овог ком би на та у ме сту Го це Дел чев (не ка да шњи Не вро коп) до био је 1982. 
ста тус са мо стал не фир ме.796 По ред по сто је ћих фир ми из обла сти тек стил не ин-
ду стри је, Бла го ев град је 1981. го ди не до био и фа бри ку обу ће „Ви хрен”.797

И по ред свих про ши ре ња про из вод ње и фи нан сиј ских успе ха, пре ра ђи вач-
ка и пре храм бе на ин ду стри ја Бла го ев гра да ни су има ли при о ри тет у ин ве сти-
ци ја ма. Нај ве ћа па жња усме ре на је на про ши ре ње еле ктрон ске ин ду стри је.

791 Спас Ге ле ме ров – Кос, Ки рил Бу чин ски, „Про из вод ство и пре ра бот ка на тю тюн”, Бла го-
ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 
1984, стр. 232–234, 237–238; Ди ми тър Яд ков, Бъл гар та бак: Спо ме ни, Со фия, 2003, стр. 
58–68, 159, 395.

792 Ма рин Цве та нов, „С по ви шен ин те рес и за слу же но вни ма ние”, Пи рин ско де ло, бр. 16, Бла-
го ев град, 20. яну ар 1977, стр. 2.

793 Хри сто Си ра ков, Крум Ка лу дин, Па и сий Ро яч ки, „Гор ско сто пан ство”, Бла го ев град ски окръг 
: ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 272–280.

794 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985, стр. 71, 113.
795 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 43.
796 Бла го ев град ски окръг отра зен на стра ни ци те на Дър жа вен вест ник 1912–1985, стр. 73.
797 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 93; Кме то ве те на Бла го ев град 

(Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 71.
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8. 3. Нове технологије и модернизација индустрије 

Од  лу ком  ц ен  т рал них  вл а  ст и  из ју  н а 19 74. го ди не Бла го ев град ски округ је на-
ста вио са по ди за њем но вих ин ду стриј ских по стро је ња и уво ђе њем но вих тех-
но ло ги ја. Пла ни ра но је да се у окру гу по диг не де сет пот пу но но вих фа бри ка, 
као и про ши ре ње и мо дер ни за ци ја по сто је ћих 15 пред у зе ћа. Као и у прет ход-
ном пе ри о ду раз ви ја ли су се тех но ло шки про це си ве за ни за ауто ма ти ку, про-
из вод њу мер них ин стру ме на та, ра дио-елек тро ни ку.798

План се те ме љио на ко ри шће њу на уч но-тех нич ких до стиг ну ћа, са ци љем 
убр за ња еко ном ског на прет ка це лог окру га, по себ но у окви ру по ди за ња фа-
бри ка из обла сти елек трон ске ин ду стри је. Све до кра ја пе де се тих у Пи рин ском 
кра ју до ми ни ра ле су пре храм бе на и пре ра ђи вач ка ин ду стри ја. Ма ши но град-
ња је за у зи ма ла 0,33%, а ла ка ин ду стри ја 4,5% од укуп ног оби ма про из вод ње 
ин ду стри је. Од 1970. го ди не у Бла го ев град ском окру гу от по чео је на гли раст 
ин ду стриј ске про из вод ње, знат но ви ши од бу гар ског про се ка (13,5 : 8,2%). По-
чет ком осам де се тих ин ду стри ја је да ва ла 48,4% про дук ци је окру га и за по шља-
ва ла 32,7% рад ни ка. Ве ли ка ин ве сти ра ња у но ве тех но ло ги је и мо дер ни је гра-
не ин ду стри је пре о бра зи ли су Бла го ев град ски округ. Од по чет ка осам де се тих 
у укуп ној еко ном ској про дук ци ји ин ду стри ја ве за на за про из вод њу апа ра та, 
ауто ма ти ке и елек трон ских скло по ва има ла је уче шће око 25%, а у ин ду стриј-
ској про из вод њи пре ко 33%.799 Бла го ев град ски округ је већ 1975. го ди не спа дао 
у раз ви је на под руч ја Бу гар ске ка да је у пи та њу про из вод ња скло по ва ве за них 
за ауто ма ти за ци ју и елек тро ни ку.800 Иако је тех но ло шки ни во елек трон ске ин-
ду стри је у Бу гар ској био ни жи у од но су на са вре ме ну елек трон ску ин ду стри ју 
на За па ду, ин ду стриј ски пре о бра жај Бла го ев гра да и око ли не био је брз и те-
ме љио се на на пред ним гра на ма при вре де. Оп шти ин ду стриј ски раст у 1974. 
го ди ни био је 4,9 пу та ве ћи не го 1960. го ди не. Пре ма овом по ка за те љу од 27 
окру га у Бу гар ској Бла го ев град ски је био де ве ти. Ипак, ме сто Бла го ев град ског 
окру га у ин ду стриј ској про дук ци ји зе мље ни је се зна чај ни је по пра ви ло. Од 
27 окру га у Бу гар ској осам је 1970. го ди не би ло сла би је од бла го ев град ског, а 
1975 – де вет.801 Ме ђу тим, зна чај ни је од ових ста ти стич ких по ка за те ља је сте то 
да је пре ки ну та изо ло ва ност од ин ду стриј ског раз во ја це ле зе мље, а сам Бла го-
ев град био је цен тар ин ду стриј ског раз во ја це лог окру га.

798 „До ку мент с огром но зна че ние за по-на та тъ шния раз цвет на окръ га”, Пи рин ско де ло, бр. 
139, 3 юли 1974, стр. 1.

799 Ви о ле та По по ва, Асен Ри зов, н. д., стр. 106–107, 125–128. 
800 Мит ко Ге не шки, Те ри то ри ал но рас по ло же ние на ма ши но стро е не то в НР Бъл га рия, Со-

фия, 1975, стр. 127.
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За хва љу ју ћи ула га њи ма др жа ве, сти му ли са њу про из вод ње и из во за, Бла го-
ев град ски округ је по чет ком осам де се тих за у зи мао че твр то ме сто у Бу гар ској 
по про из вод њи елек трон ских и елек тро тех нич ких про из во да. То ме је зна чај но 
до при нео и из воз на тр жи ште со ци ја ли стич ких зе ма ља. Од се дам де се тих до 
по чет ка осам де се тих сред њи го ди шњи раст из во за у окру гу из но сио је 16,2%. 
У том про цен ту не пре кидно је ра стао удео ин ду стриј ских про из во да и 1983. 
го ди не из но сио је 99% (ту су ура чу на те и ци га ре те). Две де це ни је ра ни је ин ду-
стри ја је у из во зу има ла за тре ћи ну ма њи из нос (1965 – 59%.). Нај ве ћи део из-
во за ре а ли зо ван је на тр жи ште Со вјет ског Са ве за (70%), са ко јим је на др жав-
ном ни воу ус по ста вље на те сна са рад ња, до го вор о по де ли про из вод ње, као и 
пре нос на уч но-тех нич ких зна ња. Бла го ев град и цео округ има ли су ди рект ну 
ко рист од ових ме ђу др жав них до го во ра. Пре ма со вјет ској тех нич кој до ку мен-
та ци ји у Бла го ев гра ду су про из во ђе ни де ло ви за ауто мат ске те ле фон ске цен-
тра ле (тип „Квант”). Пре у зи ма ње го то ве тех но ло ги је уште де ло је вре ме (нај ма-
ње 10 го ди на) и но вац за раз вој соп стве них тех нич ких ре ше ња.802 

Бр зи ин ду стриј ски раз вој окру га те ме љио се на ши ре њу про из вод ње у ма-
ши но град њи и елек тро ни ци. Сва ки град у окру гу је имао „спе ци ја ли за ци ју” 
у окви ру ових гра на ин ду стри је, са мо је Бла го ев град као цен тар це ле обла сти 
имао три основ на ти па про из вод ње ве за на за ин ду стри ју сред ста ва и апа ра-
та у ра дио-тех ни ци, ин фор ма ти ци и ко му ни ка ци ја ма. У од но су на цео округ 
Бла го ев град је био ве ли ки ин ду стриј ски цен тар – 1982. го ди не за по шља ва ли 
су 37,8% од це ло куп не рад не сна ге у окру гу, а 42,4% у ин ду стри ји. У оп штем 
при хо ду уче ство ва ли су са 34,7%. Иако је тех но ло шки раз вој од сре ди не ше зде-
се тих био убр зан и те ме љио се на при ме ни на уч но-тех нич ких са зна ња, за да ље 
по ди за ње елек трон ске ин ду стри је тре ба ло је да се ре ши про блем ква ли фи ко-
ва не рад не сна ге и ор га ни за ци је про це са про из вод ње.803 Цео округ је кра јем 
1975. го ди не имао 323.259 ста нов ни ка (150.543 у гра до ви ма, 171.716 на се лу), 
а сам Бла го ев град на се ља ва ло је 50.043 љу ди. Ме ђу тим, те го ди не са мо је 311 
мла дих за вр ши ло фа кул те те (по ло ви на су би ли ин же ње ри ра зних стру ка).804 

801 Мит ко Ге не шки, Кър тю Кър стев, Те ри то ри ал на струк ту ра на про ми шле но ста в НР Бъл-
га рия, Со фия, 1978, стр. 137, 142.

802 Ве ра Ива но ва, Ди ко Ди шев, „Вън шно и ко но ми че ски те връз ки – фак тор за по ви ша ва не 
ефек тив ност та на общ е стве но то про из вод ство”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо-
да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 182–183, 188.

803 „Да из гра дим Бла го ев град ка то ком плек сно раз вит окръ жен цен тър. Ре зю ме на основ ния 
до клад, из не сен пред съв мест ния пле нум-се сия от се кре та ря на ОК на БКП Ди ми тър Ге-
ров”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру ар1983, стр. 1, 2; Слав чо Йор да нов, Ди ми-
тър Ла за ров, „Ма ши но стро е не и елек тро ни ка”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да 
(съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 190–197.

804 „Ци фри и фак ти за 1975 го ди на и 6-та пе ти лет ка. През го ди на та, ко я то си оти ва”, Пи рин-
ско де ло, бр. 252, Бла го ев град, 31 де кем ври 1975, стр. 1.
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За да љи тех но ло шки на пре дак би ла је по треб на сна жни ја ква ли фи ка ци о на 
струк ту ра ста нов ни ка.

План раз во ја те ме љио се на на уч но-тех нич ком про гре су и све ве ћој при ме-
ни ауто ма ти за ци је и ком пју те ра у про це су про из вод ње. На гла ша ва ло се да Бла-
го ев град ски округ пред ња чи у Бу гар ској у при ме ни са вре ме не ор га ни за ци је 
про из вод ње. Ка ко би по бољ ша ли овај про цес, ус по ста вље не су ве зе и са рад ња 
са Бу гар ском ака де ми јом на у ка, ин сти ту ти ма у Со фи ји, али и у СССР-у. Оче-
ки ва ло се да ће при ме на ауто ма ти за ци је и но вих на уч но-тех нич ких ре ше ња 
сма њи ти уче шће руч ног ра да у про це су про из вод ње. Пре ма по да ци ма из 1966. 
го ди не у Бла го ев град ском окру гу 66,6% рад ни ка је рад не опе ра ци је оба вља ло 
руч но, а 1981 – 48,1%. Пла ни ра но је да се рад ни ци рас те ре те не са мо фи зич ки, 
не го и пси хич ки – сма тра ло се да ће по је ди не про фе си је услед ма сов ног ко ри-
шће ња ма ши на не ста ти. Ипак и по чет ком осам де се тих по ло ви на рад ни ка је 
и да ље ди рект но ко ри сти ла рад сво јих ру ку у оба вља њу про из вод ње. Тех но-
ло шка мо дер ни за ци ја је још би ла да ле ко. И са ма струк ту ра за по сле них ни је 
обе ћа ва ла „ре во лу ци о на ран” на пре дак. Бла го ев град ски округ је 1981. го ди не 
пре ма бро ју спе ци ја ли ста са ви со ким, ви шим и сред њим обра зо ва њем, био 
де ве ти у Бу гар ској.805 

М о дер на пред у зе ћа фор ми ра на ше зде се тих го ди на чи ни ла су, све до кра ја 
епо хе со ци ја ли зма, при вред ну осно ву Бла го ев гра да. „За во дът за ви со ко го-
во ри те ли”, „За во дът за из ме ри тел ни ин стру мен ти и уре ди”, „За вод за ме-
ха нич ни кон струк ции и елек трон на тех ни ка” и на ро чи то „За во дът за съ о-
бщ и тел на тех ни ка”, не пре кид но су уна пре ђи ва ли тех но ло шку осно ву сво је 
про из вод ње, као и ква ли фи ка ци о ну струк ту ру рад ни ка. По чет ком осам де се-
тих Бла го ев град је до био још два пред у зе ћа ве за на за елек трон ску ин ду стри-
ју; „За во дът за ин стру мен тал на еки пи ров ка и не стан дарт но тех но ло гич но 
обо ру два не” (1980) – (фа бри ка за мон ти ра ње елек трон ских уре ђа ја и опре ме) 
и „За во дът за пе чат ни плат ки ’Елек трон’ ” (1982) – (фа бри ка штам па них пло-
ча за елек трон ску ин ду стри ју).806 

Исто вре ме но је вр ше но и пре струк ту ри ра ње по сто је ћих пред у зе ћа. Фа бри-
ка звуч ни ка уве ла је но ву тех но ло ги ју, као и пред у зе ће за из ра ду де ло ва за 
ауто мат ске те ле фон ске цен тра ле.807 Град је са мо у пе ри о ду 1981–1983. отво рио 
3.000 рад них ме ста. По сто је ће фа бри ке от по че ле су са из ра дом 356 но вих про-

805 Ни ко лай Ди ми тров, Алек сан дър Ми трев, „На уч но-тех ни че ски ят про грес – фак тор на ин-
тен зи фи ка ция и ефек тив ност на про из вод ство”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо-
да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 154–165.

806 Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 237.
807 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 75.



251

Индустријализација

из во да, а у рад су уве де не 82 но ве тех но ло ги је.808 Бла го ев град је 1984. го ди не 
имао 14 круп них пред у зе ћа, али је елек трон ска ин ду стри ја за у зи ма ла цен трал-
но ме сто у раз во ју гра да.809

Нај на пред ни ју тех но ло ги ју у овом пе ри о ду при ме њи ва ло је пред у зе ће „За во-
дът за съ о бщ и тел на тех ни ка „Г. Ди ми тров”, ко је је под овим име ном осно ва но 
29. сеп тем бра 1976. го ди не. Прет ход но су но си ли на зив „За во дът за гра див ни 
еле мен ти”. Пре струк ту ри ра но пред у зе ће спе ци ја ли зо ва ло се за про из вод њу 
де ло ва за ауто мат ске те ле фон ске цен тра ле.810 Фа бри ка је за по шља ва ла број ну 
рад ну сна гу. Од 2.000 за по сле них 1985. го ди не 4/5 чи ни ле су жене.811 

При пре ме за по се ту стра них ди пло ма та Бла го ев гра ду 1987. го ди не ни су се 
од но си ле са мо на ар хи тек тон ско и са о бра ћај но улеп ша ва ње и уре ђе ње гра да. 
Са став ни део при пре ма би ла је и мо дер ни за ци ја по сто је ћих фа бри ка. Та ко је 
у по себ ном по го ну пред у зе ћа „За во дът за съ о бщ и тел на тех ни ка” у пе ри о ду 
1984–1986. тре ба ло да се по со вјет ској тех но ло ги ји от поч не са про из вод њом 
ауто мат ских цен тра ла ти па „Квант”. Мо дер ни за ци ја про из вод ње у пе ри о ду 
1986–1987. пред ви ђе на је и за „За во дът за ви со ко го во ри те ли”.812

Ова по се та би ла је са мо по вод да се и да ље на ста ви са ве ли ким ин ве сти ци-
ја ма у Бла го ев град ски округ. Пре ма ука зу из 1987. го ди не са мо за област про-
из вод ње уре ђа ја и апа ра та („ма ши но стро е ние”) др жа ва је са око 500 ми ли о на 
ле ва пла ни ра ла да ин ве сти ци је по ве ћа на 1–1,2 ми ли јар де ле ва до 1990. го ди не. 
На род ни до хо дак тре ба ло је да се уве ћа 2–2,5 пу та. Да би се оства ри ли ови 
ам би ци о зни пла но ви цео округ тре ба ло је да по ве ћа ква ли фи ка ци о ну струк-
ту ру за по сле них, као и да се из вр ши пре ци зна спе ци ја ли за ци ја ра да у обла сти 
елек тро ин ду стри је. При ме на елек тро ни ке тре ба ло је да омо гу ћи из ра ду опре-
ме пред ви ђе не за ауто ма ти за ци ју про из вод ње. Пре ма ука зу од 1. апри ла 1984. 
го ди не „За во дът за съ о бщ и тел на тех ни ка” пре и ме но ван је у „Тех но ло ги чен 

808 Кон стан тин Ива нов, „С из пре вар ва щи тем по ве на все стран но раз ви тие. Ра два щи по сти-
же ния в раз ви ти е то на Бла го ев град ска та се ли щ на си сте ма през ман да та 1981–1983 го ди-
на”, Пи рин ско де ло, бр. 258, Бла го ев град, 3 но ем ври 1983, стр. 1.

809 „Да из гра дим Бла го ев град ка то ком плек сно раз вит окръ жен цен тър. Ре зю ме на основ ния 
до клад, из не сен пред съв мест ния пле нум-се сия от се кре та ря на ОК на БКП Ди ми тър Ге-
ров”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру ар 1983, стр. 1, 2.

810 „Ме жду два кон гре са : ле то пис на ва жни съ би тия”, Пи рин ско де ло, бр. 63, Бла го ев град, 31 
март 1981, стр. 2–3.

811 Ди ми тър Со ти ров, „Про блем от же зне но зна че ние за на ци я та. Успе хи и про бле ми в Бла го-
ев град ска общ и на и ро ля та на Отеч. фронт при тях но то ре ша ва не”, Пи рин ско де ло, бр. 249, 
Бла го ев град, 22 ок том ври 1985, стр. 2.

812 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 79, а.е. 164, л. 27. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на Ми ни стар ския 
съ вет от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те на ди пло ма ти че-
ски те ми сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град ски окръг през 
1987 го ди на.
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ком би нат по съ о бщ и тел на тех ни ка ’Г. Ди ми тров’ ”. По ред већ за по че те прои-
звод ње ауто мат ских те ле фон ских цен тра ла тре ба ло је да се ба ве и из ра дом 
штам па них пло ча за елек трон ску ин ду стри ју, али и про јек то ва њем. Ма ши не 
за но ве по го не тре ба ло је да се обез бе де из це ле Бу гар ске, без об зи ра да ли су 
пред у зе ћа од ко јих се узи ма опре ма већ за по че ла слич ну про из вод њу.813

Да ља мо дер ни за ци ја про из вод ње пред ви ђе на је и за „За во дът за ви со ко го во-
ри те ли ’Г. Ни ко лов’ ”, ко ји је тре ба ло да по ве ћа и уса вр ши про из вод њу звуч ни-
ка. Пре ма до го во ру две др жа ве, има ли су оси гу ран пла сман ро бе у Со вјет ски 
Са вез. За да ље уна пре ђе ње про из вод ње свих фа бри ка у Бла го ев гра ду Бу гар ска 
аке де ми ја на у ка пла ни ра ла је отва ра ње ла бо ра то ри је за фи зи ку, ин фор ма ти-
ку и ме ха ни ку. Пре ма пла ну раз ви ја ли су и ис тра жи ва ња у ма те ма ти ци и мо-
ле ку лар ној би о ло ги ји. По сто је ћи Ви ши пе да го шки ин сти тут у Бла го ев гра ду 
пла ни рао је да од 1. ја ну а ра 1988. го ди не от поч не и шко ло ва ње ин же ње ра за 
те ле ко му ни ка ци о ну тех ни ку и елек тро ни ку, а да до 30. апри ла 1988. го ди не 
отво ри и оде ље ња за фи зи ку, ма те ма ти ку и хе ми ју. Пла ни ра но је и по ди за ње 
но ве сред ње тех нич ке шко ле у Бла го ев гра ду.814

Про је кат тех но ло шке мо дер ни за ци је и еко ном ског на прет ка Бла го ев гра да, 
као и исто и ме ног окру га, пла ни ра ла је цен трал на пар тиј ска и др жав на власт 
у Со фи ји. По ред убр за ња тех но ло шког на прет ка, еко ном ског ра ста и ре ша ва-
ња со ци јал них пи та ња, по сто ја ли су и по ли тич ки мо ти ви чи та вог по ду хва та. 
План раз во ја Бла го ев град ског окру га пре ва зи ла зио је ре ги о нал ни ни во. Вла-
да НР Бу гар ске при да ва ла му је ме ђу на род ни зна чај, јер се округ гра ни чио са 
Грч ком и СР Ма ке до ни јом. Тех но ло шки и еко ном ски на пре дак Бла го ев град-
ског окру га пре ма пла ну раз во ја имао би и по ли тич ке по сле ди це – усло вио 
би ши ре ње кон так та са ста нов ни штвом су сед не „две зе мље”. За ни мљи во је да 
се у зва нич ном до ку мен ту Вла де као су сед Бла го ев град ског окру га, по ред Грч-
ке, име ну је са мо Ма ке до ни ја, а не Ју го сла ви ја. Вла да је про је кат оце ни ла као 
до бар, али ни је би ло пот пу но ја сних план ских смер ни ца, као ни еко ном ских 
га ран ци ја да ће цео по ду хват ус пе ти.815

* * *

813 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 80, а.е. 23, л. 1–3. – По ста но вле ние № 19. от 26 март 1987 г. за уско ре-
но раз ви тие и тех но ло гич но усъ вър шен ство ва не на ма ши но стро е ни е то в Бла го ев град ски 
окръг.

814 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 80, а.е. 23, л. 4–5, 27. – По ста но вле ние № 19. от 26 март 1987 г. за 
уско ре но раз ви тие и тех но ло гич но усъ вър шен ство ва не на ма ши но стро е ни е то в Бла го ев-
град ски окръг.

815 ЦДА, МС, Ф 136, ин.оп. 80, а.е. 23, л. 9–10. – По ста но вле ние № 19. от 26 март 1987 г. за уско-
ре но раз ви тие и тех но ло гич но усъ вър шен ство ва не на ма ши но стро е ни е то в Бла го ев град-
ски окръг.
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Ве ли ке раз ли ке у ин ду стриј ском раз во ју Чач ка и Бла го ев гра да, ка рак те ри стич-
не за пе ри од до сре ди не ше зде се тих, ни су ви ше би ле та ко из ра же не у по след-
њих пет на ест го ди на со ци ја ли зма (1975–1989). Ча чак је у овом раз до бљу ре шио 
основ не са о бра ћај не и енер гет ске про бле ме ко ји су ко чи ли раз вој ин ду стри је и 
жи вот у гра ду. С дру ге стра не, ин ду стри ја је по че ла да по ка зу је ве ли ке ор га ни-
за ци о не и тех но ло шке не до стат ке ка рак те ри стич не за све зе мље со ци ја ли зма, 
до дат но оп те ре ће не уну тра шњим про бле ми ма ка рак те ри стич ним за еко но ми-
ју Ју го сла ви је (до го вор на еко но ми ја). Вој на ин ду стри ја (нај зна чај ни је фа бри ке 
у гра ду) би ла је, за хва љу ју ћи по себ ној ор га ни за ци ји, ли ше на про бле ма ко је је 
имао ци вил ни сек тор. Због при ро де по сла део вој не ин ду стри је ве зи вао је град 
са СССР-ом и зе мља ма Ис точ ног бло ка, што је од по чет ка се дам де се тих по ста-
ла ка рак те ри сти ка и ци вил них пред у зе ћа у гра ду. Уме сто на став ка и про ши ре-
ња са рад ње са За па дом, укљу чи ва ња у раз ви је на тр жи шта, пре но са и про ши ре-
ња тех но ло ги ја, зна ња и ис ку ста ва (мо жда и иде ја по ли тич ког ор га ни зо ва ња) 
из раз ви је них ка пи та ли стич ких зе ма ља, за по чео је обр ну ти про цес. 

Ипак, нај ве ћи про блем би ле су про ма ше не ин ве сти ци је (Сла да ра, „ПКС” 
– хе миј ска ин ду стри ја), као и нео д го во ран и не ра ци о на лан од нос пре ма мо дер-
ним про из вод ним про гра ми ма (про из вод ња кућ них апа ра та у „Сло бо ди”). Но-
вац и вре ме ко ји су утро ше ни у ове про јек те зна чај но су уна за ди ли еко но ми ју 
це лог гра да, ко ја је и по ред то га и да ље из др жа ва ла гу би та шка пред у зе ћа. С дру-
ге стра не и фа бри ке с ра ци о нал ном ор га ни за ци јом ра да има ле су при ти сак ви-
шка за по сле них и спо рог уво ђе ња мо дер них тех но ло ги ја (ро бо ти, ком пју те ри). 
Је ди ни зна ча јан по мак пред ста вља ло је по сте пе но по пу шта ње иде о ло шких сте-
га ко је су спреча ва ле раз вој при ват ног сек то ра, што је омо гу ћи ло де ли мич но 
по бољ ша ва ње сек то ра услу га, као и по кре та ње про из вод ње у ма ње зах тев ним 
тех но ло шким по ступ ци ма у ин ду стри ји. Број за по сле них у ин ду стри ји ни је се 
зна чај но по ве ћао у од но су на ра ни ји пе ри од (1972 – 10.500, 1990 – 13.500).

Ин ду стри ја Бла го ев гра да но ви под сти цај до би ја пу тем др жав них цен тра-
ли зо ва них ула га ња од 1974. го ди не. По сто је ће фа бри ке елек тро ин ду стри је 
про ши ри ју се но вим тех но ло ги ја ма (мон та жа те ле фон ских цен тра ла), као и 
по ве ћа њем бро ја рад ни ка и по бољ ша њем струк ту ре за по сле них. Енер гет ски 
по тен ци јал гра да до дат но је по др жан укљу чи ва њем у пре но сну мре жу ви со-
ких на по на, а нај ве ћи на пре дак оства ру је се у те ле ко му ни ка ци ја ма, где је Бла-
го ев град до сти гао Ча чак по бро ју уве де них те ле фо на у гра ду већ по чет ком 
осам де се тих. Ду ван ска и тек стил на ин ду стри ја та ко ђе су бе ле жи ле на пре дак. 
Бла го ев град је из по ли тич ких раз ло га ода бран да бу де град „из лог”, та ко да 
ни је би ло пре ки да у ин ве сти ци ја ма цен трал не вла сти, као и обез бе ђи ва њу 
тр жи шта за про из ве де ну ро бу. По ве ћа ње бро ја за по сле них и про фе си о нал но 
уса вр ша ва ње ути ца ли су на мо дер ни за ци ју гра да и ме ња ње струк ту ре за ни-
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ма ња, што је оства ре но у по след ње две де це ни је по сто ја ња со ци ја ли стич ког 
дру штве ног си сте ма. 

Тех но ло шка мо дер ни за ци ја ин ду стри је Бла го ев гра да је ре ал ност, али је пи та-
ње у ко јој је ме ри би ла и успе шна. Осим про да је ци га ре та, ве ћи на ло кал них про-
из во да ни је има ла про ве ру на отво ре ном свет ском тр жи шту, од но сно по врат ну 
ин фор ма ци ју ве за ну за ра ци о нал ност це лог по ду хва та и ме ре нео п ход не да се 
цео про цес мо ди фи ку је и уса вр ша ва. При мер Чач ка по ка зу је да је по сле по чет ног 
ра ста свих ин ду стриј ских ка па ци те та, а услед не до стат ка пре све га тр жи шних 
кри те ри ју ма при вре ђи ва ња, цео про цес ин ду стри ја ли за ци је за пао у кри зу. 

На тај на чин по твр ђу је се по чет на прет по став ка о струк тур ној кри зи ин ду-
стри ја ли за ци је со ци ја ли стич ких зе ма ља. Не из бе жна це на овог пре вас ход но вој-
ног си сте ма би ло је за не ма ри ва ње мо дер не тех но ло ги је, тро шко ва про из вод ње 
и кон ку рент но сти, што је ре зул ти ра ло про па лим про из вод ним про це си ма и 
про ма ше ним ин ве сти ци ја ма. За ле ђе не роб не ре зер ве не до вр ше них ин ве сти ци-
о них про је ка та, огром не го ми ле не про да тих про из во да и пре ко мер но ра си па ње 
ма те ри ја ла, енер ги је и рад не сна ге, као по сле ди ца не до стат ка тр жи шних им пул-
са и не за ин те ре со ва но сти пред у зет ни ка, на кра ју су има ли не га тив не по сле ди це 
по цео си стем, при че му је не стао и ве ли ки део на ци о нал ног про из во да.816

Ин ду стри ја ли за ци ја је пред ста вља ла нај зна чај ни ји, али не и је ди ни про цес 
мо дер ни за ци је со ци ја ли стич ких гра до ва. Ми ли та ри зо ва на ин ду стри ја ли за ци-
ја, схва та на као нео п ход ни ми ни мум за функ ци о ни са ње дру штва ко је се спре-
ма за од бра ну, осми шље на је по узо ру на со вјет ско дру штво као обра зац раз-
во ја гра до ва у Ис точ ној Евро п и, у ко јој је ур ба ни за ци ја би ла са мо нус про дукт 
про це са по ди за ња фа бри ка и по кре та ња про из вод ње.817 Тре ба ло би на гла си ти 
да је исто риј ско ис ку ство од ан тич ких до мо дер них вре ме на по ка за ло да за-
јед ни це ко је су има ле до ми нант на ула га ња у вој ну про из вод њу за у ста вља ју 
еко ном ски раз вој дру штва и тех но ло шки га уна за ђу ју. Гра до ви као цен три 
раз во ја, са кон цен тра ци јом љу ди, зна ња и ве шти на, а не рат на про из вод ња, 
за пра во слу же као ин ку ба то ри за раз вој еко ном ског жи во та.818 Убр за ну ин ду-
стри ја ли за ци ју со ци ја ли стич ких др жа ва пра ти ла је и бр за ур ба ни за ци ја, јед на 
од глав них ка рак те ри сти ка со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је, што је ујед но би ла 
и глав на сла бост це лог кон цеп та. Ство ре ни су мно го људ ни гра до ви ли ше ни 
вред но сти гра ђан ског дру штва, као јед на од по сле ди ца про це са хи по ур ба ни за-
ци је (по дур ба ни зо ва но сти), услед ве ли ких ула га ња у ин ду стри ју и њен раз вој 
с јед не, и за не ма ри ва ња раз во ја ин фра струк ту ре гра да с дру ге стра не.

816 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri-
fe ri ju, str. 107.

817 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 78, 103. 
818 Džjen Džej kobs, n. d., str. 216–217. 
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11. Чачак, хидроелектрана „Међувршје”, изглед из 1962. године.
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По сто ји мно штво де фи ни ци ја у р  ба  н и  за ци је ко ју као сло жен по јам ши ре ња 
гра до ва и пре о вла да ва ња град ског на чи на жи во та све на уч не ди сци пли не 
де фи ни шу и про у ча ва ју из свог угла. Пре о вла ђу ју три кон цеп ци је од ре ђе ња 
пој ма ур ба ни за ци је (из ме на по на ша ња, за ни ма ња, кон цен тра ци је и гу сти не 
ста нов ни штва), од но сно че ти ри про мен љи ве вред но сти ко је од ре ђу ју и об ја-
шња ва ју пре о вла ђу ју ћи обра зац ур ба ни за ци је: ста нов ни штво, тех  но ло ги ја, ор-
га ни за ци ја и сре ди на. По ред об ли ко ва ња про сто ра и кон цен тра ци је ста нов ни-
штва, ур ба ни за ци ја ути че и на ства ра ње раз ли чи тих про фе си ја у гра до ви ма. 
Упра во је струк ту ра за ни ма ња ва жна од ред ни ца ко ја одва ја ур ба ни про стор 
од се ла.819

Под ур ба н и за ци јом у овом ис тра жи ва њу под ра зу ме ва мо ви ше ди мен зи о ни 
про цес ко ји се ис по ља ва нај ма ње у три ни воа: 1) про цес уоб ли ча ва ња про стор-
них обра за ца у на се ља град ског ти па – ур ба ни  за ци ја про сто ра; 2) про цес пре-
ла ска пре те жно аграр не струк ту ре за ни ма ња и ак тив но сти на се кун дар не и 
тер ци јар не, као и по ве ћа ње бро ја град ског ста нов ни штва – ур ба ни за ци ја дру-
штве не струк ту ре; 3) про цес пре ла ска тра ди ци о нал но се о ских и „па ла нач ких” 
об ли ка жи во та и кул тур них стан дар да на град ски об лик – ур ба ни за ци ја кул-
ту ре или на чи на жи во та. Све три ди мен зи је ур ба ни за ци је не иду исто вре ме но 
(иде ал но ме ђу соб но уса гла ше но). Че сто ур ба ни за ци ја дру штве не струк ту ре 
иде ис пред ур ба ни за ци је про сто ра, а да ле ко од ур ба ни за ци је на чи на жи во та. 

819 Sre ten Vu jo vić, Grad i dru štvo : mark si stič ka mi sao o gra du, Be o grad, 1982, str. 8; Isti, Lju di i 
gra do vi, Bu dva, 1990, str. 23–24; Мла ден Сто ја нов, „При лог рас пра ви о пој му ур ба но сти и 
ру рал но сти”, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та XLIV, Бе о град, 1995, стр. 37; Исти, „Град 
и се о ско за ле ђе (уз осврт на не ке по дат ке о Но вом Са ду)”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру-
штве не на у ке, 100, Но ви Сад, 1996, стр. 293–295. 
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Тај не склад узро ку је мно ге по ја ве ко је ур ба ни за ци  ји, по ред про гре са, при да ју 
и не га тив но зна че ње.820

По пу ла ци о ни раст и еко ном ски раз вој гра до ва по стао је гло бал ни про цес 
у XX ве ку. Пре 1900. го ди не убр за на ур ба ни за ци ја, ко ја укљу чу је и ин ду стри-
ја ли за ци ју, би ла је фе но мен ко ји се ве зи вао за За пад. По ве ћа ње бро ја но вих 
гра до ва и ши ре ње по сто је ћих ур ба них це ли на по ста ли су про прат на по ја ва 
ин ду стриј ског раз во ја ко ји је по сте пе но за хва тио цео свет.821 Раз вој гра до ва 
и ве ли ка кон цен тра ци ја ста нов ни штва на огра ни че ном про сто ру по ве ћа ва 
еко но мич ност раз во ја ин ду стри је, про дук тив ност ма ши на и љу ди. Мо дер ни 
гра до ви на ста ју спа ја њем ин ду стри је и по тро шње. Ин ду стриј ска про из вод ња 
ути ца ла је не са мо на фи зич ко фор ми ра ње и ши ре ње гра до ва, не го и на об ли-
ко ва ње људ ске лич но сти у та квим усло ви ма.822 

Ур ба ни за ци ја у дру гој по ло ви ни XX ве ка нај ве ћим де лом је ре зул тат све о бу-
хват не ин ду стри ја ли за ци је при вре де ко јој су гра до ви при влач ни као ме ста где 
се на ла зе рад на сна га и тр жи ште. По ред по ди за ња фа бри ка у већ по сто је ћим 
гра до ви ма, ин ду стри ја ли за ци ја иза зи ва ур ба ни за ци ју та мо где се на ла зе си ро-
ви не, рад на сна га и са о бра ћај ни це. Раз вој гра до ва по чео је да пра ти ши ре ње 
ин ду стри је, та ко да је ур ба ни за ци ја по ста ла еко ном ска по ја ва ко ја ути че на 
по ве ћа ње при вред не ефи ка сно сти ко ју се ло са сво јом струк ту ром ни је мо гло 
да обез бе ди у до вољ ној ме ри.823

По што се под ур ба ни за ци јом под ра зу ме ва пре све га про цес на стан ка и ши-
ре ња гра до ва, прак са фи зич ког об ли ко ва ње на се ља (ур ба ни зам) по ста ла је по-
себ на и зна чај на де лат ност. Ур ба ни зам има двој ну при ро ду ко ја под ра зу ме ва 
на у ку (те о ри ју и ис тра жи ва ње), али и кон крет ну прак су уре ђе ња про сто ра 
(прав но и тех нич ки).824 

820 Во ји слав Ђу рић, „Ур ба ни за ци ја као про цес ши ре ња град ског на чи на жи во та”, Збор ник Ма-
ти це срп ске за дру штве не на у ке, 54, Но ви Сад, 1969, стр. 95–96.

821 Ca ro li ne F. Wa re, K. M. Pa nik kar, J. M. Ro mein, Hi sto ri ja čo vje čan stva : kul tur ni i na uč ni raz voj. 
Sv. 6. Knj. 2, Dva de se to sto lje će. Dio 1, Raz voj i pri mje na znan stve ne spo zna je, Za greb, 1969, str. 
309–312; En to ni Gi dens, n. d., str. 584–585; Пол Ке не ди, При пре ма за два де сет пр ви век, Бе о-
град, 1997, стр. 38.

822 Lu is Mam ford, n. d., str. 563, 574.
823 Кар ло Мир нић, „Со ци јал ни аспек ти са вре ме не ур ба ни за ци је : ур ба ни за ци ја као по ја ва 

’је дин стве ног ин ду стриј ског дру штва’ ”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 40, 
Но ви Сад, 1965, стр. 73–74, 79–81. 

824 Под ур ба ни змом се, стро го узев ши, под ра зу ме ва пла ни ра ње, про јек то ва ње, из град ња и 
уре ђе ње на се ља у тех нич ком, естет ском, еко ном ском, дру штве ном и прав ном по гле ду у 
про стор ном сми слу. Ши ре по сма тра но, ур ба ни зам под ра зу ме ва про у ча ва ње раз вит ка гра-
до ва и њи хо ве фи зич ке и со ци јал не струк ту ре, а у ужем де лат ност ко ја се ба ви из ра дом 
ур ба ни стич ких пла но ва [An te Ma ri no vić – Uze lac, Na se lja, gra do vi, pro sto ri (stu di je i raz mi šlja-
nja), Za greb, 1986, str. 13].
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Ур ба ни зам се у нај оп шти јем ви ду де фи ни ше као сво је вр сна син те за те о ри је 
и прак се, на у ке, тех ни ке, али и умет но сти, ко ја има за циљ про стор ну ор га-
ни за ци ју људ ских на се ља. По сто је ми шље ња (Ле фе вр) да се ур ба ни зам ни је 
кон сти ту и сао у на у ку и да је остао чуд на ме ша ви на иде о ло ги је и прак се под 
па тро на том др жа ве и тр жи шта.825 

Од три де се тих го ди на два де се тог ве ка у Евро пи и све ту от по че ла је до ми-
на ци ја про гре си ви стич ког мо де ла ур ба ни за ци је гра до ва. У пи та њу је но ви 
по крет ур ба ни ста ко ји се осло бо дио ути ца ја по ли ти ке. Но во прак тич но тех-
нич ко зна ње, не у трал но пре ма основ ним ци ље ви ма со ци јал не прак се, ја вља 
се у зе мља ма истог или слич ног тех но ло шког ни воа, без об зи ра на њи хо во 
дру штве но по ли тич ко уре ђе ње. Основ ни ста во ви овог по кре та ур ба ни ста об ја-
вље ни су у „Атин ској по ве љи” (1933) и сво де се на кон ста та ци ју да су пси хо фи-
зич ке кон стан те чо ве ка у свим кул ту ра ма у су шти ни исте (Кор би зи је) ка да је у 
пи та њу про блем об ли ко ва ња чо ве ко вог про сто ра. У скла ду са тим, уни вер зал-
не људ ске по тре бе на ла зе се у ве зи са че ти ри чо ве ко ве функ ци је: ста но ва ти, 
ра ди ти, са о бра ћа ти, кул ти ви са ти те ло и дух. У пи та њу је био по ду хват ко ји је 
европ ској кул ту ри дао пе чат трај ног пре о кре та ко ји пре ки да ве зе са ти пич но 
европ ском тра ди ци јом и ну ди кон цеп ту ал но но ву осно ву за мо дер ни за ци ју 
сва ке дру ге тра ди ци је, упо тре бљи ву у це лом све ту.826 Оно што је за јед нич ко 
у са вре ме ној ар хи тек ту ри ни је не ки по је ди нач ни об лик, већ ви ђе ње пред ме та 
у про сто ру, упо тре ба но вих ма те ри ја ла и ути цај ку би зма као но вог прав ца у 
сли кар ству.827 

По бор ни ци про гре си ви стич ког схва та ња ур ба ни зма за ла жу се за ства ра ње 
„иде ал ног ти па људ ског сме шта ја” (В. Гро пи јус), иден тич ног и при мен љи вог 
на це лом пла не тар ном про сто ру („ин тер на ци о нал ни стил”), при че му су до-
ми нант ни зах те ви ефи ка сно сти и есте ти ке у кон стру и са њу гра да уз на гла ше-
ну до ми на ци ју пра вих ли ни ја. Овај тип гра да, по себ но бло ко ва за ста но ва ње, 
иден ти чан је у свим зе мља ма све та. Ин си сти ра ње на ефи ка сно сти про сто ра је 
нај е ви дент ни је у схва та њу ин ду стриј ског гра да као „ору ђа за рад”, а ку ће као 
„ма ши не за ста но ва ње”.828

Уз по моћ кон струк тив них тех ни ка (ар хи тек ту ра) ства ра се и ор га ни зу је у 
свом на ста ја њу и по сто ја њу дру штве ни и по ли тич ки ен ти тет ка кав је град. 
Ар хи тек ту ра не са мо да да је об лик и струк ту ру гра ду, не го му при да је и зна-

825 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, Bu dva, 1990, str. 6. 
826 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 13; Le o nar do Be ne vo lo, n. d., str. 252–255.
827 Si gr fried Gi e dion, Pro stor vre me ar hi tek tu ra : na sta ja nje no ve tra di ci je, Be o grad, 1969, str. 24, 

43–44, 328–330.
828 Fran so az Šoe, Ur ba ni zam, uto pi ja i stvar nost, Be o grad, 1978, str. 194–197, 202–215; Sre ten Vu jo-

vić, Lju di i gra do vi, str. 13–14.
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че ње у вред но сном кон тек сту сим бо ли ком сво јих об ли ка. У гра ду све згра де 
има ју ре пре зен та тив ну уло гу, од сја ја до сра мо те дру штва.829 Ар хи тек ту ра има 
мно го стру ка деј ства, укљу чу ју ћи и спо соб ност ства ра ња раз ли чи тих осе ћа ја 
и по на ша ња код љу ди (ар хи тек тон ски де тер ми ни зам). Не за ви сно од то га, љу-
ди увек има ју по тре бу да уне су ред у фи зич ки ха ос гра да и да се ори јен ти шу 
(ста зе, иви це, квар то ви, чво ри шта и озна ке), не за ви сно од пр во бит не за ми сли 
ур ба ни ста, чи ме ства ра ју сво је „мен тал не ма пе” гра да.830 

Спо соб ност ар хи тек ту ре да ма те ри ја ли зу је и ви зу е ли зу је сна гу, вр ли ну и 
успех кроз ар ти ку ла ци ју сво јих фор ми и осо бен ар хи тек тон ски во ка бу лар, 
ову област људ ске кре а тив но сти од у век чи ни по жељ ним про па ганд ним сред-
ством вла да ју ће иде о ло ги је. То је био и је дан од раз ло га од ба ци ва ња мо дер не 
ар хи тек ту ре у не де мо крат ским др жа ва ма, ко ја је би ла пре ви ше уни форм на и 
сло бод на у би ра њу об ли ка из ра жа ва ња. Мо дер ни стич ко на сто ја ње да се сви 
об ли ци све ду на ап стракт не учи ни ло је тај стил не при клад ним за ре пре зен-
то ва ње др жав не мо ћи и иде о ло ги је. Иако су то та ли тар ни ре жи ми у Евро пи 
(СССР, на ци стич ка Не мач ка) три де се тих го ди на XX ве ка од ба ци ли мо дер ни-
зам у ар хи тек ту ри, вра ћа ју ћи се кла си ци зму и ака де ми зму ко ји су на убе дљи-
ви ји на чин ис ка зи ва ли моћ др жа ве и ње ну су пре ма ци ју у од но су на по је дин ца, 
мо дер на ар хи тек ту ра је ипак де ли мич но оста ла утка на и у оквир ова квих умет-
нич ких ре ше ња.831 

Гра до ви у со ци ја ли стич ким зе мља ма пре ма сво јим тех нич ким ре ше њи ма 
и ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ком из ра зу ни су би ли раз ли чи ти од гра до ва у ка-
пи та ли стич ким др жа ва ма. Реч је за пра во и исто вет ној ин ду стриј ској под ло зи 
дру штва, при че му је тех ни ку и тех но ло ги ју ка пи та ли стич ке ин ду стри ја ли за-
ци је пре у зео со ци ја ли зам ко ји ни је ство рио не ку ра ди кал но дру га чи ју ур ба ни-
стич ку иде ју.832 За пра во, иде је мо дер не ар хи тек ту ре (Кор би зи је, Гро пи јус) би ле 
су од ве ли ког зна ча ја у об ли ко ва њу со ци ја ли стич ких гра до ва. Рас кид са тра ди-
ци јом, на гла ша ва ње ин те ре са дру штве не за јед ни це, еко но мич ност и функ ци о-
нал ност и фа сци на ци ја ма ши на ма и ин ду стриј ском про из вод њом, од го ва ра ле 
су ре во лу ци о нар ном пре о бра жа ју дру штва.833 Со ци ја ли стич ка ур ба ни за ци ја 

829 Gi u lio Car lo Ar gan, Ar hi tek tu ra i kul tu ra, Split, 1989, str. 21.
830 Ke vin Linč, n. d., str. 58–61; Жар ко Ко раћ, Чо век и град : осно ви еко ло шке пси хо ло ги је, Бе о-

град, 1978, стр. 59–61, 87–88.
831 Алек сан дар Kaдијевић, „Иде о ло шке и естет ске осно ве успо на европ ске мо ну мен тал не ар-

хи тек ту ре у че твр тој де це ни ји два де се тог ве ка”, Исто риј ски ча со пис, XLV–XLVI, Бе о град, 
1998–1999, стр. 255–277; Исти, „Уло га иде о ло ги је у но ви јој ар хи тек ту ри и ње на схва та ња у 
исто ри о гра фи ји”, На сле ђе, VI II, Бе о град, 2007, стр. 225–238; Исти, Есте ти ка ар хи тек ту ре 
ака де ми зма (XIX–XX век), Бе о град, 2005, стр. 246–251.

832 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 44. 
833 Na da La za re vić, Grad iz me đu em pi ri je i uto pi je, Be o grad, 1988, str. 18.
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би ла је ре ги о нал на ва ри јан та гло бал ног про це са у ко јем су ре про ду ко ва ни ба-
зич ни прин ци пи пр вих ко ра ка ка мо дер ном ра сту и ши ре њу гра до ва. Ур ба-
ни за ци ја је пра ти ла успон ин ду стри је, чи ји је раз вој де цен тра ли зо ван, па је 
про цес ур ба ни за ци је имао ши ро ке раз ме ре.834

Ка да је у пи та њу ар хи тек тон ски из раз, гра до ви у со ци ја ли стич ким зе мља-
ма Ис точ не Евро пе у пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског ра та об ли ко ва ни 
су у ду ху соц ре а ли зма. Иако ни је био пот пу но ори ги на лан стил сво га до ба, 
соц ре а ли зам је пред ста вљао спе ци фич ну, не до вољ но кри ста ли са ну еклек тич-
ку иде о ло ги ју ко ја је у ар хи тек ту ри пред ста вља ла ин стру мен ти ло зо ва ни из раз 
кон тро ли са не др жав не умет но сти.835 

По се ти лац соц ре а ли стич ких зда ња тре ба ло је да спо зна и учвр сти сво ју ве-
ру у ви тал ност, сна гу, на пре дак, кре а тив ност и моћ др жа ве. Су штин ски, соц-
ре а ли зам у ар хи тек ту ри вра тио се ака де ми зму ко ји је по стао основ ни об лик 
„но ве” из ра жај но сти. Ака дем ска ар хи тек ту ра пред ста вља ла је иде о ло ги зо ва-
ни, из об ли че ни вид по пу лар ног ре а ли зма ко јим су се про па ги ра ла по ли тич ка 
опре де ље ња вла да ју ћих ели та. Ре а ли змом об ли ка обез бе ђи ва на је нај ви ша ра-
зу мљи вост по ру ка де ла, про па ган ди стич ки усме ре них ка при до би ја њу нај ши-
рих сло је ва ста нов ни штва.836

Мо ну мен тал не згра де и про стра ни тр го ви би ли су пред ви ђе ни за цен трал-
не де ло ве гра да. Ме ђу тим, ни пе ри фер ни де ло ви, а на ро чи то рад нич ка на се ља, 
ни су оста ли без ути ца ја соц ре а ли стич ког сти ла у ар хи тек ту ри. Ма сов но су гра-
ђе на на се ља ни ског ком фо ра, што је од ра жа ва ло и си ро ма штво по сле рат ног 
дру штва. Умет нич ки кри те ри ју ми су узи ма ни из дру гих обла сти, из еко ном ске 
на у ке и др жав но-пар тиј ске по ли тич ке док три не. Ова ква ар хи тек тон ска де ла 
че сто су ком по зи ци о но не зграп на и не склад на, ви зу ел но-пси хо ло шки оту ђе-
на, од бој но си ва и без лич на, го то во ти пи зи ра на. Иако нај че шће не зграп ног, 
па и хе те ро ге ног стил ског скло па, но ви објек ти су за до во ља ва ли прак тич не 
по тре  бе и про грам ска опре деље ња то та ли тар не вла сти у чи јим су кон цеп ци ја-
ма кул тур не, тех нич ке и гра ђе вин ске по ли ти ке пре о вла да ва ле иде је о ега ли та-
ри стич кој соц ре а ли стич кој ар хи тек ту ри.837 

834 Cvet ko Ko stić, Grad i vre me, Be o grad, 1982, str. 48–49; György Enyedi, „Ur ba ni za cion un der 
So ci a lism”, in: Sity af ter so ci a lism : ur ban and re gi o nal chan ge and con flict in post-so ci a list so ci e ti es 
(edi ted by Gre gory An drusz, Mic hael Har loe and Ivan Syelenyi), Ox ford, 1996, p. 100, 102–103, 
112, 115–116. 

835 Алек сан дар Ка ди је вић, „О соц ре а ли зму у бе о град ској ар хи тек ту ри и ње го вим опреч ним 
ту ма че њи ма”, На сле ђе, бр. IX, Бе о град, 2008 стр. 77–78.

836 Ми лан Про сен, „О соц ре а ли зму у ар хи тек ту ри и ње го вој по ја ви у Ср би ји”, На сле ђе, бр. 
VI II, Бе о град, 2007, стр. 98–100. 

837 Ка рак те ри стич ни еле мен ти соц ре а ли стич ких згра да су мо но то но ис ти ца ње зид них ма са са 
гру бо про фи ли са ним отво ри ма, ста тич на уни форм на си лу е та ого ље них сан ду ча стих бло-
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Со вјет ски си стем ур ба ни за ци је дао је но ву цр ту у уоб ли ча ва њу исто риј ски 
хе те ро ге них зе ма ља и гра до ва Ис точ не Евро пе ко је су по сле 1945. го ди не има-
ле иден ти чан со ци ја ли стич ки си стем из град ње дру штва. Уки да ње тр жи шта, 
убр за на ин ду стри ја ли за ци ја као део при пре ма за евен ту ал но но ви рат и ма сов-
но пре се ља ва ње ста нов ни штва са се ла у гра до ве као но ве при вред не цен тре, 
по ста ло је ка рак те ри ти ка це лог ре ги о на. Све до по чет ка ше зде се тих ни је би ло 
по себ не ур ба не стра те ги је раз во ја гра до ва, већ је њи хов раст пра тио раз вој 
ин ду стри је. Спе ци фич на ка рак те ри сти ка со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је је ком-
пакт ност ур ба них зо на као по сле ди ца пла ни ра ња, али и де по пу ла ци ја ва ро-
ши ца и се о ских за јед ни ца. Но ва со ци ја ли стич ка из град ња оста ви ла је ве ли ки 
траг на пе ри фер не зо не, док су уну тра шња под руч ја у ве ћи ни слу ча је ва стаг-
ни ра ла, а мно га од њих су би ла из ло же на про па да њу.838 Со ци ја ли стич ке зе мље 
има ле су пла ни ра ну ур ба ни за ци ју чи је крај ње ефек те ни су мо гли до кра ја да 
са гле да ју, та ко да их је „из не на дио” низ не га тив них по ја ва: не ле гал на на се ља, 
не јед на кост у рас по де ли ста но ва у ме сту ста но ва ња, не до ста так сер ви са, јед но-
лич ност из гле да но вих на се ља, не ква ли тет на град ња, за пу шта ње ста рих је зга-
ра гра да и ве ли ке днев не ми гра ци је из но вих у ста ре де ло ве гра да.839

Бр за ур ба ни за ци ја, јед на од бит них ка рак те ри сти ка со ци ја ли стич ке мо дер-
ни за ци је, би ла је и глав на сла бост це лог кон цеп та. Ма сов ни при лив но вог ста-
нов ни штва аграр ног по ре кла усло вио је рур ба ни за ци ју гра до ва. Подигнута су 
велика стамбена насеља без урбаних садржаја. При до шли це са се ла те шко су 
се ра ста ја ле од сво јих на ви ка, из ме ђу оста лог и због то га што су у со ци ја ли-
стич ким гра до ви ма ели ми ни са ни тр жи ште, уни вер зал на власт нов ца и кон ку-
рен ци ја, ко ји би ство ри ли и одр жа ли гра ђан ски слој са свим сво јим вред но сти-
ма. Гу ше њем мо не тар не еко но ми је, ње ним пот пу ним ис кљу че њем из про це са 
ур ба ни за ци је и за ме ном тр жи шта прин ци пи ма рас по де ле, ство ре ни су усло ви 
у ко јим ни је би ло сло бо де ни за ста нов ни ке гра да ни за жи те ље се ла.840 Чи тав 

ко ва, рас по ре ђи ва ње во лу ме на у сло бод ним про сто ри ма (у СССР-у за по тре бе ма ни фе ста-
ци о них оку пља ња), ре ду ко ва ње за нат ских еле ме на та у об ли ко ва њу фа са да, на гла ша ва ње 
си ме три је и ула зних кор пу са (схва ће них као глав них мо ти ва цен тра ли зо ва не ком по зи ци-
је), при ме на ис ту ре них стре ха над ула зи ма и нај ви шим спра то ви ма, пре власт че тво ро вод-
них кро во ва, сма ње ње про стор них ка па ци те та по је ди нач них оде ље ња, пре ни зак ква ли тет 
нус про сто ри ја, на го ми ла ва ње ре то рич ке де ко ра ци је ен те ри је ра и екс те ри је ра – ре ље фа, 
хе рал дич ких по ља, нат пи са, цр те жа, па ро ла, пу не скулп ту ре (Алек сан дар Ка ди је вић, „О 
соц ре а ли зму у бе о град ској ар хи тек ту ри и ње го вим опреч ним ту ма че њи ма”, стр. 81, 83). 

838 Jiří Mu sil, „City de ve lop ment in Cen tral and Eastern Euro pe be fo re 1990: Hi sto ri cal con text and 
so ci a list le ga ci es”, in: Tran sfor ma tion of ci ti es in cen tral and Eastern Euro pe: To wards glo ba li za tion 
(edi ted by F. E. Ian Ha mil ton, Ka li o pa Di mi trov ska An drews, and Na ta ša Pic hler-Mi la no vić), 
Tokyo – New York – Pa ris, 2005, p. 26–28, 30, 32–34, 40–41. 

839 Og njen Čal da ro vić, „Neo če ki va ne po sle di ce pla ni ra nja raz vo ja gra do va u Ju go sla vi ji”, So ci o lo gi ja, 
god. 28, br. 4, Be o grad, 1986, str. 561–571.
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кон цепт раз во ја гра до ва то ком епо хе со ци ја ли зма у Ис точ ној Евро пи пред ста-
вља про цес хи по ур ба ни за ци је (по дур ба ни зо ва но сти), од но сно „еко но мич ног 
упра вља ња ур ба ни за ци јом” услед мак си мал них ула га ња у ин ду стри ју, што 
под ра зу ме ва сле де ће: 1) огра ни ча ва ње сред ста ва за ин фра струк ту ру и услу ге 
„по гла ви” ста нов ни ка гра да; 2) ма њу про пор ци ју не про дук тив них у од но су на 
про дук тив не рад ни ке у гра ду; 3) по ве ћа ње бро ја ру рал них у од но су на ур ба не 
ми гран те (де ли мич но и за то што су тро шко ви ин фра струк ту ре на се лу да ле ко 
ма њи). Хи по ур ба ни за ци ја је пре све га ка рак те ри стич на за фа зу со ци ја ли зма 
у ко јој је до ми нант но би ло ула га ње у ин ду стри ју („при нуд ни раст”), ко ју је од 
кра ја ше зде се тих за ме ни ла фа за „ин тен зив не со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је” у 
ко јој се ви ше ула га ло у ин фра струк ту ру гра до ва. Ипак, по ве ћа ње по тро шње и 
про ши ре ње сек то ра услу га ни су до ве ли до ис ко ра ка пре ма ка пи та ли зму, иако 
су ви ша лич на при ма ња до при не ла из град њи при ват них ку ћа и по бољ ша њу 
ин фра струк ту ре гра до ва.841

Иако је ло ги ка ин ду стри ја ли за ци је прак тич но „ујед на чи ла” основ не цр те 
раз во ја ур ба них зо на у све ту, со ци ја ли стич ки гра до ви су има ли и од ре ђе не 
спе ци фич но сти ка ко у фи зич ком об лич ју, та ко и дру штве но-еко ном ској ор га-
ни за ци ји жи во та. Со ци ја ли стич ки гра до ви има ју ка рак те ри сти ку ства ра ња 
„ми кро ре јо на” (бло ко ва стам бе них згра да) у ко ји ма, осим ста но ва ња, жи те љи 
има ју мо гућ ност за до во ља ва ња основ них жи вот них по тре ба (деч ји вр ти ћи, 
ре сто ра ни, би бли о те ке, спорт ски те ре ни). У ве ли ким гра до ви ма по сто ја ли су 
по себ ни квар то ви са бо љим усло ви ма жи во та и сте пе ном услу га пред ви ђе ни 
за ста но ва ње ис так ну тих чла но ва но мен кла ту ре, што је ре ме ти ло прин цип 
„јед на ко сти”, кључ ну ком по нен ту у пла ни ра њу со ци ја ли стич ког гра да.842

Је дан од нај ве ћих про бле ма со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је би ла је уда ље ност 
но вих на се ља од цен тра гра да, њи хо ва сла ба ин фра струк тур на опре мље ност, 
ма ла ква дра ту ра ста но ва и го ми ла ње при ват них ку ћа у пред гра ђи ма без план-
ске град ње и основ них хи ги јен ских усло ва. Со ци ја ли зам ни је до нео но ви мо-
дел ур ба ни за ци је, већ је за пра во по на вљао по сто је ће обра сце, иако је по се бан 
еко ном ски и дру шт ве ни си стем усло вио но ву ва ри ја ну та квог про це са. По ли-
тич ка кон тро ла пла ни ра ња, ра ста, ди стри бу ци је и ве ли чи не стам бе них је ди-
ни ца, пр вен стве но због по тре ба ин ду стри ја ли за ци је, са ма лим ин те ре сом за 
сек тор услу га ко ји би по мо гао љу ди ма да жи ве у тим квар то ви ма, основ на је 
ка рак те ри сти ка по ди за ња гра до ва у со ци ја ли стич ким зе мља ма. Су шти на со-

840 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 78, 100–101, 103. 
841 Krik Pi kvens, n. d., str. 349–350.
842 Da vid M. Smith, „The So ci a list City”, in: Sity af ter so ci a lism : ur ban and re gi o nal chan ge and con-

flict in post-so ci a list so ci e ti es (edi ted by Gre gory An drusz, Mic hael Har loe and Ivan Syelenyi), 
Ox ford, 1996, p. 75–77, 79–83.
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ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је је пар тиј ско-др жав но пла ни ра ње ста но ва ња ра ди 
оства ре ња по ли тич ких ци ље ва.843

Табела бр. 27. Раст урбане популације у државама  И сточне Европе 1930 –1 990.  го ди не  
(у %)

     Држава 1930 1950 1970 1990
    ДДР ... 72,0 73,8 76,8
Пољска 37,3(‘39) 39,0 52,3 61,3
 Чехословачка 39,7(‘38) 51,5 62,3 75,7
  Мађарска 33,2 38,6 48,2 59,5
  Румунија  21,4 23,4 40,9  54,3(‘92)

  Бугарска 21,4(‘34) 27,5 52,9 66,4
   Југославија 13,2(‘31) 21,9 35,9  53,2(‘85)

  Албанија 15,4(‘38) 20,5 37,4 35,5
Из вор: S re  te n  Vu jo vić, Lju di i gra do vi, Bu dva, 1990,  s tr . 35; Fre de rick Ed win – Ian Ha mil ton, „The ex ter-

nal for ces: To wards glo ba li za tion and Euro pean in te gra tion”, in: Tran sfor ma tion of ci ti es in cen tral 
and Eastern Euro pe: To wards glo ba li za tion (edi ted by F. E. Ian Ha mil ton, Ka li o pa Di mi trov ska 
An drews, and Na ta ša Pic hler-Mi la no vić), Tokyo – New York – Pa ris, 2005, p. 81, 84; Sil viu Ne-
gut, Cla u dia Po pe scu, „The Ro ma nian Ur ban Net work”, The Ro ma nian Eco no mic Jo ur nal Anul, 
VI II, nr. 16, iunie 2005, p. 3–17; Сви по да ци у та бе ли, осим за Ју го сла ви ју (1985), и Ру му ни ју 
(1992), пре у зе ти су из члан ка „The ex ter nal for ces: To wards glo ba li za tion and Euro pean in te-
gra tion”. По сто је не по ду дар но сти и у по да ци ма за дру ге го ди не и зе мље, али они ни су та ко 
ве ли ки, па ни су ни ко мен та ри са ни при ли ком са ста вља ња та бе ле.

(а) Урбанизација Југославије/Србије (1944–1989)

Пре ма про цен ту ур ба ног ста нов ни штва Ју го сла ви ј а  је  т о  ком е по  хе  с о ци  ја  ли-
зма би ла на за че љу у Ис точ ној Евро пи. Са мо је Ал ба ни ја 1990. го ди не има ла 
ви ше се о ског ста нов ни штва (Ру му ни ја при бли жно као и Ју го сла ви ја). На сле ђе-
на аграр на струк ту ра спо ро се ме ња ла за раз ли ку од Бу гар ске ко ја је 1950. има-
ла 27,5% град ског ста нов ни штва (1990 – 66,4%), знат но ви ше не го Ју го сла ви ја 
(1950 – 21,9% ; 1985 – 53,2%), што ва жи и за Ср би ју (1953 – 22,5%; 1991 – 50,7%), 
од но сно ужу Ср би ју (1953 – 21,2%; 1991 – 53,3%).844 Со ци о ло зи под „ур ба ни зо-
ва ним дру штвом” под ра зу ме ва ју оне др жа ве у ко ји ма нај ма ње јед на тре ћи на 
ста нов ни ка жи ви у гра до ви ма из над 100.000 жи те ља. Ме ђу тим, Ју го сла ви ја по 

843 Iván To sics, „City de ve lop ment in Cen tral and Eastern Euro pe sin ce 1990: The im pacts of in ter nal 
for ces”, in: Tran sfor ma tion of ci ti es in cen tral and Eastern Euro pe: To wards glo ba li za tion (edi ted by 
F. E. Ian Ha mil ton, Ka li o pa Di mi trov ska An drews, and Na ta ša Pic hler-Mi la no vić), Tokyo – New 
York – Pa ris, 2005, p. 46, 48, 52–53. 

844 По гле да ти Та бе ле бр. 3 и 27.
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овом кри те ри ју му ни ка да ни је мо гла да се увр сти у ур ба ни зо ва на дру штва, јер 
је у 14 гра до ва ве ћих од 100.000 ста нов ни ка (1981) жи ве ло са мо 17,7% це ло куп-
ног ста нов ни штва. У два гра да ве ћа од 100.000 ста нов ни ка уже Ср би је (1981) 
жи ве ло је 22,3% ста нов ни ка це лог под руч ја, што је би ло из над ју го сло вен ског 
про се ка.845 

Бе о град, чи ји је раст под сти цан и у XIX ве ку846, из дво јио се као нај до ми нант-
ни ји ур ба ни цен тар у од но су на оста ле гра до ве у Ср би ји.847 Пре ве ли ка кон-
цен тра ци ја ста нов ни штва у Бе о гра ду ус по ри ла је ур ба ни раз вој остат ка уже 
Ср би је, та ко да је број гра до ва сред ње ве ли чи не био ма ли и пред крај епо хе 
со ци ја ли зма, а њи хов раз вој тек у за чет ку. Бе о град је имао по ло ви ну град ског 
ста нов ни штва уже Ср би је, што је ка рак те ри сти ка то ком го то во це лог два де се-
тог ве ка.848

Основ на ка рак те ри сти ка ур ба ни за ци је Ју го сла ви је по сле 1945. го ди не је-
сте раст глав ног гра да, ре пу блич ких и по кра јин ских ад ми ни стра тив них цен-
та ра, уз исто вре ме но за не ма ри ва ње ма њих гра до ва и ва ро ши ца. У пе ри о ду 
1946–1981. го ди не из се ла у гра до ве пре шло је 6,5 ми ли о на љу ди, што је до ве-
ло до „су мра ка се ља штва” и ства ра ња мно гих про бле ма за но ве до се ље ни ке 
у ве ли ким гра до ви ма. Ур ба ни за ци ја је у пр вим по сле рат ним го ди на ма би ла 
усло вље на ин ду стри ја ли за ци јом зе мље, а уре ђе ње про сто ра за ви си ло је од при-
вред ног ра ста. Ка да је у пи та њу Ср би ја про цес ур ба ни за ци је од 1945. до 1961. 
го ди не био је ви ше кван ти та тив ни про цес де а гра ри за ци је, не го ква ли та тив не 
ур ба ни за ци је. Ни је би ло ве ли ких гра до ва, број не ма ле ва ро ши ни су на пре до-
ва ле, а еко ном ска струк ту ра гра до ва би ла је сла ба и ба зи ра ла се ис кљу чи во на 
ин ду стри ји (нај че шће јед ној до ми нант ној гра ни). У пи та њу је би ла по чет на 
фа за раз во ја у ко јој, осим јед ног об ли ка про из вод ње на ко ме по чи ва цео раз вој 
гра да, дру ге при вред не ак тив но сти (по себ но тер ци јар не) ни су по сто ја ле или 
су би ле сла бо раз ви је не.849

При вред не и по ли тич ке ре фор ме од по чет ка ше зде се тих има ју ути цај и на 
ур ба ни за ци ју. Уме сто цен трал ног пла ни ра ња до ла зи до по ја ве „по ли цен трич-
ног” ета ти зма у ко ји ма ре пу бли ке, по кра ји не и оп шти не усме ра ва ју сво ју ур ба-
ни за ци ју, али без за јед нич ког пла ни ра ња на ни воу це ле Ју го сла ви је. За пра во, 
у нај ве ћем де лу по сле рат ног раз до бља уоп ште ни је би ло кон цеп та и стра те ги је 

845 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 36; За де та ље по гле да ти Та бе ле бр. 7, 8.
846 Bran ko Bo jo vić, „Ne ki za ne ma re ni ur ba ni stič ki pro ble mi”, u: Be o grad – so ci o lo ška stu di ja (ur. 

Vla dan A. Va si li je vić), Be o grad, 1977, str. 172–176.
847 По гле да ти Та бе ле бр. 7 и 8.
848 Ži van Ta nić, Be o grad ska pred gra đa i pri grad ska na se lja : so ci o lo ška stu di ja, Be o grad, 1989, str. 

193.
849 Ду шан ка Ја нев, н. д., стр. 40–41, 68–69; Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 37–39, 41.
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из град ње си сте ма на се ља. Ка да су кон цеп ти и по ста вље ни, они се ни су оства-
ри ва ли у прак си упр кос нор ма тив ним ци ље ви ма. По сле рат на ур ба ни за ци ја 
раз ви ја ла се у до број ме ри и у окви ри ма ра ни јих об ли ка и ти по ва по ди за ња 
на се ља, та ко да ре ги о нал ни ти по ви гра до ва ни су не ста ли у про це су со ци ја ли-
стич ке ур ба ни за ци је.850 На раз вој гра до ва у уну тра шњо сти зе мље де ло ва ло је 
пу но фак то ра, али се као при мар ни из два ја ад ми ни стра тив ни зна чај на се ља. 
Град је као ре ги о нал ни цен тар до би јао низ „не при вред них функ ци ја” ко је су 
од ње га ства ра ле ло кал но сре ди ште.851 

Ма сов ни при лив ста нов ни ка у гра до ве, пре све га Бе о град, др жа ва је по сле 
Дру гог свет ског ра та по ку ша ва ла да ре гу ли ше, па и огра ни чи ад ми ни стра-
тив ним ме ра ма. У пе ри о ду 1953–1961. у Ју го сла ви ји је го ди шње око 250.000 
ста нов ни ка пре ла зи ло из по љо при вред них у не по љо при вред на за ни ма ња, а у 
гра до ве се сва ке го ди не до се ља ва ло 82–92.000 се о ског ста нов ни штва. До се ља-
ва ње у глав ни град др жа ва је до сре ди не пе де се тих огра ни ча ва ла прак сом из да-
ва ња до зво ла за на се ља ва ње. Зва ни чан став вла сти био је да стал ни бо ра вак у 
Бе о гра ду мо гу да до би ју са мо она ли ца чи је при су ство у глав ном гра ду „пред-
ста вља јав ни ин те рес”. Ме ђу тим, већ од ше зде се тих прак са огра ни ча ва ња усе-
ља ва ња у Бе о град ни је при ме њи ва на. При лив но вог ста нов ни штва тре ба ло је 
да се огра ни чи еко ном ским ме ра ма – ви со ким це на ма ко му нал них услу га. До-
се ља ва ње је у прак си би ло сти хиј ско, без пра вог пла на. До се ље ни ци у глав ни 
град по ста ли су за ви сни од вла сти ко ја је ла ко ма ни пу ли са ла пре те жно нео бра-
зо ва ном и па у пе ри зо ва ном ма сом лум пен про ле те ри ја та.852 Но ва бе тон ска на се-
ља по ди за ла су ква ли тет жи во та (ко му нал на опре мље ност, упо тре ба апа ра та 
за до ма ћин ство), али су исто вре ме но по ста ла и ста ни ште за ма су уса мље ни ка 
одво је них од жи во та „пра вог гра да”.853 

Ур ба ни за ци ју Бе о гра да, као до ми нант ног ме ста у  Ср би ји, до дат но је убр за-
ло од у ста ја ње од по ли ти ке ви со ких це на ко му нал них услу га. Жи те љи гра до ва 
су за пра во до ти ра ни, јер је це на ко му нал них услу га би ла ис под ре ал не, по себ-
но у Бе о гра ду, у ко ме је би ло јеф ти ни је жи ве ти не го у ма њим ме сти ма Ср би је. 
Уз све то про це нат на пла те и та ко пот це ње них услу га ни је био ви сок, што је 
ва жи ло за све оста ле гра до ве у Ср би ји. На убр за ну ур ба ни за ци ју ути ца ла је и 

850 Dol fe Vo gel nik, Ur ba ni za ci ja kao od raz pri vred nog raz vo ja FNRJ, Be o grad, 1961, str. 13–14, 89, 
92–101; Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 37–39, 41.

851 Ол га Са вић, „Гра до ви, ва ро ши це и ме шо ви та на се ља За пад не Ср би је”, Збор ник ра до ва Ге о-
граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић”, књ. 32, Бе о град, 1980, стр. 240.

852 Slo bo dan Se le nić, „Ur ba ni za ci ja so ci ja li stič kog Be o gra da : isto rij ski po gled na ne ke aspek te ur ba-
ni za ci je Be o gra da 1945–1970.”, To ko vi isto ri je 3–4 (2005), Be o grad, 2005, str. 184–187. 

853 Сре тен Ву јо вић, „Град ско ста но ва ње и при ват ност у Ср би ји то ком 20. ве ка”, При ват ни 
жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 306–307. 
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по ја ва ве ли ког бро ја днев них ми гра на та, ста нов ни ка се ла ко ји су ра ди ли у гра-
ду.854 Они су из сво јих при ма ња из два ја ли но вац за уре ђе ње на се ља у ко ји ма 
су ра ди ли, али не и ме ста у ко ји ма су жи ве ли, та ко да су би ли „чист до би так 
за гра до ве”.855

До се ље ни ци ко ји су са се ла пре пла ви ли гра до ве ужи ва ли су мно ге по год но-
сти у од но су на за ви чај из ко га су по те кли, али што је би ло још ва жни је они ни-
су по ста ли са мо рад нич ка кла са, већ су се из овог сло ја по че ли ре гру то ва ти и 
пар тиј ско-др жав ни ру ко во ди о ци. Ство рен је пре ла зни тип се ља ка-ин ду стриј-
ских рад ни ка, али и се ља ка-слу жбе ни ка. По сте пе но је ства ран но ви со ци јал ни 
слој, обе ле жен сна жном ру ра ли за ци јом гра до ва и ве о ма спо рим про це сом при-
хва та ња ур ба них нор ми жи вље ња.856 Овај про цес ни је био ка рак те ри сти чан 
са мо за пр ву де це ни ју со ци ја ли стич ке епо хе. Ур ба ни обра сци жи во та ве о ма 
су се спо ро и те шко ус по ста вља ли. Се дам де се тих го ди на XX ве ка „ иде ал ни 
тип гра ђа ни на-са мо у пра вља ча” у Ју го сла ви ји био је по за ни ма њу слу жбе ник, 
жи вео је у гра ду до 20.000 ста нов ни ка, био је при пад ник сред ње ге не ра ци је са 
при хо дом ко ји је не што из над про се ка и ду жи ном бо рав ка у гра ду ви ше од 10 
го ди на или са ро ђе њем у гра ду у ко ме жи ви. С дру ге стра не „не га тив ни тип 
гра ђа ни на-са мо у пра вља ча” по за ни ма њу је био рад ник, жи вео је у не ком од 
нај ве ћих гра до ва, био је при пад ник мла де ге не ра ци је (до 30 го ди на ста ро сти), 
са нај ни жим при хо ди ма и ду жи ном бо рав ка у гра ду до две го ди не (до шљак са 
се ла). Ис тра жи ва ња су по ка зи ва ла да је ве ћи на ста нов ни ка гра до ва би ла бли-
жа „не га тив ном ти пу”.857 У скла ду са вред но сним си сте мом ко ји су има ли, ови 
љу ди су ути ца ли и на фи зич ко об ли ко ва ње гра до ва.

Ср би ја без по кра ји на је на кра ју епо хе со ци ја ли зма има ла 52% ста нов ни ка 
у гра до ви ма, али са из ра зи том кон цен тра ци јом у Бе о гра ду, у ко ме је жи ве ло 
25,8% укуп ног и 54% град ског ста нов ни штва уже Ср би је. Без об зи ра на ма лу 
ур ба ни зо ва ност и ужа Ср би ја је има ла про бле ме ма сов ног до се ља ва ња се о-
ског ста нов ни штва ко је је у но вој сре ди ни ши ри ло сво ју кул ту ру (рур ба ни за-
ци ја), ства ра ње де зур ба ни зо ва не пе ри фе ри је са иле гал ним или по лу и ле гал но 

854 Бе о град је 1986. го ди не по ви си ни ста на ри не био ис под Кра гу јев ца, Ни ша, Сме де ре ва, Шап-
ца и Ва ље ва. На сце ни је би ла еко но ми ја ра у бо ва ња гра до ва, тро ше ња гра да уме сто ус по-
ста вља ња це на – тро шко ва жи во та (Kse ni ja Pe to var, „Pla ni ra nje ur ba ni stič kog i so ci jal nog 
raz vo ja Be o gra da”, So ci o lo ški pre gled, god. 20, br. 3–4, Be o grad, 1986, str. 157–162; Иста, Ур ба на 
со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, Бе о град, 2003, стр. 13–15). 

855 Sti pe Šu var, Iz me đu za se o ka i me ga lo po li sa, Za greb, 1973, str. 153. Удео днев них ми гра на та у 
Ју го сла ви ји 1971. го ди не из но сио је 34% за по сле них, а 1981 – 40% (Sre ten Vu jo vić, Lju di i 
gra do vi, str. 41–42).

856 На та ша Ми ли ће вић, Ју го сло вен ска власт и срп ско гра ђан ство 1944–1950, стр. 572–577. 
857 Ми ро слав Жив ко вић, „Град у со ци ја ли зму”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 

69, Но ви Сад, 1980, стр. 54. 
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по диг ну тим при ват ним ку ћа ма, као и од ла га ња ре кон струк ци је ста рих је зга ра 
гра до ва. У пи та њу је би ла сти хиј ска ур ба ни за ци ја, ка ко због стал ног при ти ска 
ми гра на та са се ла, та ко и због по ли цен трич ног од лу чи ва ња у ко јем ни је по сто-
јао про стор ни план за це лу Ју го сла ви ју. Пре ма по да ци ма из 1971. го ди не са мо 
25% на се ља у Ју го сла ви ји има ло је ура ђе не ур ба ни стич ке пла но ве.858 Ис точ но-
е вроп ске зе мље уво де про стор но пла ни ра ње на ни воу др жа ве 60-их го ди на, 
што Ју го сла ви ја „от кри ва” тек су сле де ћој де це ни ји.859 Ка да је у пи та њу Ср би ја, 
то ста ње се по пра ви ло до кра ја епо хе со ци ја ли зма, али се основ ни про блем 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња са сто јао у то ме што су ур ба ни стич ки пла но ви (ге-
не рал ни, де таљ ни) слу жи ли као осно ва за по ди за ња „згра да”, а не као осно ва 
за ре гу ли са ње „гра да” као це ли не.860

Сам фи зич ки из глед и на сле ђе ни стам бе ни фонд гра до ва у Ср би ји ни је се 
од ли ко вао раз ви је но шћу. Пре ма пре гле ду из 1950. го ди не 88% згра да би ле су 
при зем не, 6% јед но спрат не и 6% ви ше спрат не. Од то га је 54,8% згра да би ло 
по диг ну то до 1918. го ди не, а 39,3% до 1940. го ди не. Нај ве ћи број згра да (48%) 
ока рак те ри сан је као не ис пра ван за ста но ва ње. Рат на ра за ра ња са мо су до при-
не ла не до ста т ку стам бе ног фон да, а ма сов но до се ља ва ње у гра до ве до дат но је 
по гор ша ло про блем. Од 51 гра да на те ри то ри ји уже Ср би је, 31 је имао де ли-
мич но во до вод на ко ји је ди рект но би ло ве за но са мо 4% згра да. Де ли мич но 
из гра ђе ну ка на ли за ци о ну мре жу има ла су 24 гра да.861 Ча чак ни је имао во до вод 
и ка на ли за ци ју све до 1955. го ди не.

Про стор но ши ре ње гра до ва у Ср би ји по сле Дру гог свет ског ра та од ви ја ло 
се кроз три мо де ла: план ско, сти хиј ско и бес прав но. Ако се по сма тра за по се-
да ње са мог про сто ра (што укљу чу је сва три мо де ла), уоча ва се да је кон ти ну и-
ра но ши ре ње ста ри ја и до ми нант ни ја фа за ра ста гра до ва у Ср би ји. Од ше зде-
се тих го ди на XX ве ка, са по ве ћа њем бро ја ауто мо би ла и ши ре њем при град ске 
пут не мре же, до шло је до „ско ко ви тог” ши ре ња гра до ва у руб не зо не ко је се 
пу не раз ли чи тим град ским са др жа ји ма. У овом про це су пре о вла да ва ли су сти-
хиј ски мо дел и „ди вља град ња”.862

858 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 40, 42–43. 
859 Du ši ca Se fe ra gić, „Dru štve ne pro mje ne i pro mje ne u pro sto ru”, So ci o lo gi ja, god. 38, br. 1–2, Be o-

grad, 1991, str. 71.
860 Бо ри слав Стој ков, „Си стем ур ба ни стич ког пла ни ра ња и ње гов ути цај на про стор Ср би је”, 

Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 92–93, Но ви Сад, 1992, стр. 72–74.
861 Дра го љуб Мом чи ло вић, Јо зеф Кор тус, „Да на шњи про бле ми ур ба ни зма у Ср би ји : за да ци 

ур ба ни зма и пу те ви ње го вог раз во ја”, у: Гра до ви и на се ља у Ср би ји : раз вој, ур ба ни стич ки 
пла но ви и из град ња 1946–1951. (ур. Ми ха и ло Ми тро вић), Бе о град, 1953, стр. 15. 

862 Вла ди мир Ма цу ра, „Кон цеп циј ске по став ке за мо де ле ши ре ња из гра ђе ног тки ва у руб ним 
зо на ма гра да у Ср би ји”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 82, Но ви Сад, 1987, 
стр. 137–138, 141, 144–148.
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Пар ти ја и др жа ва у Ју го сла ви ји ду го ни су у сво јим ре зо лу ци ја ма и за ко-
ни ма обра ћа ли па жњу на по тре бу уре ђе ња гра до ва. СКЈ је тек на X кон гре су 
(1974) ис та као по тре  бу зна ча ја про стор ног раз ме шта ја „про из вод них сна га”, 
што је по но вље но и на XI (1978) и XII (1982) кон гре су. Са ве зна скуп шти на је 
тек 1971. го ди не до не ла Осно ве по ли ти ке ур ба ни зма и про стор ног уре ђе ња.863 
Ин ду стри ја се у Ју го сла ви ји раз ме шта ла не за ви сно од про стор ног пла ни ра ња, 
ко је за пра во ни је ни по сто ја ло, што је усло ви ло спон та но за по се да ње про сто-
ра са свим не га тив ним по сле ди ца ма та кве прак се.864

Ка да је у пи та њу стам бе на по ли ти ка, „са мо у прав на” ва ри јан та со ци ја ли зма 
Ју го сла ви је усло ви ла је и од ре ђе не спе ци фич но сти у стам бе ној из град њи (нај-
ви ше ве ћи ути цај тр жи шта). Ме ђу тим, и овај сег мент дру штва у сво јој осно ви 
имао је све сла бо сти ко је су пра ти ле оста ле со ци ја ли стич ке зе мље: стам бе на 
не ста ши ца, не јед на ко сти у рас по де ли ста но ва и ме ста за ста но ва ње, рас ту ћи 
зна чај не фор мал не „си ве еко но ми је”, иле гал них ак тив но сти и ко руп ци је. Ју го-
сла ви ја је од по чет ка пе де се тих спро ве ла де цен тра ли за ци ју стам бе не по ли ти-
ке пре ме шта ју ћи је на ло кал не са мо у пра ве, да би ли бе ра ли за ци јом тр жи шта 
1965. го ди не гра ђе вин ска пред у зе ћа са ма фор ми ра ла це не. Сва пред у зе ћа би ла 
су оба ве зна да из два ја ју 4% не то за ра де за ку по ви ну ста но ва и из да ва ње сво-
јим рад ни ци ма или да да ју кре дит за са мо стал ну град њу са ка ма том од 1% (код 
ба на ка са мо 3%). Овај си стем убр зо је за ме њен по нов ним ја ким упли та њем 
др жа ве (1974) фор ми ра њем стам бе них фон до ва. Огра ни ча ва се де ло ва ње тр-
жи шта у ста но град њи, ра сте ути цај оп шти на, а по ја вљу је се и мо но по ли стич-
ки по ло жај по је ди них пред у зе ћа ко ја гра де ста но ве, што је усло ви ло њи хо ве 
ви со ке це не. Са по ја вом „ста но ва со ли дар но сти” по сред но се при зна је да је 
по сто је ћи си стем до де ле ста но ва био не пра ве дан, а оп шти слом си сте ма осам-

863 Ду шан Па јо вић, „При ступ прав ном де фи ни са њу пој ма гра да”, Збор ник Ма ти це срп ске за 
дру штве не на у ке, 79, Но ви Сад, 1985, стр. 92–93.

864 Sti pe Šu var, n. d., str. 226. Ра раз ли ку од „ци вил ног” де ла дру штва у ко ме је ур ба ни за ци ја 
пре пу ште на сти хи ји, вој ска (ЈНА) је ства ра ла стра те ги је „од бра не” гра до ва од евен ту ал ног 
агре со ра, при че му су ин си сти ра ли да се и ур ба ни стич ки пла но ви под ре де овој свр си. У пи-
та њу су би ли и де ли мич но би зар ни раз ло зи те ме ље ни на ре чи ма Јо си па Бро за Ти та, ко ји 
је пред ви ђао да се у та квом евен ту ал ном су ко бу гра до ви у Ју го сла ви ји пре тво ре у сна жне 
тач ке от по ра: „Чи та ва на ша зе мља би ће пре тво ре на у је жа, а сва ко на се ље и сва ки град у 
ба сти он, ко ји ће се нај у пор ни је бра ни ти. Та квом од бра ном мо ра мо обез бје ди ти да нам гра-
до ви из ва на бу ду је же ви, а из ну тра оси ња ци.” (Mi o drag Iva no vić, Od bra na gra do va, Be o grad, 
1984, str. 6, 12–17, 199). Ова кви ста во ви ни су би ли са мо пра зна про па ган да. Та ко је у Чач ку 
1968. го ди не, у вре ме ин тер вен ци је СССР-а и оста лих зе ма ља Вар шав ског пак та на Че хо-
сло вач ку, до бар део дру штве них пла но ва сто пи ран, чи ме је рат на опа сност усло ви ла да 
„укуп на ак тив ност Скуп шти не [општ ине Чачак] до би је дру ге ди мен зи је, пре све га, у обла-
сти на род не од бра не” [Изв еш тај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. 
го ди не са освр том на за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду 
(без го ди не и ме ста из да ња), стр. 3].
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де се тих по твр ђен је чи ње ни цом да је све ви ше кре ди ти ра на са мо стал на из град-
ња ку ћа.865 Усме ре на стам бе на из град ња од 1974. го ди не (за по зна тог куп ца) 
усло ви ла је по ја ву да се гра ди све ма ње ста но ва (јед на од нај ни жих сто па у 
Евро пи), у све ду жем ро ку и за све ве ћу це ну.866

Ка да је у пи та њу ар хи тек тон ски из раз, Ср би ја је у пр вој де це ни ји по сле Дру-
гог свет ског ра та као зва нич ни и од др жа ве про па ги ра ни и по др жа ва ни стил 
не го ва ла соц ре а ли зам. У тре ну ци ма еко ном ске не мо ћи, ко ја је за си гур но би-
ла ка рак те ри сти ка пр вих го ди на по сле осло бо ђе ња, тре ба ло је де мон стри ра ти 
иде о ло ги ју ко ја је те жи ла да се пред ста ви као на пред на и ста бил на. Но ви стил 
ни је био до вољ но ин спи ра ти ван за ве ћи ну ар хи те ка та, та ко да соц ре а ли зам 
ни је за жи вео у ју го сло вен ској и срп ској ар хи тек ту ри. То ме су до при не ли рас-
кид са СССР-ом и оп ште си ро ма штво ко је ни је до зво ља ва ло град њу мо ну мен-
тал них обје ка та, као и отва ра ње пре ма иде ја ма мо дер ни зма. Чак су и у оним 
објек ти ма за ко је са си гур но шћу мо же мо ре ћи да су у сти лу мо ну мен тал ног 
соц ре а ли зма,  при мет ни ути ца ји ака де ми зма. И из град ња стам бе них згра да би-
ла је усло вље на не до ста ком ма те ри јал них сред ста ва, што је усло ви ло при ме ну 
мо дер ни стич ког ра ци о на ли зма ко ји ни је ка рак те ри сти чан са мо за соц ре а ли-
зам. Сход но та квим тен ден ци ја ма по сто је и тврд ње да соц ре а ли зма за пра во 
и ни је би ло у чи стој фор ми у Ср би ји и да је бр зо не стао усту па ју ћи ме сто 
мо дер ни зму у окви ру ко јег су ство ре на и мо ну мен тал на де ла, али о ко ј и ма је 
при клад ни је го во ри ти као о „гра ди тељ ству со ци ја ли стич ке епо хе” са сна жним 
аутор ским пе ча том и ма сов ном „со ци јал ном из град њом” рад нич ких на се ља у 
сти лу „па у пе ри зо ва ног мо дер ни зма”.867

Ме ђу тим, соц ре а ли зам као ар хи тек тон ски стил ипак се усто ли чио у Ср би-
ји по сле Дру гог свет ског ра та, иако ни су оства ре на зна чај ни ја мо ну мен  тал на 
де ла. Ова ква оства ре ња ни су ни мо гла да бу ду ре а ли зо ва на због ве ли ке оску-
ди це, та ко да ни је би ло ни по дра жа ва ња СССР-а. За то соц ре а ли зма има у 
мно гим рад нич ким на се љи ма ши ром зе мље. Раз до бље со ци јал не из град ње и 
по сле рат не об но ве, као и на ста вак пред рат не мо дер не и ожи вља ва ња ака де ми-
зма, пред ста вља ју са став не де ло ве, пер фор ман се и ди хо то ми је ко је од ли ку ју 
еклек тич ку есте ти ку соц ре а ли зма у ар хи тек ту ри, што по твр ђу је исто риј ску 

865 Удео дру штве них ста но ва у гра до ви ма Ју го сла ви је 1990. го ди не био 39,1% (Бе о град 53%, Бе-
о град – град ски део 66,0%, Но ви Сад 39,2%, Ниш 31,4%, Кра гу је вац 25,7%, Ужи це 25,7%, Ис-
точ на Евро па 42,0%). При ме тан је ви ши удео дру штве них ста но ва у ад ми ни стра тив ним, 
по ли тич ким и ре ги о нал ним цен три ма у од но су на ју го сло вен ски про сек (Mi na Pe tro vić, 
So ci o lo gi ja sta no va nja. Stam be na po li ti ka: iza zo vi i mo guć no sti, Be o grad, 2004, str. 81–85).

866 У пе ри о ду 1971–1983. го ди не про сеч ни тро шко ви град ње ста но ва по ра сли су 14,4 пу та, 
про сеч не пла те 9,5, а про сеч на ста на ри на 5,5 пу та, та ко да се цео си стем бли жио сло му 
(Mi lin ko Rad mi lac, Fi nan si ra nje stam be ne iz grad nje, Ča čak, 1992, str. 63, 66, 69). 

867 Ми лан Про сен, н. д. стр. 97, 103, 109–115.
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по себ ност овог сти ла. Об ла сни од бо ри, пар тиј ска сре ди шта, за дру жни и кул-
тур ни до мо ви, као и са ни тет ске и же ле знич ке ста ни це по ста ју жи жне тач ке 
но во ре гу ли са них гра до ва. Ова зда ња гра ђе на су ве ћи ном у сти лу соц ре а ли зма 
ко ји се у Ср би ји раз ви јао па ра лел но са дру гим сти ло ви ма, ма да је био сна жно 
про те жи ран од стра не вла сти. Ако је срп ски соц ре а ли зам у мор фо ло шком 
сми слу пред ста вљао на ста вак пред рат них тен ден ци ја, он је по сво јој на ме ни и 
кон цеп ци ји ен те ри је ра био при ла го ђен иде о ло шко-про па ганд ним зах те ви ма 
јед но пар тиј ског еста бли шмен та.868

Зва нич на иде о ло ги ја је твр ди ла да соц ре а ли стич ка ар хи тек ту ра тре ба да 
бу де „со ци ја ли стич ка по са др жа ју, а на ци о нал на по фор ми” (што је био зах тев 
ге не ра ла Жда но ва). Ме ђу тим, овај при ступ у Ср би ји ни је имао зна чај ни јих 
пред став ни ка ни ти оства ре ња, осим Дра ги ше Бра шо ва на. Про блем је био и 
у од ба ци ва њу „на ци о нал ног” ка да је у пи та њу Ср би ја, као „на зад ног” и „ре ак-
ци о нар ног” на сле ђа ко ме тре ба да се су прот ста ви „на пред на” иде о ло ги ја ко-
му ни зма. То је усло ви ло од ба ци ва ње и „на ци о нал ног” сти ла у ар хи тек ту ри. 
Схе ма ти зам у об ли ко ва њу но вих ти по ва со ци ја ли стич ких на се ља, јеф ти но ћа 
и бр зи на из во ђе ња, ску че не мо гућ но сти и иде о ло шка огра ни че ња при гра ђе-
њу ве ли ких ком плек са за ста но ва ње „на род них и рад них ма са”, ни су на ро чи то 
ин спи ри са ле ства ра о це. Оту да су гра до ви у Ср би ји пре пла вље ни упа дљи во 
од бој ним, на мет ну тим ти пом си ве со ци ја ли стич ке ар хи тек ту ре, у ко јој су глав-
ни објек ти на ста ја ли го то во пре ко но ћи (за дру жни до мо ви, рад нич ка и вој на 
од ма ра ли шта,  до мо ви кул ту ре, пар тиј ске згра де, вој не и по ли циј ске уста но-
ве). У њи хо вој ар хи тек ту ри уне до глед је по на вљан мо дер ни стич ки сте ре о тип, 
ко ји је оси ро ма шио и на ру жио ам би јен те мно гих гра до ва. Ни ар хи тек ту ра но-
вих рад нич ких на се ља ни је у до вољ ној ме ри за до во ља ва ла естет ске и ду хов не 
по тре бе њи хо вих жи те ља.869

Кри ти ка и на пу шта ње соц ре а ли стич ког ар хи тек тон ског сти ла за по че ли су 
1950, да би по сле 1953. го ди не др жа ва ко нач но по че ла да то ле ри ше сло бо ду 
у ар хи тек тон ском ства ра ла штву. На сту пио је пе ри од сти му ла тив ни јег со ци ја-
ли стич ког есте ти зма. Власт је та ко до би ја ла ме ђу на род ни кре ди би ли тет као 
сло бод ни ја зе мља у од но су на Ис точ ни блок.870 

868 Ма ри на Ђур ђе вић, Алек сан дар Ка ди је вић, „Си ме три ја у но ви јој срп ској ар хи тек ту ри”, 
ЗЛУ Ма ти це срп ске, 27–28, Но ви Сад, 1991–1992, стр. 1–14; Алек сан дар Ка ди је вић, „О 
соц ре а ли зму у бе о град ској ар хи тек ту ри и ње го вим опреч ним ту ма че њи ма”, стр. 77, 81, 
83–85.

869 Алек сан дар Ка ди је вић, Је дан век тра же ња на ци о нал ног сти ла у срп ској ар хи тек ту ри (сре-
ди на XIX – сре ди на XX ве ка), Бе о град, 1997, стр. 213. 

870 Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, стр. 430–436; Алек сан-
дар Ка ди је вић, „О соц ре а ли зму у бе о град ској ар хи тек ту ри и ње го вим опреч ним ту ма че њи-
ма”, стр. 77, 81, 83–85.
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Из град ња стам бе них на се ља у Ср би ји пре шла је пут од ар хи тек ту ре ко ја се 
те ме љи ла на обез бе ђе њу стам бе ног ми ни му ма уз ве ли ку штед њу гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла и оскуд ност фор ми из ра за (пе ри од Пр вог пе то го ди шњег пла на), 
да би се од кра ја пе де се тих кре ну ло у ма сов ну ин ду стриј ску из град њу од мон-
та жних бе тон ских еле ме на та и ве ли ку ша ро ли кост ар хи тек тон ских сти ло ва у 
окви ру мо дер не.871 Ка да је у пи та њу спо ља шњи ар хи тек тон ски лик не сум њи во 
да је ар хи тек ту ра би ла до слов но мо дер на („ку ле и штан гле зло слут них ди мен-
зи ја из гу бље не у про сто ру”). Оно што је не до ста ја ло би ла је функ ци о нал на 
ди мен зи ја мо дер но сти та квих гра до ва.872 

(б) Урбанизација Бугарске (1944–1989)

Убр за на ур ба ни за ци ја Бу гар ске по сле Дру гог свет ског ра т а  им а  ла  је д ва 
 од лу чу ју ћа узроч ни ка: фор си ра ну ин ду стри ја ли за ци ју со вјет ског ти па и ма-
сов ну ко лек ти ви за ци ју на се лу. Сам про цес ши ре ња гра до ва уско је по ве зан 
и са то та ли тар ном по ли ти ком БКП ко ја је кон тро ли са ла све дру штве не про-
це се. Но во дру штво и ин ду стри ја ли за ци ја гра до ва тре ба ло је да се те ме љи на 
осно ва ма за пад но е вроп ске тех но ло ги је и обра за ца ин ду стри ја ли за ци је, али 
и марк си стич ке уто пи је. Рад нич ка кла са је озна че на  као осно ва но вог дру-
штва.873 Гра до ви у Бу гар ској пре тр пе ли су по сле Дру гог свет ског ра та ве ли ке 
де мо граф ске про ме не. Те мељ но се из ме ни ла струк ту ра ста нов ни ка, њи хо вих 
за ни ма ња и кул тур них по тре ба. Ути цај пред рат не бур жо а зи је пот пу но је мар-
ги на ли зо ван.874

Сви ови про це си до ве ли су до нај ве ће де мо граф ске „ре во лу ци је” у бу гар ској 
исто ри ји. У пе ри о ду 1950–1970. го ди не 2,2 ми ли о на ста нов ни ка пре се ли ло се 
из се ла у гра до ве. Про це нат се о ског ста нов ни шта у Бу гар ској сна жно је опа-
дао, мно го бр же не го у оста лим со ци ја ли стич ким зе мља ма. Од 1950. до 1990. 
го ди не Бу гар ска је за 38,9% по ве ћа ла сво је ур ба но ста нов ни штво (Ју го сла ви ја 
до 1985. за 31,3%, што је дру го по ве ћа ње по ве ли чи ни). Од се дам де се тих го ди-

871 Дра га на Ме ца нов, „Мо гућ но сти (ре)де фи ни са ња и пред лог пе ри о ди за ци је гра ди тељ ског 
на сле ђа”, На сле ђе, VI II, Бе о град, 2007, стр. 151–167.

872 Љи ља на Бла го је вић, Но ви Бе о град : оспо ре ни мо дер ни зам, Бе о град, 2005, стр. 198–251.
873 Или я на Мар че ва, „Со ци ал ни из ме ре ния на ур ба ни за ци я та в Бъл га рия след Вто ра та све-

тов на во й на”, Бал ка ни сти чен фо рум, кн. 2/1997, Бла го ев град, 1997, стр. 120–121. 
874 Де таљ ну ана ли зу пре о бра жа ја ка пи та ли стич ког у со ци ја ли стич ки град у Бу гар ској по гле-

да ти у мо но гра фи ји: Ди ми тър Луд жев, Град на две епо хи : ис то рия на общ е сте ни те гру пи 
в бъл гар ски те гра до ве в сре да та XX век, Со фия, 2005.
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на и ста нов ни ци ма њих и сред њих гра до ва по чи њу да се се ле у ве ће ур ба не цен-
тре. Де по пу ла ци ја се ла у Бу гар ској има ла је „за стра шу ју ће раз ме ре”.875 С дру ге 
стра не, гра до ви су се рур ба ни зо ва ли услед ме ха нич ког при ли ва ста нов ни ка са 
се ла. У Бу гар ској је 1970. го ди не 40% ста нов ни штва гра до ва би ло по ре клом са 
се ла (до се ље ни ци и њи хо ва де ца).876

Убр за на ур ба ни за ци ја усло ви ла је ства ра ње ве ли ких гра до ва. Бу гар ска је 
1985. го ди не има ла де сет гра до ва са пре ко 100.000 ста нов ни ка, а 1991. го ди не 
још три ме ста ко ја су би ла бли зу ове гра ни це – укуп но 13 на се ља. Ре ги о нал ни 
ад ми ни стра тив ни цен три има ли су ве ли ки ме ха нич ки при раст ста нов ни штва, 
не за ви сно од раз во ја ин ду стри је. Пре ма овим по да ци ма Бу гар ска је још 1981. 
го ди не би ла ур ба ни зо ва на зе мља, јер је у гра до ви ма пре ко и бли зу 100.000 ста-
нов ни ка жи ве ла јед на тре ћи на ста нов ни ка.877

По ди за ње ин ду стри је и ши ре ње ур ба них зо на усло ви ло је да гра до ви по-
сте пе но „гу та ју” окол на се ла ко ја по ста ју но ве град ске че твр ти. Раст Со фи је 
и дру гих ре ги о нал них цен та ра ни је успо ра ва ла ни би ро крат ска про це ду ра 
до би ја ња ста ту са стал ног жи те ља тих гра до ва.878 Р е пре сив ни за ко ни до не ти 
то ком Дру гог свет ског ра та (исе ља ва ње кри ми на ла ца, про сти тут ки, ху ли га на, 
бес по сли ча ра из ве ли ких гра до ва), ни су опо зва ни у епо хи со ци ја ли зма. Ти за-
ко ни су про ду жа ва ни у ра зним фор ма ма до кра ја се дам де се тих. Услед про ме не 
при вред не по ли ти ке сре ди ном пе де се тих го ди на до шло је до по ве ћа ња не за по-
сле но сти у ве ли ким ин ду стриј ским гра до ви ма, што је до дат но осна жи ло схва-
та ња о по тре би огра ни ча ва ња усе ља ва ња у ве ли ке ур ба не цен тре.879

Је дан од по ку ша ја сма ње ња ми гра ци је у ве ли ке ин ду стриј ске гра до ве би ла 
је и ад ми ни стра тив на ре фор ма из 1959. го ди не. Бу гар ска је по де ље на на 27 
окру га чи ји су цен три по ста ли во де ћи ре ги о нал ни гра до ви, ме ста у ко је се 

875 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен ден ции и про це си в Бъл га рия в го ди ни те след Вто ра та 
све тов на во й на”, Ис то рия на На род на ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. 
Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 381–383. За де таљ ни је по дат ке по гле да ти Та бе лу бр. 
27. 

876 Ана стас Ю. То тев, „Ми гра ци он ни и ур ба ни за ци он ни про це си в Бъл га рия ”, Ико но ми че ска 
ми съл 6, Со фия, 1971, стр. 34–35. За де та ље по ра ста град ског ста нов ни штва по гле да ти Та-
бе ле бр. 3, 27. 

877 Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия 1982, Со фия, 1983, стр. 28; 
Бо й ка Ва си ле ва, Ми гра ци он ни про це си в Бъл га рия след Вто ра та све тов на во й на, Со фия, 
1991, стр. 100, 103. По гле да ти Та бе ле бр. 3, 9, 27.

878 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен ден ции и про це си в Бъл га рия в го ди ни те след Вто ра та 
све тов на во й на”, стр. 384–388.

879 Или я на Мар че ва, „Со ци ал ни из ме ре ния на ур ба ни за ци я та в Бъл га рия след Вто ра та све-
тов на во й на”, стр. 123–126; Иста, „Па ра док си на мо дер ни за ци я та в Бъл га рия след Вто ра 
све тов на во й на”, в: В тър се не на исти на та. Проф. Ни ко лай Ген чев. Юби ле й но из да ни е по 
слу чай 70 год. от ро жде ни е то на проф. Ни ко лай Ген чев, Со фия, 2002, стр. 239–240. 
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сли ва ла ми гра ци ја из окол них се ла. Ур ба ни стич ко уре ђе ње но вих ад ми ни стра-
тив них цен та ра пот по ма га ла је др жа ва – по ди за не су ве ли ке управ не згра де, 
по зо ри шта, осни ва не мно ге уста но ве кул ту ре. Ме ђу тим, ми гран ти су пре се-
ље ње у ма ли град схва та ли као ус пут ну ста ни цу ко ја их во ди ка ме тро по ли. 
Не за ви сно од фор си ра ња из град ње но вих ре ги о нал них цен та ра, ми гра ци је су 
се и да ље од ви ја ле пре ма ста рим ин ду стриј ским гра до ви ма. Све је то усло вио 
да су се по сле 1966. го ди не по но во ак ту е ли зо ва ле на ред бе о огра ни ча ва њу при-
је ма но вих жи те ља у ве ли ке гра до ве. Пр ви симп то ми де мо граф ског сло ма се ла 
услед убр за ног исе ља ва ња при ме ће ни су по чет ком се дам де се тих. На ред ба о 
дра стич ном огра ни ча ва њу при је ма но вих жи те ља у све гра до ве (1974), осим 
оних нај ма њих, тре ба ло је да за у ста ви овај тренд.880 Ови про це си те шко да су 
мо гли да се за у ста ве, јер је кон цен тра ци ја ин ду стри је у Бу гар ској углав ном 
би ла сме ште на у де вет ве ли ких гра до ва (53% це ло куп не ин ду стриј ске про из-
вод ње). Ше зде се тих го ди на са мо је у Со фи ји би ло ло ци ра но 20% ин ду стриј ске 
про из вод ње Бу гар ске. Слич но је би ло и у дру гим бал кан ским глав ним гра до ви-
ма (Ти ра на, Бу ку решт). Бе о град је имао 20% ин ду стриј ске про из вод ње Ср би је, 
али са мо 8% Ју го сла ви је.881

И по ред свих ад ми ни стра тив них ме ра по раст ста нов ни ка гра до ва у Бу гар-
ској ни је за у ста вљен. Ми гран ти са се ла до не ли су у гра до ве сво ју кул ту ру жи-
вље ња ко ја се те шко укла па ла у ур ба но окру же ње. По је ди нац је све ви ше био 
ато ми зо ван и под ло жан при ти ску ре жи ма. Од кра ја се дам де се тих др жав на по-
ли ти ка усме ра ва фи нан си ра ње по ди за ња ин ду стри је и но вих стам бе них на се-
ља у ма лим и сред њим гра до ви ма, по себ но ако су у пи та њу гра нич ни ре јо ни. 
Ди рек ти ва о убр за ном еко ном ском и ур ба ни стич ком раз во ју ових ре јо на од 
1982. го ди не тре ба ло је да пре ки не њи хо ву де по пу ла ци ју. То се ни је де си ло, а 
тај про цес до дат но је убр зан.882 

На гло по ве ћа ње жи те ља гра до ва из и ски ва ло је и обим ну из град њу ста но ва. 
За раз ли ку од ве ћи не дру гих со ци ја ли стич ких др жа ва Ис точ не Евро пе, ста но-
град ња у Бу гар ској (по пут Ма ђар ске) омо гу ћи ла је и уче шће при ват ног сек-
то ра ко ји је де ло вао ле ги тим но и имао по др шку др жа ве. За Бу гар ску је би ло 
ка рак те ри стич но да је др жа ва гра ди ла, ди стри бу и ра ла и про да ва ла ста но ве 
по ве о ма ни ским це на ма, та ко да је 1989. го ди не у при ват ном вла сни штву би-
ло 92% ста но ва, нај ви ше у Ис точ ној Евро пи (Ју го сла ви ја 74%, Ру му ни ја 76%, 

880 Или я на Мар че ва, „Со ци ал ни из ме ре ния на ур ба ни за ци я та в Бъл га рия след Вто ра та све-
тов на во й на”, стр. 127–128. 

881 Ко ста Ми ха и ло вић, Ре ги о нал ни раз вој со ци ја ли стич ких зе ма ља – упо ред на сту ди ја, стр. 
54–56. 

882 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен ден ции и про це си в Бъл га рия в го ди ни те след Вто ра та 
све тов на во й на”, стр. 384–388.
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Пољ ска 40%).883 И пре ма из град њи ста но ва на 1.000 ста нов ни ка Бу гар ска је пре-
те кла Ју го сла ви ју од по чет ка 80-их го ди на XX ве ка.

Та бе ла бр. 28. Број из гра ђе них ста но ва на 1.000 ста нов ни ка у бал кан ским зе мља ма (Ју-
го сла ви ја, Бу гар ска, Ру му ни ја и Грч ка) 1969–1980.

Др жа ва 1969 1970 1979 1980
Ју го сла ви ја 5,90 6,21 6,6 6,2
Бу гар ска 5,58 5,38 7,5 8,4
Ру му ни ја 7,18 8,03 8,6 8,9
Грч ка 14,78 12,90 2,0 –

Из вор: Mi lin ko Rad mi lac, Fi nan si ra nje stam be ne iz grad nje, Ča čak, 1992, str. 33, 56. 

Упо ре до са де мо граф ским про ме на ма, гра до ви у Бу гар ској те мељ но су из ме ни-
ли и свој фи зич ки лик. Сна жно при су ство соц ре а ли зма у ар хи тек ту ри Бу гар-
ске ус по ста вље но је по сле 1947, од но сно од 1949. го ди не, са по кре та њем Пр вог 
пе то го ди шњег пла на. По тре бе ма сов не стам бе не из град ње, али и по ди за ња 
мо ну мен тал них обје ка та ко ји сла ве но ву иде о ло ги ју, би ли су део со вјет ског 
ути ца ја и јед но пар тиј ске по ли тич ке док три не. Као и слу ча ју Ср би је, пе ри од 
соц ре а ли зма у ар хи тек ти ри Бу гар ске (1949–1956) пред ста вљао је спој мно гих 
сти ло ва. То је усло ви ло да по је ди ни ауто ри ову епо ху на сто је да на зо ву дру гим 
на зи вом (мо ну мен тал ни исто ри ци зам, де ко ра тив ни еклек ти ци зам), као пре-
ци зни ју де фи ни ци ју од све оп штег од ре ђе ња соц ре а ли зам и да се ис ка жу ста-
во ви да је за пра во цео соц ре а ли стич ки стил био тра же ње на ци о нал ног из ра за 
у со ци ја ли стич ком ду ху. Ова кве тврд ње под у пи ра не су и кон ста та ци ја ма да 
је епо ха соц ре а ли зма у ар хи тек ту ри и по ред мањ ка во сти би ла „чо веч ни ја” од 
мо дер не ар хи тек ту ре ко ја је та ко ђе „то та ли тар на” у сво јим прак тич ним ре ше-
њи ма пред ви ђе ним за „ап стракт ног чо ве ка”. Ова ква ста но ви шта би ла су део 
за ла га ња да се на ста ви са при ме ном соц ре а ли стич ког сти ла у Бу гар ској ко ји је 
сво јом фор мом од го ва рао „со ци ја ли стич ком дру штву”.884

По сле 1956. го ди не и у Бу гар ској је до шло до сло бод ни јег ства ра ла штва у 
ар хи тек ту ри. Већ кра јем пе де се тих по ди жу се ар хи тек тон ска де ла у ду ху мо-
дер ни зма, али без јав ног при зна ња да је то исто вет ни про цес као на За па ду.885 

883 Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, стр. 59; 
Mi na Pe tro vić, n. d., str. 77–78.

884 Юрий Яра лов, „Ня кои про бле ми на со ци а ли сти че ския ре а ли зъм а ар хи тек ту ра та”, Ар хи-
тек ту ра, 1, Со фия, 1980, стр. 18–19; Ме то ди Кла са нов, „Со ци а ли сти че ски ят ре а ли зъм в 
ар хи тек ту ра – ми на ло, на сто я ще или и бъ дще” Ар хи тек ту ра, 8, Со фия, 1986, стр. 2–4.

885 Мар га ри та Хар бо ва, „Ар хи тек тур ни зна ци на со ци а ли зма – обез ли ча ва не, от чу жда ва не, 
ги ган то ма ния”, Со ци а ли змът – ре ал ност и илю зии : ет но ло гич ни аспек ти на все ки днев на-
та кул ту ра (ред. Ра дост Ива но ва, Ана Лу ле ва, Рач ко По пов), Со фия, 2003, стр. 224.
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Од сре ди не ше зде се тих до ла зи до ма сов не из град ње ста но ва и по ди за ња со ли-
те ра нео п ход них за збри ња ва ње све број ни јег град ског ста нов ни штва. Но ви 
стам бе ни бло ко ви уре ђи ва ни су по прин ци пи ма ми кро ре јо на, а по је ди ни де-
ло ви гра да ур ба ни стич ки су пла ни ра ни за раз ли чи те де лат но сти. Зва нич на 
по ли ти ка ин си сти ра ла је да ар хи тек ту ра бу де со ци ја ли стич ка по са др жи ни, а 
на ци о нал на по фор ми.886 Та ко од ре ђе на „ми си ја” ар хи тек ту ре у Бу гар ској тре-
ба ло је да пру жи ма те ри јал ни од раз со ци ја ли стич ке из град ње и на ци о нал не 
тра ди ци је, са исто вре ме ним одр жа ва њем ви со ких вред но сти соц ре а ли зма уз 
пра ће ње са вре ме них тен ден ци ја. Бу гар ска је са сво јом ар хи тек ту ром тре ба ло 
да бу де пре по зна тљи ва у све ту као део ва жних за да та ка за „ве ли ко исто риј ско 
вре ме”.887 

Зва нич на по ли ти ка је соц ре а ли зам у ар хи тек ту ри пред ста вља ла као спој за-
да та ка уре ђи ва ња про сто ра и марк си стич ко-ле њи ни стич ке иде о ло ги је, со ци-
јал не по ли ти ке, со ци ја ли стич ког на чи на жи во та и ства ра ња но ве ду хов но сти. 
Од се дам де се тих го ди на до ла зи до ве ће бри ге за на ци о нал но ар хи тек тон ско 
на сле ђе, ње го ву ре ста у ра ци ју, кон зер ва ци ју и ур ба ни стич ко по ве зи ва ње са са-
вре ме ним гра дом. Од се дам де се тих до ла зи и до мно го ве ће сло бо де у ар хи тек-
тон ском из ра зу у ко јем ни је ви ше би ло „аске ти зма” из ра ни јих де це ни ја. Но ви 
објек ти има ли су пу но пла сти ке у де ко ра ци ји фа са да обје ка та ко ји у су шти ни 
ни су „рас кр сти ли” са соц ре а ли стич  ким сти лом. Као но ва тен ден ци ја ја вља ју 
се и ар хи тек тон ска де ла ко ја би тре ба ло да пред ста вља ју спој ра ни јих ар хи тек-
тон ских епо ха и са вре ме не ар хи тек ту ре, као не ка вр ста на ци о нал ног сти ла у 
гра ди тељ ству. У осно ви, то је и да ље био соц ре а ли зам, еклек тич ки пра вац ко ји 
је у се бе унео мо ну мен тал ност из ра ни јих епо ха, што се и да ље при ме њи ва ло у 
из град њи пар тиј ских до мо ва и ад ми ни стра тив них зда ња.888

Но, ма сов на из град ња бе тон ских со ли тер ских на се ља и ур ба ни стич ко-ар хи-
тек тон ског уре ђи ва ња гра до ва има ла је и сво је на лич је. Обез ли че ни ни зо ви 
бе тон ских згра да, че сто сла бог ква ли те та, про из во ди ли су оту ђе ње по је дин ца 
и по ро ди ца, ко ји су се изо ло ва ли у при ват ност сво јих ста но ва без ко му ни ка ци-
је с дру гим љу ди ма. Уни форм ност ур ба ни стич ких и ар хи тек тон ских пла но ва 
уни шти ла је гра ди тељ ску по себ ност мно гих гра до ва у Бу гар ској за вре ме со ци-
ја ли зма. Ин ду стриј ске зо не, стам бе ни бло ко ви и уре ђе ња цен тра гра до ва са ма-
сив ним ад ми ни стра тив ним згра да ма ра ђе ни по исто вет ним ре ше њи ма, би ли 

886 Пе йо Бер бен ли ев, „Ар хи тек ту ра та по бъл гар ски те зе ми (1396 г. – до на ши дни)”, Ар хи тек-
ту ра, 2, Со фия, 1981, стр. 9–12. 

887 Ге ор ги Сто и лов, „За во е ва ни я та на съ вре мен на та бъл гар ска ар хи тек ту ра”, Ар хи тек ту ра, 
7–8, Со фия, 1984, стр. 2–3.

888 То дор Бу лев, „Со ци ли сти че ски ят ре а ли зъм и тен ден ци и те в на ша та ар хи тек ту ра от 70-те 
го ди ни”, Ар хи тек ту ра, 7–8, Со фия, 1984, стр. 41–44.
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су оп ште ме сто ко је се по на вља ло у уре ђе њу на се ља ши ром зе мље. Цен трал но 
град ско је згро, ли ше но ме ста за са ста ја ње и ко му ни ка ци ју љу ди (ка фа не, про-
дав ни це, клу бо ви), по сте пе но је гу би ло сво ју при влач ност за љу де.889 

Ка да је у пи та њу бри га о на ци о нал ном ар хи тек тон ском на сле ђу и об но ви 
ста рих гра до ва, тај про цес је у Бу гар ској за по чео 1955. го ди не ре ста у ра ци јом 
Ве ли ког Тр но ва. Већ ше зде се тих мно ги ста ри гра до ви по че ли су да се ре ста у-
ри ра ју и кон зер ви ра ју, уз из ра же ну бри гу о ет но граф ском на сле ђу тра ди ци о-
нал ног гра ди тељ ства и фор си ра ња чу ва ња јед ног ти па ста ре бал кан ске ку ће 
из пе ри о да на ци о нал ног пре по ро да Бу гар ске у XIX ве ку. По ред на ци о нал них 
мо ти ва чи та ве ак ци је, у пи та њу је био и праг ма ти чан ин те рес ре жи ма То до ра 
Жив ко ва ко ји је раз ви јао ту ри зам, у чи јој је по ну ди зна чај на ком по нен та би ло 
и ет но граф ско на сле ђе. У пи та њу је био ком про мис из ме ђу мо дер ни за тор ске 
иде о ло ги је и па три јар хал не изо ло ва но сти. По ред ове тен ден ци је, у Бу гар ској 
од по чет ка ше зде се тих по чи ње и про цес бор бе про тив ори јен тал ног на сле ђа 
у бу гар ским гра до ви ма, под ко јим се под ра зу ме ва ју ур ба ни стич ка ха о тич ност 
и ве ли ка ин ди ви ду ал ност, по ред „кла сич них” ста во ва о пр љав шти ни, еко ном-
ској за о ста ло сти и дру штве ној па то ло ги ји. За пра во, спон та ни (или ха о тич ни) 
раз вој ори јен тал них (бал кан ских) гра до ва, и из ра же на ин ди ви ду ла ност у гра-
ди тељ ству, би ли су пра ви ан ти под мо дер ном со ци ја ли стич ком гра ду ко ји је 
уна пред ис пла ни ран и уре ђен.890 

Си стем со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је зва нич но је де фи ни сан као про цес 
ко ји да је ви ше мо гућ но сти за опе ра тив но ре ша ва ње со ци јал них про бле ма у 
гра ду, не го што је то слу чај са ур ба ним це ли на ма у ка пи та ли зму.891 Ма те ри-
јал ни од раз та квог ста ва би ла је ар хи тек ту ра но вих на се ља. Тра же ње но вог 
ар хи тек тон ског из ра за и од ри ца ње од дог ми у ства ра ла штву, ипак је би ло огра-
ни че но иде о ло шким зах те ви ма, а ар хи тек ту ра је има ла за да так да из ра зи со-
ци ја ли стич ки на чин жи во та. Та ко је Бу гар ска има ла обим ну ур ба ни стич ку и 
ар хи тек тон ску де лат ност ко ја је пре о бли ко ва ла мно ге сред ње гра до ве у ду ху 
по ве зи ва ња мо дер не ар хи тек ту ре и вред но сти со ци ја ли зма.892 

Про вин циј ски гра до ви обич но су улеп ша ва ни не по сред но пред до ла зак 
стра них де ла га ци ја. Не за ви сно од ових по вре ме них про па ганд них ак ци ја, по-
сто ја ла је уста ље на схе ма ко ја је при ме њи ва на у ур ба ни стич ком об ли ко ва њу 

889 Мар га ри та Хар бо ва, н. д., стр. 227–229.
890 Ива й ло Ди чев, „Уся да не то на но мад ския ко му ни зъм. Со ци а ли сти че ска та ур ба ни за ция и 

кръ го ве те на гра ждан ство”, Со ци о ло ги че ски про бле ми, 3–4, Со фия, 2003, стр. 53–54. 
891 Ана стас Ю. То тев, „Ур ба ни за ци я та и со ци ал но-ико но ми че ски те про бле ми на гра да”, Ико-

но ми че ска ми съл 3, Со фия, 1971, стр. 65.
892 Ме то ди Кла са нов, „Ар хи тек ту ра на април ска Бъл га рия”, Ар хи тек ту ра, 7, Со фия, 1986, 

стр. 2–5.
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гра до ва у уну тра шњо сти зе мље. Пе шач ка зо на са мер мер ним пло ча ма, фон-
та на и спо ме ник оба ве зан су де кор. Цен трал ни тр го ви ни су као у за пад ним 
гра до ви ма ме ста тр го ви не, већ про стор пред ви ђен за ма ни фе ста ци је, збо ро ве 
и ма сов на оку пља ња. Ако је у пи та њу био град са ста ту сом окру жног цен тра, 
он да је ње гов при вред ни на пре дак био убр за ни ји, а ар хи тек ту ра мо ну мен тал-
ни ја. Окру жни град је под ра зу ме вао на ци о нал не ин ве сти ци је, ком би на те, ве ли-
ка пред у зе ћа, бо љи ни во снаб де ва ња – ма ло ло ши ји од Со фи је, али бо љи од ма-
њих гра до ва. Оба ве зан де кор окру жног гра да био је и мо ну мен тал ни цен тар са 
„ве ли чан стве ним” спо ме ни ци ма ло кал них хе ро ја. Та кав град је имао ли ков ну 
га ле ри ју, по зо ри ште, у не ким слу ча је ви ма и опе ру, омла дин ски или кул тур ни 
дом и ар хи тек тон ски ре пре зен та тив ну згра ду Окру жног ко ми те та БКП.893

(в) Урбанизација Чачка (1944–1989)

Убр за на ур ба ни за ци ја Чач ка по сле Дру гог свет ског ра та од ви ја ла се као пра-
те ћа по ја  ва  р аз  в о ја и н ду стри је. За све број ни је рад ни ке и њи хо ве по ро ди це 
тре ба ло је обез бе ди ти сме штај. По сле по ди за ња ин ду стри је и по бољ ша ња 
основ них жи вот них усло ва, Ча чак је по стао ме сто у ко је су се сли ва ле „ре ке” 
ми гра на та са се ла при ву че них бо љим жи во том у ур ба ној сре ди ни.894 Ча чак је 
то ком епо хе со ци ја ли зма спа дао у оп шти не ко је су има ле нај ве ћу ими гра ци ју 
у Ср би ји.895

Ма сов ни при лив ста нов ни ка у град ни је пра ти ла пра во вре ме на план ска ур-
ба ни за ци ја, па су спон та ност и сти хи ја би ли глав на ка рак те ри сти ка по ди за ња 
све број ни јих при зем них при ват них ку ћа, по че му је Ча чак по стао ка рак те ри-
сти чан. Тек од по чет ка ше зде се тих, са упо тре бом ин ду стриј ског на чи на град-
ње ста но ва, по чи ње пе ри од ин тен зив ни јег по ди за ња бе тон ских ви ше спрат ни-
ца ко је су пар ци јал но укла па не у по сто је ће град ско тки во. Ста ри део гра да, 
„чар ши ја”, пот пу но је укло њен из цен тра гра да, а са мо су по је ди не згра де све-
до чи ле о не ка да шњем ар хи тек тон ском на сле ђу.896

893 Ива й ло Ди чев, н. д., стр. 52–53.
894 Ми ле Мој си ло вић, „Рас кр шћа са вре ме них ми гра ци ја”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 

1973, стр. 8.
895 Ru ža Pe tro vić, „De mo graf ski i dru štve ni raz voj op štin skih i lo kal nih za jed ni ca u SR Sr bi ji 1961–

1971. go di ne”, u: Ru ža Pe tro vić, Mi lo rad Kr ne ta, Sil va no Bol čić, Raz voj te ri to ri jal nih za jed ni ca : 
op šti ne i re gi o ni SR Sr bi je, Be o grad, 1981, str. 11, 13, 16.

896 Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Чач ка до 2000. го ди не (ур. Бо шко Лу ко вић), Ча чак, 1978, стр. 
84–88. 
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1. Балканско урбанистичко наслеђе

Ча чак спа да у ону гру пу гра до ва ко ји су у са мом је згру за др жа ли ур ба ни стич ку 
струк ту р у к о ја ј е  по  ти  ца ла  јо ш из осман ског до ба, ма да је фонд згра да из тог 
пе ри о да то ком вре ме на пот пу но укло њен. За пра во, Ча чак прак тич но ни је ни 
имао ар хи тек тон ско на сле ђе из осман ског до ба, јер је ва рош не ко ли ко пу та до 
1815. го ди не до те ме ља спа љи ва на. Нај зна чај ни је јав не и стам бе не згра де из гра-
ђе не у бал кан ској ар хи тек тон ској тра ди ци ји по диг ну те су тек по сле од ла ска 
Ту ра ка 1830. го ди не. Пред лог за ре гу ла ци ју ва ро ши по европ ском обра сцу из 
1833. го ди не ни ка да ни је усво јен, што је трај но обе ле жи ло раз вој гра да у бу дућ-
но сти. Но ва по ли тич ка и  еко ном ска ели та ва ро ши ни је би ла спрем на да ру ши 
тек от ку пље не ду ћа не и ку ће у тур ском де лу чар ши је, та ко да је град на ста вио 
да се зра ка сто ши ри из цен тра чи ја је тро у гла ста осно ва фор ми ра на ка ко због 
то ка За пад не Мо ра ве и ње них при то ка, та ко и због са о бра ћај ни ца ко је су се 
ра ди јал но ши ри ле из гра да. Дуж ових ко му ни ка ци ја про те за ло се и на се ље.897 
Сви су сед ни гра до ви и ва ро ши це до би ли су још у XIX ве ку „пра вил ну” европ-
ску ур ба ни стич ку струк ту ру (Кра ље во, Гор њи Ми ла но вац, По же га, де ли мич но 
Ужи це, Ари ље и Ива њи ца), па је Ча чак остао из у зе так у За пад ној Ср би ји.898

У по сте пе ном не ре гу ли са ном про ши ре њу гра до ва глав ну уло гу има ли су 
при ла зни пу те ви ко ји су пар це ли за ци јом по љо при вред ног зе мљи шта и из град-
њом ни ских по ро дич них згра да по сте пе но пре тва ра ни у глав не тран зит не 
град ске са о бра ћај ни це. Из ра зи те при ме ре ра ди јал ног ши ре ња гра до ва у цен-
трал ној Ср би ји на ла зи мо на из ла зним пу те ви ма Чач ка, Ћу при је, Па ра ћи на, 
Алек син ца, Пи ро та, Кња жев ца, Вра ња и Кру шев ца, ко ји су се из град њом пре-
тво ри ли у град ске ули це. Та кав бес план ски раз вој про ши ре ња град ске те ри-
то ри је имао је као кру пан не до ста так ма лу гу сти ну на се ље но сти и сра змер но 
ве ли ку по вр ши ну ко ја је при па да ла град ској те ри то ри ји. То је био је дан од глав-
них узро ка што су гра до ви у Ср би ји у то ку XIX и XX ве ка оста ја ли без мре же 
са ни тар но-тех нич ких по стро је ња, а у знат но м де лу и без ика квог за сто ра улич-
них по вр ши на. На не ра ци о нал ну струк ту ру гра до ва, по ред ве ли ке по вр ши не 
под ули ца ма, у знат ној ме ри ути ца ли су и ве ли ки ком плек си по љо при вред ног 
зе мљи шта ко је је ула зи ло у са став град ске те ри то ри је.899

897 Вла ди мир Ма цу ра, Чар ши ја и град ски цен тар, Ниш–Кра гу је вац, 1984, стр. 59, 63. По гле да-
ти фо то гра фи ју бр. 4.

898 Ге не рал ни ур ба ни стич ки план Чач ка до 2000. го ди не, стр. 27.
899 Бран ко Мак си мо вић, „Идеј ни раз вој срп ског ур ба ни зма : пе ри од ре кон струк ци је гра до ва 

до 1914. го ди не”, Спо ме ник СА НУ CXXI, Оде ље ње дру штве них на у ка, но ва се ри ја 23, Бе о-
град, 1978, стр. 9–10, 139.
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Пр ви ре гу ла ци о ни план Чач ка из 1893. го ди не ни је по ре ме тио ра ди јал ну не-
пра вил ну ур ба ни стич ку струк ту ру, већ ју је кон зер ви рао, де ли мич но омо гу ћа-
ва ју ћи раз вој гра да кроз ства ра ње но вих са о бра ћај ни ца. Ме ђу тим, по зи тив на 
ре ше ња овог пла на по ре ме ти ла је тра са же ле знич ке пру ге ко ја је про шла кроз 
град (1911), та ко да за те пла но ве ни ка да ни су на ђе не за ме не.900 На тај на чин 
је од ре ђен да љи раз вој гра да у на ред них шест де це ни ја, ко ли ко је тре ба ло да 
се усво ји но ви ур ба ни стич ки план. Ти ме је ур ба ни стич ки раз вој Чач ка знат но 
оте жан, јер су но ве згра де по ди за не дуж по сто је ћих са о бра ћај ни ца ко је су за-
др жа ле не пра ви лан кри ву да ви об лик. 

Као у слу ча ју ур ба ни стич ке струк ту ре ва ро ши, та ко је и цен трал на гра ђе-
ви на у гра ду, ча чан ска цр ква, у сво јој струк ту ри за др жа ла осман ске ар хи тек-
тон ске ка рак те ри сти ке чак и по сле ре кон струк ци је 1926–1929. го ди не. На ос 
цр кве, а на ро чи то ку по ла, за др жа ли су све бит не еле мен те џа ми је ко ја је на-
ста ла те мељ ном и успе шном пре пав ком пра во слав не цр кве још у XVI ве ку.901 
Та ко је Ча чак у сво јој ур ба ни стич кој струк ту ри и сим бо лич ки нај ва жни јој 
гра ђе ви ни и у са вре ме ном до бу са чу вао остат ке осман ске (бал кан ске) ар хи-
тек тон ске ба шти не, иако је му сли ман ско ста нов ни штво из Чач ка оти шло још 
1830. године.

Град је не ка да у цен тру имао „чар ши ју”, тра ди ци о нал ни по слов ни део ва ро-
ши ка рак те ри сти чан за цео Бал кан, док су у спо ред ним ули ца ма би ле стам бе-
не ку ће са про стра ним ба шта ма, на лик на се о ска до ма ћин ства (са свим по моћ-
ним про сто ри ја ма за сто ку), ода кле су и по ти ца ли ста нов ни ци гра да.902 То је 
био ка рак те ри сти чан про цес из ра ста ња гра до ва у цен трал ној Ср би ји кра јем 
XIX и по чет ком XX ве ка, ко ји су по мно гим ка рак те ри сти ка ма и да ље би ли ве-
ли ка се ла. Про цес ру сти фи ка ци је ва ро ши успо ра вао је евро пе и за ци ју срп ских 
гра до ва. Око гра до ва као сре ди шта тр го ви не и за на та ни цао је и раз ви јао се 
 је дан кру жни ре јон у ко ме се кроз крв не, при ја тељ ске и по слов не ве зе ства рао 
је дан мен та ли тет ко ји је ве зи вао се ло и град.903

Ка да су у пи та њу јав не и стам бе не гра ђе ви не, бал кан ско ар хи тек тон ско на-
сле ђе по че ло је да не ста је још кра јем XIX ве ка. Европ ски ар хи тек тон ски прав-

900 Ми лош Ра до ва но вић, „Ча чак на ре гу ла ци о ном пла ну из 1893. го ди не”, стр. 237–244.
901 Мил ка Ча нак–Ме дић, Зо ри ца Ив ко вић, Бо го ро ди ца Гра дач ка, Бе о град, 1992, 31–35; Ра ди во-

је Бо јо вић, Бо го ро ди чи на цр ква на Мо ра ви, Ча чак, 1992, 4; На ђа Кур то вић–Фо лић, „Ка рак-
те ри стич ни еле мен ти ислам ске ар хи тек ту ре на Бо го ро ди чи ној цр кви у Мо рав ском Град-
цу”, Бо го ро ди ца Гра дач ка у исто ри ји срп ског на ро да, На уч ни скуп (ур. Ми ло ван Ву ло вић), 
Ча чак, 1993, 163–171.

902 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 579–583. 

903 Ма ри Жа нин-Ча лић, н. д., стр. 186–190.
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ци по ста ли су до ми нант ни, та ко да су по сле Дру гог свет ског ра та са чу ва не 
са мо две згра де ко је при па да ју бал кан ском ар хи тек тон ском на сле ђу. Оба зда-
ња ис ко ри шће на су за му зеј ске по став ке. Нај пре Ко нак Јо ва на Обре но ви ћа 
(1953), а за тим и ку ћа Ву ла Пан те ли ћа (1966). Оста так гра да у пот пу но сти је 
про жет европ ском ар хи тек то н ском ба шти ном ко ја је об ли ко ва ла јав не и стам-
бе не згра де по ди за не на ур ба ни стич кој струк ту ри ко ја ни ка да ни је по при ми ла 
европ ска обе леж ја.904

Ипак, сли ка Чач ка пре епо хе со ци ја ли зма у ур ба ном сми слу би ла је је дин-
стве на, по сто јао је сво је вр стан склад, а град је имао свој по се бан шарм. На го-
ве штај „ур ба ног ха о са” у Чач ку за чет је већ по ку ша ји ма уре ђе ња цен трал ног 
град ског тр га по сле 1945. го ди не.905 Стам бе ни објек ти у Чач ку пре епо хе со-
ци ја ли зма све до чи ли су о бо гат ству раз ли чи тих об ли ка, ве ли чи на, де та ља и 
сти ло ва  град ње, за тим пре ла зном ти пу од се о ске до град ске ар хи тек ту ре, нео-
кла си си стич ких и нео ба рок них оства ре ња са еклек тич ним ком би на ци ја ма, 
укљу чу ју ћи и при су ство се це си је. Град је до стој но ре пре зен то ван ра зно вр сно-
шћу сво јих ар хи тек тон ских ком по зи ци ја. Све је би ло дру га чи је од пра вил но-
сти, бес циљ не си ме три је и мо но то ни је са вре ме них кон цеп ци ја чи ја је при ме на 
у Чач ку го то во у пот пу но сти уни шти ла ста ро ар хи тек тон ско на сле ђе.906 

2. Урбанистички планови – Чачак

Јед на од ва жних ка рак те ри сти ка ур ба ни стич ког раз во ја Чач ка је ка шње ње у 
до но ше њу ре  гу  л а ци  о них  п ла но в а. Град се „при род но”, а за пра во сти хиј ски, 
зра ка сто раз ви јао дуж глав них ко му ни ка ци ја ко је су се укр шта ле у цен тру ва-
ро ши. Та ко је Ча чак за хва тао ве ли ку те ри то ри ју пра те ћи пут не прав це, из ме ђу 
ко јих су се на ла зи ле њи ве и ли ва де. Пр ве ра ди о ни це и фа бри ке по ди за не у та-
квом ме ђу про сто ру вре ме ном су „ура сле” у стам бе на на се ља оме та ју ћи да љи 
раз вој гра да. Пр ви ур ба ни стич ки план Чач ка из 1893. го ди не био је ак ту е лан у 

904 Ми лош Ра до ва но вић, Про стор ни раз вој и ар хи тек ту ра ча чан ског под руч ја од сред њег 
ве ка до са вре ме ног до ба : док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град, 1998, (ру ко пис), стр. 135–142, 
197–211. 

905 Зден ка Ра до ва но вић, „Чи та ње и ту ма че ње ам би јен тал них при ка за Чач ка са ста рих фо то гра-
фи ја и раз глед ни ца”, ЗРНМ XXXI II, Ча чак, 2003, стр. 83, 86.

906 Зден ка Ра до ва но вић, „Ар хи тек тон ске гра ђе ви не Чач ка на ста рим раз глед ни ца ма”, ЗРНМ, 
XXXIV, Ча чак, 2004. стр. 125.
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сле де ћих шест де це ни ја, иако је град до жи вео мно го број не про ме не. Тек апри-
ла 1948. го ди не ура ђен је Ре гу ла ци о ни план Чач ка у Ур ба ни стич ком за во ду у 
Бе о гра ду (аутор ар хи тек та Јо зеф Кор тус), да би се кра јем 1953. го ди не ко нач-
но усво јио Ге не рал ни ур ба ни стич ки план гра да (ГУП). Пре ма овом до ку мен-
ту ре гу ли сан је раз вој Чач ка до 1980. го ди не, ко ји је пре ма ГУП-у тре ба ло да 
има 40.000 ста нов ни ка. Овај план је од ре дио ме ста за ста но ва ње, ре кре а ци ју и 
сме штај ин ду стриј ских ка па ци те та. Осим по зи тив них ка рак те ри сти ка пла на, 
би ле су уоч љи ве и ве ли ке ома шке, као ре зул тат бр зи не и не за ин те ре со ва но-
сти ауто ра. „Не пре ци зно сти” су има ле та кве раз ме ре да је би ло пред ви ђе но 
ру ше ње цр кве и Гим на зи је у са мом цен тру гра да, а на том про сто ру уцр та не 
су ви ше спрат ни ца и зе ле на по вр ши на. По сле јав не рас пра ве ова ква ре ше ња 
про гла ше на су за слу чај не гре шке. Због на глог при ли ва ста нов ни штва, раз во-
ја ин ду стри је и са о бра ћа ја, овај план је сре ди ном ше зде се тих из гу био сво ју 
ак ту ел ност. Оно што је би ло још не по вољ ни је, ГУП из 1953. го ди не уоп ште 
ни је пред ви део на гли раз вој са о бра ћа ја, па су ули це оста ле уске и не про пу сне, 
иако је глав на ма ги стра ла пре ма мо ру све до 1976. го ди не про ла зи ла кроз сам 
цен тар Чач ка.907 

Де мо граф ски раст гра да усло вио је по тре бу за ре гу ла ци јом да ле ко ши рег 
про сто ра не го што је то би ло пред ви ђе но пла ном из 1953. го ди не. Од лу ка о до-
но ше њу но вог ур ба ни стич ког пла на до не та је 15. де цем бра 1973. го ди не, са ци-
љем да се ре гу ли ше раст гра да до 2000. го ди не. Пла ни ра но је да Ча чак та да има 
око 120.000 ста нов ни ка. Но ви ГУП ко нач но је до нет је 28. ју на 1978. го ди не и 
об у хва тао је за ви ше од пет пу та ве ћу по вр ши ну не го план из 1953. го ди не. Не-
за ви сно од Глав ног ур ба ни стич ког пла на гра да од 1974. па до 1993. го ди не, по-
сте пе но су до но ше ни и пар ци јал ни ур ба ни стич ки пла но ви при град ских се ла 
и но вих на се ља. Све је то усло жња ва ло основ ну за ми сао ГУП-а у ко ји су по сте-
пе но уме та не и из ме не ве за не за при вред не по тре бе гра да. По се бан про блем 
би ла је „ди вља град ња” ко ја је зна чај но на ру ша ва ла Ге не рал ни ур ба ни стич ки 
план и раз вој гра да.908 Иако је спон та на и сти хиј ска из град ња до во ди ла град у 

 907 Јо зеф Кор тус, „Ча чак”, у: Гра до ви и на се ља у Ср би ји : раз вој, ур ба ни стич ки пла но ви и из-
град ња 1946–1951. (ур. Ми ха и ло Ми тро вић), Бе о град, 1953, стр. 55–64; „Усво јен про је кат 
Ге не рал ног пла на Чач ка”, Ча чан ски глас, бр. 366, Ча чак, 30. јун 1953, стр. 3; Ми лин ко Рад-
ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, Ча чак, 1979, стр. 49, 53; Бо шко 
Лу ко вић, „Ур ба ни стич ки пла но ви Чач ка и око ли не од 1893. до 1993. го ди не”, Ви ше ве ков на 
исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до-
ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 575.

908 Бо шко Лу ко вић, „Ур ба ни стич ки пла но ви Чач ка и око ли не од 1893. до 1993. го ди не”, Ви ше-
ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко-
вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 575–577.
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те шке еко ном ске, струк тур не и функ ци о нал не про бле ме, то ком чи та вог пе ри о-
да со ци ја ли зма бес прав на из град ња у Чач ку је прак тич но то ле ри са на.909

Ни је са мо не ле гал на град ња би ла про блем Чач ка, већ је то би ло и уни шта-
ва ње ар хи тек тон ског на сле ђа. Зна чај ни де ло ви ста ре ар хи тек ту ре очу ва ли су 
се до кра ја се дам де се тих, па је чак пре по ру че но да се кон зер ви ра ју и укло пе у 
са вре ме ни ур ба ни стич ки план гра да (1978). Упр кос то ме, нај ве ћи део гра ђе ви-
на је по ру шен, а на пра зном про сто ру по диг ну ти су „од врат ни ку бу си”. Ка ко 
су то за бе ле жи ли са вре ме ни ци, на ло ка ци ја ма ко је су се де це ни ја ма склад но 
пу ни ле гра ђе ви на ма при јат ног из гле да, чи не ћи пре по зна тљив из глед Чач ка 
(као део иден ти те та гра да), по диг ну та су „два ру жна и без лич на ма стан дон та 
са вре ме не ар хи тек ту ре, са зи да на за роб не ку ће две ју тр го вин ских ор га ни за ци-
ја чи ји је хир не тр пе љи во сти и кон ку рент ске нар ци си од но сти имао знат ног 
ути ца ја на ова кав не сре ћан ис ход”. Ру ше ње ста рих обје ка та и спо ме ни ка кул ту-
ре од и гра ло се про тив но за ко ну, али без от по ра јав но сти, осим уса мље них по-
је ди на ца из струч них слу жби. Град и рад ни ци у кул ту ри су ћу та ли, са „за пре-
па шћу ју ћом рав но ду шно шћу, за раз ли ку од мно гих дру гих гра до ва у Ср би ји, 
чи ја се јав ност ус та ла са ла по во дом по ку ша ја ру ше ња ста рих цен та ра ур ба ног 
ар хи тек тон ског ор га ни зма”.910 Убр за но ме ња ње фи зич ког об ли ка гра да уру ша-
ва ло је људ ску по тре бу за иден ти те том са на се љем у ко ме жи ве, ко је се „ме ња 
бр же од чо ве ко вог ср ца”, од но сно „не пред ста вља ви ше уте шну за шти ту од 
про ла зно сти људ ских ис ку ста ва”.911

Про блем ур ба ни стич ке за пу ште но сти Чач ка, иако ре пре зен та ти ван, ни је 
био уса мљен ка да је у пи та њу Ср би ја у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та. 
Иако су ур ба ни стич ки за во ди има ли до бре струч ња ке и ис ку ство, прак са уре-
ђе ња гра до ва би ла је та ква да се од за по че тих пла но ва бр зо од у ста ја ло. Уме сто 
„врт них гра до ва функ ци о нал но ор га ни зо ва них, ху ма ни зи ра них и ес те ти зи ра-
них про сто ра”, до би је на је су прот ност: „но ва не план ска атар ска про ши ре ња, 
из гра ђе на пе ри фе ри ја и не из гра ђе ни цен три, не ре гу ли сан и за пу штен са о бра-
ћај, мо но то на ге то и за ци ја стам бе них спа ва о ни ца и ли ков но не до вр ше не улич-
не и бло ков ске це ли не, по ру жне ли уве ћа ни и не у ре ђе ни гра до ви.” Ове ре чи 
ар хи тек те Ми ха и ла Ми тро ви ћа (ина че ро дом из Чач ка) опи су ју ста ње ве ћи-
не гра до ва цен трал не Ср би је. Крат ко роч ни ин те ре си ло кал них по ли тич ких и 
еко ном ских ели та над вла да ли су це лис ход ност ду го роч ни јих пла ни ра ња, при 
че му је глав на ка рак те ри сти ка би ло ма сов но ру ше ње ста рих град ских је зга ра 

909 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 35–36, 169.
910 Ра до мир Ста нић, „Бе ле шке о ста рој ар хи тек ту ри Чач ка”, Гра дац, 46, Ча чак, мај–ју ни 1982, 

стр. 81–82.
911 Le o nard no Be ne vo lo, n. d., str. 231.
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(„чар ши је”), ко је су усту пи ле ме сто ма сив ним бе тон ским зда њи ма ко ја су све-
до чи ла о но вом до бу.912 

Ча чак је имао и до дат ни про блем. По р ед ру ше ња ста рог град ског је згра град 
се раз ви јао без ја сног пла на. Ни кла су но ва на се ља при ват них ку ћа ко је су 
оне мо гу ћи ле про би ја ње но вих са о бра ћај ни ца, чак и у бли зи ни са мог цен тра 
гра да. Из о ста ла је и кон цен тра ци ја ви ше спрат ни ца у ве ћа на се ља, а и ова кви 
де ло ви гра да, ка да су по диг ну ти, ни су ин фра струк тур но по ве за ни са остат ком 
гра да. Ча чак је про пу стио и при ли ку да се план ски про ши ри на обе оба ле За-
пад не Мо ра ве на што ши рем про сто ру, што је мо гло да рас те ре ти цен тар и 
ра ци о нал но про ши ри град.913 

За ми сли за про ши ре ње Чач ка на љу бић ку оба лу За пад не Мо ра ве по ти ца ли 
су још из XIX ве ка, ак ту е ли зо ва ни су из ме ђу два свет ска ра та, али због крат ко-
роч них ин те ре са ло кал не еко ном ске и по ли тич ке ели те ни ка да ни су ре а ли зо-
ва ни.914 По ди за ње стам бе них на се ља на љу бић кој оба ли За пад не Мо ра ве усле-
ди ло је тек по сле ве ли ке по пла ве из 1965. го ди не. Но, по ди за ње пот пу но но вог 
гра да не на оба ли Мо ра ве, већ на бла гим па ди на ма Љу би ћа, ак ту е ли зо ва но 
по чет ком ше зде се тих го ди на XX ве ка (као што су су ге ри са ли пла но ви из 1833. 
и 1926. го ди не), из о ста ло је због су прот ста вље них ин те ре са ру ко во ди ла ца нај-
ве ћих вој них пред у зе ћа у гра ду и оп штин ске упра ве. Пре ма усме ним све до че-
њи ма ру ко во ди о ци пред у зе ћа су сма тра ли да је ва жно да им рад ни ци ста ну ју 
бли зу фа бри ка, а оне су све би ле ло ци ра не са де сне стра не Мо ра ве.915

912 Ми хај ло Ми тро вић, „По ла ве ка упи та но сти о ур ба ни за ци ји Чач ка”, Ви ше ве ков на исто ри-
ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. 
Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 579–580.

913 Вла дан С. Јо ва ше вић, „При лог раз ма тра њу ур ба ни стич ких и гра ди тељ ских про бле ма Чач-
ка”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја 
Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 585–586. 

914 Вла ди мир Ма цу ра, Чар ши ја и град ски цен тар, стр. 37–38; „Про је кат Све то ли ка Ли ке Стан-
ко ви ћа”, при ре дио Ви то мир Ва си лић, Из вор ник 16/17, Ча чак, 2001, стр. 153–163.

915 Из ја ва Пе тра Јо ло ви ћа Бес ке, пред сед ни ка син ди ка та рад ни ка „Бо бе Ми ле ти ћа” у пе ри о ду 
1947–1953, ка сни је и се кре та ра оп штин ског ко ми те та СК у Чач ку, да та ауто ру тек ста 17. 
ма ја 2010. го ди не.
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3. Социјалистичка урбанизација – Чачак
Основ не ка рак те ри сти ке ур ба ни стич ког раз во ја Чач ка по сле Дру гог свет ског 
ра та  би  л е  су с ти хи  ј а  и  ха  о тич  ност, по вре ме но пре ки да ни по ди за њем план-
ских бло ко ва ви ше спрат ни ца, али без кон ти ну и те та и по ве за но сти у град ску 
це ли ну. Ге не рал ни ур ба ни стич ки план до нет је ка сно (1953), бр зо је пре ва зи-
ђен, па су че сто вр ше не пар ци јал не ур ба ни стич ке „раз ра де”. Но, раз до бље од 
1944. до кра ја 1989. го ди не ипак се мо же по де ли ти на три пе ри о да са по себ-
ним ка рак те ри сти ка ма, али не и пот пу но пре ци зним хро но ло шким од ред ни-
ца ма. Пр ви пери од об у хва та вре ме од за вр шет ка ра та па до кра ја пе де се тих 
го ди на. Основ на ка рак те ри сти ка ове епо хе је по ди за ње стам бе них на се ља за 
др жав не чи нов ни ке и рад ни ке вој не ин ду стри је у сти лу соц ре а ли стич ке ар-
хи тек ту ре, као и ма сов на из град ња при ват них ку ћа, на ро чи то од 1951. го ди-
не. Други пери од по чи ње од кра ја пе де се тих и тра је до по чет ка се дам де се тих 
го ди на. Већ од 1956. го ди не ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји до би ја ју пра во да 
осни ва ју сво је стам бе не фон до ве, што је омо гу ћи ло ма сов ни ју из град њу ста-
но ва. Но, оп штин ски стам бе ни фон до ви уки ну ти су већ 1965. го ди не. Бан ке 
су до би ле на рас по ла га ње по сто је ћи ка пи тал, а но ве ин ве сти ци је до ла зи ле су 
од рад них ор га ни за ци ја, ко је су са мо стал но рас по ла га ле стам бе ним до при но-
сом. Што је још ва жни је, од 1961. го ди не ло кал но пред у зе ће „Хи дро град ња” 
по чи ње из град њу ви ше спрат ни ца на ин ду стриј ски на чин, мон та жним пу тем 
скла па њем го то вих бе тон ских „сит них” па не ла, што је из ме ни ло ар хи тек тон-
ски из глед Чач ка. То је, ујед но, би ла но ви на за це лу ју го сло вен ску гра ђе вин ску 
опе ра ти ву. Пред у зе ће „Хи дро град ња” уса вр ши ло је ову тех но ло ги ју уз по моћ 
струч ња ка из СССР-а 1968. го ди не („круп ни” па не ли), да би од 1975. без по мо-
ћи са стра не унапредили по сто је ћу тех но ло ги ју ин ду стриј ске из град ње ста но-
ва. Тре ћи пе ри од по чи ње сре ди ном се дам де се тих. За кон ски окви ри ко ји су 
ре гу ли са ли стам бе ну из град њу про ме ни ли су се 1972. го ди не, ка да је усво јен 
„са мо у прав ни” кон цепт удру жи ва ња свих за ин те ре со ва них за из град њу ста но-
ва (гра ђа на, рад них ор га ни за ци ја, др жа ве итд). Ча чак је СИЗ (Са мо у прав ну ин-
те ре сну за јед ни цу) ста но ва ња до био 1974. го ди не. Но ви за ко ни ни су бит ни је 
из ме ни ли до та да шњу прак су по ди за ња ста но ва. За овај пе ри од ка рак те ри стич-
на је да ља из град ња ви ше спрат ни ца, али и на ста вак ни ца ња „ди вљих” на се ља, 
упр кос до но ше њу но вог Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на (1978). У овом пе ри-
о ду оп шти на Ча чак је знат но ви ше из два ја ла за стам бе ну из град њу не го у ра-
ни јем пе ри о ду, што је усло ви ло ма сов ни ју град њу бе тон ских ви ше спрат ни ца, 
као и де ли мич но уре ђе ње руб них де ло ва цен тра гра да.916

916 Мла ден Бра јо вић, „Гра ди те љи мо дер ног до ба”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 1. ок то бар 
1976, стр. 22; М. Бра јо вић, „Ги гант мон та жног гра ђе ви нар ства”, Ча чан ски глас, бр. 38, Ча-
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3. 1. Послератна обнова, радничка насеља и соцреализам у   
 архитектури (1944–1960)

Иако Ча чак ни је имао ве ли ка ра за ра ња то ком Дру г ог  све т ско г  ра та п о п ут др у -
гих гра  до   ва  у Ср би  ј и,  че  тво ро го ди шња оку па ци ја знат но је оште ти ла по сто је-
ћи стам бе ни фонд, на ро чи то јав не згра де. Пр ве по прав ке ор га ни зо ва не су већ 
ја ну а ра 1945. го ди не, али то ни је би ло до вољ но да град нор мал но про функ ци-
о ни ше.917 На при мер, оправ ка Гим на зи је се про те гла до је се ни 1945. го ди не, 
иако оште ће ња ни су би ла ве ли ких раз ме ра. За по прав ке се при ку пљао и но вац 
од гра ђа на.918 Глав ни про бле ми оп шти не то ком чи та ве 1945. го ди не сво ди ли су 
се на по прав ке и кал др ми са ње ули ца, по ста вља ње ста ка ла на ку ће, оспо со бља-
ва ње згра да за др жав на над ле штва, укла ња ње ле ше ва са хра ње них не мач ких 
вој ни ка из гра да и по кре та ње пи та ња из град ње во до во да и ка на ли за ци је.919

Стам бе на из град ња би ла је у дру гом пла ну, иако је по тра жња за ста но ви-
ма би ла ве ли ка. Оп шти на је већ од је се ни 1945. го ди не при ма ла сва ко днев но 
око де се так мол би за ста но ве. По себ но оп те ре ће ње ства ра ло је око 200 но во-
при до шлих и ста рих чи нов ни ка ко ји ма је тре ба ло на ћи сме штај. Про блем је 
ре ша ван та ко што је ви ше по ро ди ца сме шта но у је дан стан, што је иза зи ва ло 
ре волт ста рих ста на ра.920

Ма сов ни ја из град ња ста но ва от по че ла је по чет ком пе де се тих го ди на. Све је 
би ло усло вље но по ди за њем вој ног пред у зе ћа „Сло бо да” за чи је рад ни ке је по-
диг ну то не ко ли ко на се ља. Од 1948. до кра ја 1960. го ди не „Сло бо да” је по ди гла 
388 ста но ва за сво је рад ни ке (пре ко 6% укуп ног дру штве ног и при ват ног стам-
бе ног фон да).921 Све згра де су гра ђе не у ду ху соц ре а ли зма (пра во у га о на осно-
ва, фа са де без де ко ра ци је и стро ге си ме три је, че тво ро вод ни кро во ви, оскуд на 
опре ма ста но ва и ве ли ка штед ња на угра ђе ном ма те ри ја лу).922 

чак, 1. ок то бар 1977, стр. 18; Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку 
и око ли ни, 61, 64, 66, 73, 93, 104, 110.

917 „Град ски на род но о сло бо ди лач ки од бор на по слу”, Сло бод ни глас, бр. 4. Ча чак, 23. фе бру ар 
1945, стр. 4.

918 „Сред њо школ ска омла ди на у Чач ку опра вља сво ју згра ду”, Сло бод ни глас, бр. 37, Ча чак, 12. 
ок то бар 1945, стр. 5.

919 „Ко му нал ни про бле ми Град ског на род ног од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 24, Ча чак, 14. 
ју ли 1945, стр. 4; „Пло дан рад Град ског од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 39, Ча чак, 27. 
ок то бар 1945, стр. 3.

920 Оли ве ра Осто јић, „Стам бе но пи та ње у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 36, Ча чак, 5. ок то бар 
1945, стр. 6.

921 Ми ла дин Ву ко са вље вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ни ко ла Пет ко вић, н. д., стр. 106.
922 По гле да ти фо то гра фи је бр. 20, 22, 23, 27.
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Ути цај вој не ин ду стри је на ур ба ни стич ки раз вој Чач ка био је од лу чу ју ћи 
и ни је се од но сио са мо на из град њу јеф ти них рад нич ких на се ља у соц ре а ли-
стич ком ар хи тек тон ском об ли ку. Пр ви хо тел са гра ђен по сле Дру гог свет ског 
ра та у Чач ку (Хо тел „Мо ра ва”, отво рен 1953. го ди не), за пра во је за ми шљен 
као са мач ки хо тел за рад ни ке „Сло бо де”. Ма сив на згра да пот пу но из ве де на у 
соц ре а ли стич ком ду ху923 ре пре зен то ва ла је чи та ву епо ху ко ју су ка рак те ри са-
ли од су ство спо ља шње де ко ра ци је и стро га функ ци о нал ност. Но, у од но су на 
оста лу стам бе ну из град њу, хо тел „Мо ра ва” је по стао је дан од сим бо ла „но вог” 
Чач ка, со ци ја ли стич ке из град ње и на прет ка. Со бе са на ме шта јем од ора хо ви-
не, ку па ти ли ма, пар ним гре ја њем, те ле фо ни ма и ку хи ња ко ја је има ла „два 
фри жи де ра”, ре кла ми ра ни су као „лук суз”. Ве ли ки хол, углан ца ни по до ви, па 
и ко ри шће ње мер ме ра, би ли су све до чан ство сво је вр сног „гла му ра” у епо хи 
ве ли ке оску ди це и ма те ри јал них на пре за ња чи та вог дру штва. Као пе то спрат-
ни ца, хо тел је у то вре ме био нај ви ша згра да у Чач ку, са ко је се по глед ши рио 
„као из ави о на”.924

Но, цен трал но ме сто у но вом ур ба ни стич ком ре гу ли са њу Чач ка има ло је 
уре ђе ња глав ног тр га („Трг устан ка”). На ње му је још 1945. по че ла да се гра ди 
крип та у ко јој су сме ште не ко сти из ги ну лих и стре ља них пар ти за на. Ме ђу тим, 
тек де сет го ди на ка сни је (1955) по диг нут је мо ну мен тал ни соц ре а ли стич ки 
спо ме ник („Ра ње ни и за ро бље ни пар ти зан”) око ко га је тре ба ло да се ства ра 
но ва ур ба ни стич ка струк ту ра цен тра ва ро ши. Иако се оче ки ва ло да ће но во-
по диг ну ти спо ме ник од ре ди ти да љу суд би ну цен тра гра да, то се ни је де си ло. 
Чи та ва кон струк ци ја спо ме ни ка из ги ну лим пар ти за ни ма, као и ко сти на стра-
да лих, укло ње ни су већ 1961. го ди не.925

По бед нич ко ре ше ње за уре ђе ње тр га на кон кур су из 1956. го ди не (аутор ар-
хи тек та Ми ха и ло Ми тро вић) ни ка да ни је ре а ли зо ва но, а Ча чак је остао је дан 
од рет ких гра до ва у Ср би ји ко ји још увек (2010) не ма ар хи тек тон ски уре ђен 
глав ни трг. Не за ин те ре со ва ност ло кал них вла сти да ур ба ни стич ки об ли ку ју 
свој град, су ко бље ност ар хи те ка та око по ну ђе них про је ка та и би ро крат ске пре-
пре ке оне мо гу ћи ле су ре а ли за ци ју иде ја о уре ђе њу глав ног тр га у про те клих 
по ла ве ка.926 Сви по ку ша ји да се осми сли и об ли ку је град ски цен тар ни су ус-

923 По гле да ти фо то гра фи ју бр. 22.
924 Ми лан Ђо ко вић, „У по се ти ча чан ској пе то спрат ни ци”, Ча чан ски глас, бр. 378, Ча чак, 27. 

сеп тем бар 1953, стр. 3.
925 Ми лош Ти мо ти је вић, „По ли ти ка, умет ност и ства ра ње тра ди ци ја. По ди за ње спо ме ни ка 

На де жди Пе тро вић у Чач ку 1955. го ди не”, ЗРНМ XXXI, Ча чак, 2002, стр. 121–123.
926 Ми хај ло Ми тро вић, „По ла ве ка упи та но сти о ур ба ни за ци ји Чач ка”, стр. 581–583; А. Ар се-

ни је вић, „Ар хи тек ту ра као суд би на : Ми ха и ло Ми тро вић, ар хи тек та”, Ча чан ски глас, бр. 6, 
Ча чак, 26. фе бру ар 1999, стр. 13.
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пе ли. Цен трал ни трг на се ли ли су уса мље ни и не по ве за ни објек ти, ви ше спрат-
ни це и згра де про јек то ва не за не ке дру ге про сто ре, чи ји ауто ри че сто ни ка да 
ни су ни по се ти л и Ча чак.927 Уз то тре ба по ме ну ти и из ра зи то не по вољ ну ур ба-
ни стич ку струк ту ру гра да на сле ђе ну још из осман ског до ба, ко ја је би ла и оста-
ла „не пре мо сти ва” пре пре ка за „мо дер но” (ре шет ка ста мре жа са о бра ћај ни ца) 
устрој ство град ских ули ца и тр го ва. 

Ча чак је ати пи чан при мер у ужој Ср би ји, јер по ред глав ног по сто је још два 
тр га ко ји чи не је дин стве ну тро у гла сту це ли ну у ко јој се ра ди јал но спа ја ју сви 
пут ни прав ци ко ји ула зе у град. Сам глав ни град ски трг ства ра ути сак пре ди-
мен зи ни ра ног и не ис ко ри шће ног про сто ра, а по вре ме не ма ни фе ста ци је (кон-
цер ти, по ли тич ки ску по ви) рет ко оку пља ју љу де на ње му. С дру ге стра не, сви 
са о бра ћај ни то ко ви за вр ша ва ју се у тр гу ко ји не ма функ ци је. У Ср би ји су рет-
ки тр го ви на ко ји ма не ма спо ме ни ка. Ча чак пред ста вља су про тан при мер. До-
мо ви кул ту ре рет ко су по зи ци о ни ра ни на цен трал ном тр гу гра до ва у Ср би ји, 
али Ча чак (по ред Ужи ца) пред ста вља из у зе так, јер у цен трал ној Ср би ји град-
ски трг као из ра зи то зна чај не објек те обич но има цр кву, управ не згра де из XIX 
ве ка (на чел ства, су до ве, оп шти не), шко ле, а ка сни је хо те ле и роб не  куће.928 

Пре ма сво јој спо ља шњо сти Ча чак је про се чан, ни ма ло са вр шен град, са сла-
бо из ра же ним ви зу ел ним иден ти те том. Град ско тки во ни је це ли на, већ збир ка 
се квен ци ко је ни су у кон тек сту јед на са дру гом. Ур ба ни сти и ар хи тек те ни су 
има ли спо соб но сти да ство ре ре пре зен та тив на град ска је згра ко ја у мо ну мен-
тал ном об ли ку из ра жа ва ју сми сао за за јед ни цу, а не у јед на че не и ша ре но ли ке 
фа са де, као и са мо од су ство функ ци ја гра да, са мо до при но си ха о тич ној сли ци 
и кон фу зи ји ко је оста вља на по сма тра ча.929

Ути сак ко ји је Ча чак пре но сио на по се ти о це ни је био при ја тан, што је мо-
жда нај бо ље фор му ли сао Мо мо Ка пор: „Ча чак је, ру ку на ср це, ру жан град. Мо-
гао сам кроз ње га да про ђем две ста пу та а да не за ста нем.” Но, с дру ге стра не 
ур ба ни стич ки не ред кон зер ви рао је пред мо дер не ком шиј ске од но се и људ ске 
ве зе, а град је са чу вао при сност ме ђу љу ди ма ко ја је не ста ја ла у мо дер ним згра-
да ма. Сна жна цр та ло кал ног мен та ли те та по мно го че му би ла је но стал ги ја за 
про шло шћу („Ни сам срео не ког Ча ча ни на да го во ри о бу дућ но сти, чак и ни 
о са да шњо сти” – Мо мо Ка пор), ста рим на ви ка ма и об ли ци ма жи во та, сру ше-
ним згра да ма, из ме ње ним из гле дом ули ца, то по ни ми ма ко ји су не ста ли.930 

927 Зден ка Ра до ва но вић, Ча чак, сли ка гра да 2000–2005, Ча чак, 2009, стр. 46–47.
928 Vla dan Đo kić, Ur ba na ti po lo gi ja : grad ski trg u Sr bi ji, Be o grad, 2009, str. 35, 324, 326, 330, 407, 

427, 445.
929 Зден ка Ра до ва но вић, Ча чак, сли ка гра да 2000–2005, стр. 169–172.
930 Да ни ца Ота ше вић, „Њу јорк мо же да за ви ди Чач ку : ин тер вју са Мо мом Ка по ром”, Ча чан-

ски глас, бр. 14, Ча чак, 20. март 1992, стр. 7.
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У пи та њу је би ла но стал ги ја за не ста лим об ли ци ма на се ља у ко ме се жи ви. 
Сва ки гра ђа нин се на не ки на чин сро ди са не ким де лом свог гра да, а ње го ва 
сли ка о гра ду је на то пље на успо ме на ма и зна че њи ма. Ни је дан еле мент гра да 
не до жи вља ва се сам за се бе, већ у ве зи са сво јом око ли ном, са ни зо м до га ђа ја 
ко ји су до ње га до ве ли, са се ћа њем на про шле до жи вља је и ис ку ства. При том 
је ве о ма зна чај но не са мо ка ко град из гле да на ма, већ ка ко га опа жа ју ње го ви 
ста нов ни ци. По тре ба за пре по зна ва њем на ше око ли не и спо соб ност да јој се 
да не ки об лик та ко су зна чај не да пру жа ју сво је ко ре не ду бо ко у про шлост, 
а та пред ста ва по при ма за по је дин ца ве о ма ве ли ки прак тич ни и емо тив ни 
значај.931

Уни шта ва ње ар хи тек тон ског на сле ђа, бес прав на град ња и ур ба ни стич ка 
сти хи ја, обе ле жи ли су епо ху со ци ја ли зма у про шло сти Чач ка, та ко да ни је би-
ло мно го мо гућ но сти за иден ти фи ка ци ју са на се љем ко је је убр за но ме ња ло 
свој лик и функ ци ју. Узро ци ова квог ста ња су мно го број ни. По ред ма те ри јал-
не оску ди це и де мо граф ског при ти ска, зна чај ну уло гу има ла  је и не спрем ност 
ло кал не вла сти за уре ђе ње гра да, али и не за ин те ре со ва ност ре пу блич ке и са-
ве зне вла сти да ин ве сти ра у уре ђе ње Чач ка, ко ји ни је имао та кав сим бо лич ки 
зна чај у про па ган ди „но вог до ба”, као на при мер су сед но Ти то во Ужи це (цен-
тар устан ка и Ужич ке ре пу бли ке 1941), у ко ме је план ски уре ђен глав ни трг 
(„Трг пар ти за на”) у скло пу про сла ве два де се то го ди шњи це устан ка у За пад ној 
Ср би ји 1961. го ди не.932 

Све до по чет ка пе де се тих вла да ла је не ста ши ца ста но ва и не до вољ но ула га-
ње у по ди за ње но вих згра да. Пре ма по пи су ста но ва из 1954. го ди не у Чач ку је 
13,8% ста но ва би ло из гра ђе но по сле 1945. го ди не (у Ср би ји 10,6%). На сле ђе на 
стам бе на струк ту ра из ра ни јег пе ри о да би ла је сла бог ква ли те та, ни ске тех-
нич ке опре мље но сти и ма ле ква дра ту ре. Ча чак је 1950. имао 62,5% ста но ва 
до 35 m2, чи ме је био ис под про се ка за Ју го сла ви ју и Ср би ју (42,5 m2 : 46,2 m2). 
Исто ва жи и за тех нич ку опре мље ност, јер је тек сва ки де се ти стан у Чач ку 
имао при кљу чак на во до вод и ка на ли за ци ју, што је би ло ис под про се ка за ре-
пу бли ку (око 16%) и фе де ра ци ју (око 29%).933 

По чет ком пе де се тих го ди на Ча чак је имао око 3.500 стам бе них обје ка та. 
Стам бе на из град ња у пе ри о ду 1948–1953. про сеч но је из но си ла 127 ста но ва 
го ди шње, од че га око 50 у дру штве ном (др жав ном) вла сни штву. Ова из град ња 
би ла је углав ном ве за на за ства ра ње на се ља за рад ни ке но вих фа бри ка, пре 

931 Ke vin Linč, n. d., str. 2, 4–5.
932 Са ве зна и ре пу блич ка власт уче ство ва ле су са по ло ви ном сред ста ва у фи нан си ра њу уре ђе-

ња тр га и по ди за ња ре пре зен та тив них згра да (Жељ ко Мар ко вић, Ца ри град ски ме мен то, 
Ужи це, 2008, стр. 60–79, 183–195).

933 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 55–56, 58.
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све га „Сло бо де”. Већ у пе ри о ду 1953–1956. го ди не у Чач ку је гра ђе но око 180 
ста но ва го ди шње. За пра во тек од дру ге по ло ви не пе де се тих го ди на по чи ње 
ур ба ни за ци ја Чач ка. Од 1956. до 1959. из гра ђе но је 828 ста но ва (424 у дру штве-
ној и 404 у при ват ној сво ји ни). Ме ђу тим, због ве ли ког при ли ва ста нов ни штва 
стам бе ни стан дард се ни је из ме нио, јер је у оба пе ри о да у про се ку из гра ђи ва но 
осам ста но ва на 1.000 ста нов ни ка. Из град ња при ват них ку ћа у Чач ку по при ма 
озбиљ ни је раз ме ре тек од 1951. го ди не, ка да је Са ве зна вла да до не ла Уред бу ко-
јом су утвр ђе ни усло ви кре ди ти ра ња ин ди ви ду а лне стам бе не из град ње: ка ма-
та 1–2%, рок от пла те 30 го ди на, др жав на суб вен ци ја од 80% у из но су угра ђе ног 
ма те ри ја ла. Ови ве о ма по вољ ни усло ви усло ви ли су да се у свим гра до ви ма 
по кре не ма сов на из град ња при ват них ку ћа. Ча чак је имао до дат не по год но сти: 
ни ску це ну пла це ва и ма ле тро шко ве уре ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта. На 
тај на чин, у укуп ној стам бе ној из град њи, при ват не при зем не ку ће у Чач ку за у-
зе ле су до ми нант но ме сто.934 Но, с дру ге стра не, град још ни је до вољ но ула гао 
у ко му нал но опре ма ње на се ља, јер ни је ни узи мао ре а лан из нос за уре ђе ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта. 

Не пре ста ни при лив но вих ста нов ни ка усло вио је ве ли ку по тра жњу за но вим 
ста но ви ма. Ча чак је 1948. имао 12.987 ста нов ни ка, 1953 – 18.049, 1961 – 27.642. 
У по ре ђе њу са окол ним гра до ви ма он је до 1961. го ди не имао бр жи раст ста нов-
ни ка.935 Кра јем пе де се тих (1957) стам бе не кри за у Чач ку би ла је ве о ма из ра же-
на. Мол бе за ста но ве под не ло је око 1.800 љу ди, од че га је око 900 ли ца че ка ло 
на стан пре ко три и ви ше го ди на.936 Ло кал на власт ни је мо гла да убла жи овај 
про блем. Ма ла ме сеч на при ма ња до се ље ни ка и мла ђа ста ро сна доб по тен ци ра-
ли су тра жњу ма лих и скром них ста но ва на би ло ко ји на чин. Мо дер ни ста но ви 
за ову по пу ла ци ју би ли су не до ступ ни због це не, со ци јал ног ста ту са уну тар дру-
штва (не ква ли фи ко ва на рад на сна га) и пред у зе ћа где су ра ди ли (ни ско а ку му ла-
тив на и гу би та шка пред у зе ћа). Из лаз је на ђен у из град њи при ват них скром них 
ку ћа, по диг ну тих соп стве ним ра дом, у скла ду са се о ском тра ди ци јом ода кле 
су до се ље ни ци и по ти ца ли. Но, то је нај че шће исто вре ме но би ла и бес прав на 
град ња ко ја је у на ред ним де це ни јама по при ми ла ве ли ке раз ме ре.937 

Пре ма зва нич ној ста ти сти ци у Чач ку су 1955. го ди не по диг ну те две „ди вље” 
ку ће, 1956 – 53, 1957 – 63, 1958 – 101 (за де сет ме се ци). На ва ла на град би ла је 

934 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 61–63; Ми-
лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног 
у 20. ве ку”, стр. 586.

935 Ми лош Ти мо ти је вић, „У ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал-
ној по де ли Ср би је 1804–2009”, стр. 271.

936 „У ери стам бе не кри зе”, Ча чан ски глас, бр. 28, Ча чак, 17. јул 1957, стр. 8.
937 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 122.



293

Урбанизација

ве ли ка. Ре ше ња за за бра ну по ди за ња ку ћа ни ко ни је по што вао. Ако би се и де-
си ло да се не ко ме и сру ши за по че та ку ћа, он би је бр зо на истом ме сту по но во 
по ди гао. Но ви гра ђа ни Чач ка жа ли ли су се да оп штин ска власт ни је у мо гућ но-
сти да им до де ли ста но ве, а да им исто вре ме но за бра њу је да са ми по диг ну ку-
ће. Бес прав на град ња је то ле ри са на, иако су сви би ли све сни по губ но сти та кве 
прак се. Штам па је на ја вљи ва „оштар” став оп штин ске вла сти у ре ша ва њу овог 
про бле ма и ру ше ње свих бес прав но по диг ну тих обје ка та.938

 По вре ме но су (1959) из ри ца не ви со ке ка зне по је дин ци ма ко ји су бес прав но 
гра ди ли ку ће, али то су би ли при пад ни ци не ка да шње град ске сит не бур жо а зи-
је (тр гов ци, пе ка ри). Ка зна је има ла кла сни ка рак тер.939 Ова кви при ме ри ни су 
за у ста ви ли бес прав ну град њу у на ред ним де це ни ја ма. Ако би „ди вљу град њу” 
за по чео не ко од при пад ни ка пар ти зан ских је ди ни ца у Дру гом свет ском ра ту 
или чла но ва Пар ти је, ни је би ло ла ко спре чи ти и ка зни ти та кве по је дин це у 
њи хо вим на ме ра ма. Увек је по сто јао на чин да се од у пру и жал ба ма спре че ру-
ше ње сво јих ку ћа.940

Иако је кра јем пе де се тих про блем „ди вље град ње” био тек у свом за чет ку, ре-
ше ња о ру ше њу бес прав но по диг ну тих ку ћа ни су из вр ша ва на. Ни је би ло ла ко 
на ћи рад ни ке ко ји ће оба ви ти овај по сао, јер су се сви устру ча ва ли да из вр ше 
из ра зи то не при ја тан за да так. До кра ја 1959. го ди не у гра ду је би ло око 400 
бес прав но по ди г ну тих обје ка та (са мо то ком 1958. го ди не по диг ну то је чак 139 
обје ка та). У рас пра ва ма уну тар ло кал не по ли тич ке ели те пре о вла дао је став 
да не тре ба стро го по сту па ти са по је дин ци ма ко ји бес прав но гра де ку ће. Упр-
кос не ле гал ној град њи, оп шти на је по ку ша ва ла да им обез бе ди при кљу чак на 
стру ју. Пот пу на ге то и за ци ја та квих на се ља и по ро ди ца ни је би ла мо гу ћа, јер је 
би ло нео п ход но да им се ипак обез бе ди ми ни мум нео п ход них усло ва за жи вот 
у гра ду, нај ви ше због де це ко ја су по ха ђа ла шко лу. Спре ча ва ње по ди за ња ку ћа 
без гра ђе вин ске до зво ле по ку ша ва но је да се оства ри ви со ким ка зна ма код 
су ди је за пре кр ша је.941 Ме ђу тим, та ква прак са ни је да ла по зи тив не ре зул та те. 
Ка зне за „ди вљу град њу” рет ко су из ри ца не, а и ка да би се то ура ди ло, оне су 
би ле не ко ли ко пу та ма ње од гра ђе вин ске до зво ле. Прак тич но, „ди вља град ња” 
је би ла ис пла ти ва.942

938 Ми лан Ђо ко вић, „Да ли ће у гра ду би ти сру ше но 200 бес прав но по диг ну тих ку ћа”, Ча чан-
ски глас, бр. 42, Ча чак, 22. ок то бар 1958, стр. 8.

939 „Ка зне за бес прав ну из град њу ку ћа”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 9. де цем бар 1959, стр. 8.
940 М. М., „Ле гал ни раз го во ри о не ле гал ној град њи”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 2. фе бру ар 

1968, стр. 3.
941 ИАЧ, ОЧ, К–45, За пи сник са XXVII сед ни це од бор ни ка оба ве ћа НОО Ча чак (15. де цем бар 

1959).
942 Алек сан дар Бра јо вић, „Ди вља ње у град њи”, Ча чан ски глас, бр. 8, Ча чак, 25. фе бру ар 1972, 

стр. 9.
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3. 2. Бетонска солитерска насеља и „дивља предграђа”
 (1961–1974)

Пе ри од од кра ја пе де се тих до сре ди не се дам де се тих обе ле жи л а ј е из г ра д њ а 
стам  б е них ви  ше спра т н и ца, у пот пу но сти ка рак те ри стич на за на се ља по ди за-
на у ду ху мо дер не ар хи тек ту ре. Два цен трал на сим бо ла гра да, сме ште на на 
обо ди ма не у ре ђе ног глав ног тр га са ко га је 1961. го ди не укло њен соц ре а ли-
стич ки спо ме ник из ги ну лим пар ти за ни ма (као и крип та са ко сти ма на стра да-
лих), по ста ли су Роб на ку ћа (1963 – ар хи тек та Дра ги ша Бра шо ван)943 и Дом 
кул ту ре (1970 – ар хи тек та Лу јо Шве рер). Оба објек та при па да ју мо дер ној ар-
хи тек ту ри умет ну тој у тки во ста ре чар ши је ко ја је по сте пе но укла ња на из цен-
тра в а ро ши. 

Ча чак због од су ства ур ба ни стич ких пла но ва ни ка да ни је из гра дио ве ћа со-
ли тер ска на се ља ко ја би ег зи сти ра ла као по себ ни ми кро ре јо ни. Ви ше спрат ни-
це су укла па не у по сто је ће град ско тки во. Је ди ни из у зе так, ма да не у пот пу-
но сти, пред ста вља на се ље Љу бић кеј на ле вој оба ли За пад не Мо ра ве, ко је је 
по че ло да се по ди же по сле ве ли ке по пла ве Чач ка 1965. го ди не. Пр ви про јек ти 
из ра ђи ва ни су од 1966, да би де сет го ди на ка сни је би ли усе ље ни пр ви ве ли ки 
со ли те ри.944 

Ка да су у пи та њу ор га ни за ци о ни и фи нан сиј ски део ур ба ни за ци је, но ви пе-
ри од у стам бе ној из град њи по чи ње већ кра јем пе де се тих го ди на, са пре ба ци-
ва њем стам бе них фон до ва на ни во оп шти на. У пе ри о ду 1957–1960. у Чач ку се 
го ди шње гра ди ло 326 ста но ва, а у на ред ним го ди на ма још ви ше.945 Од 1960. до 
1963. из гра ђе на су 1.724 ста на (958 у дру штве ној и 766 у при ват ној сво ји ни). 
Из град ња при ват них ку ћа на ро чи то се убр за ва од 1962. го ди не услед по ра ста 
стан дар да ста нов ни шта, али и због чи ње ни це да су у со ли те ри ма ста но ве углав-
ном до би ја ли ру ко во ди о ци (27,9 %), слу жбе ни ци (43,6 %) и ви со ко ква ли фи ко-
ва ни рад ни ци (32,9 %), а не ква ли фи ко ва ни рад ни ци са мо 8,8%, од укуп но 772 
до де ље на ста на до је се ни 1966. го ди не.946

Ма те ри јал но ста бил ни је и ја че фа бри ке и пред у зе ћа ку по ва ли су ви ше ста-
но ва и де ли ли их сво јим струч ња ци ма, док су рад ни ци у пред у зе ћи ма ко ја су 
сла бо ра ди ла би ли из ван тог кру га. Њи хо ве фир ме ни су би ле у ста њу да ку пе 

 943 Дел фи на Ра јић, Ми лош Ти мо ти је вић, н. д., стр. 244–245. По гле да ти фо то гра фи ју бр. 23.
944 Ро до љуб Пе тро вић, При ча о Љу би ћу, Ча чак, 2004, стр. 224–225.
945 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 64. 
946 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 

јав ног у 20. ве ку”, стр. 586.
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го то ве ста но ве, а у њи ма је би ла нај ве ћа кон цен тра ци ја обич них рад ни ка (не-
ква ли фи ко ва не рад не сна ге).947

Ка да су 1965. го ди не уки ну ти оп штин ски стам бе ни фон до ви до шло је до 
знат ног па да у из град њи ста но ва. У Чач ку је у пе ри о ду 1961–1965. го ди не из гра-
ђе но 2.810 дру штве них и при ват них ста но ва (1.002 : 1.808). Ме ђу тим, у пе ри о-
ду 1966–1970. из гра ђе но је че твр ти ну ста но ва ма ње (24,8%) не го у прет ход ном 
пе ри о ду (2.114). Број из гра ђе них при ват них ста но ва опао је за јед ну тре ћи ну. 
Та ко је број по диг ну тих ста но ва на 1.000 ста нов ни ка у пе ри о ду 1961–165. го-
ди не опао са 19 на 12 у пе ри о ду 1966–1970. го ди не. Но, и по ред то га то је би ло 
ско ро ду пло ви ше у од но су на ре пу бли ку (6,4) и фе де ра ци ју (6,3). С дру ге стра-
не, „ди вља град ња” ни је пре ста ја ла, не го се до дат но уве ћа ла. Бес прав на град-
ња је из ме ђу 1961. и 1971. го ди не уче ство ва ла са 49,4% у укуп ној стам бе ној 
из град њи. У при град ским на се љи ма 75% ста но ва бес прав но је из гра ђе но, а у 
са мом гра ду 39,4%. Иако бес прав на град ња ни је би ла са мо ка рак те ри сти ка Чач-
ка, ова ква прак са до се гла је огром не раз ме ре, што је у пот пу но сти ре ме ти ло 
ур ба ни стич ко уре ђе ње гра да. Кра јем се дам де се тих 80% свих по диг ну тих при-
ват них ку ћа ни је има ло гра ђе вин ску до зво лу. Но си о ци „ди вље град ње” би ли 
су ми гран ти из па сив них кра је ва, док су се „ста ро се де о ци” рет ко од лу чи ва ли 
на та кав по сту пак. Си ро ма штво до се ље ни ка има ло је ди рек тан ути цај да се 
од лу че на „ди вљу град њу”. Се дам де се тих го ди на то још увек ни су би ла зби је на 
на се ља као у не ким дру гим де ло ви ма Ср би је, већ су ку ће по ди за не на про стра-
ним пла це ви ма (у про се ку око се дам ари).948 

Но, до кра ја епо хе со ци ја ли зма ова на се ља су по ста ла пре на тр па на ку ћа ма 
свих об ли ка у ха о тич ној кри ву да вој мре жи уских не ас фал ти ра них со ка ка. „Ди-
вље” ку ће гра ђе не по пред гра ђи ма би ле су по ти пу се о ске, с дво ри шти ма и 
гро здо ви ма по моћ них згра да: шу па, кло зе та, ко ко ши ња ца. Шу пе су из да ва не 
и за ста но ва ње, па је та ко от пла ћи ван кре дит утро шен за по ди за ње ку ће. У но-
вим на се љи ма по диг ну тим на по ља на ма ни је би ло стру је, во де, ка на ли за ци је, 
ре гу ли са них ули ца ни јав не ра све те.949 Као и у слу ча ју це лог ре ги о на Ис точ не 
Евро пе, ма ла ула га ња у ко му нал ну опре мље ност гра да, као и сек тор услу га, 
ства ра ли су ефе кат хи по ур ба ни за ци је (по дур ба ни зо ва но сти). Све је би ло под-
ре ђе но раз во ју ин ду стри је.

947 Ми ле Мој си ло вић, „До ста је ску пих ста но ва”, Ча чан ски глас, бр. 10, Ча чак, 8. март 1963, 
стр. 3.

948 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 67–69, 104, 
168.

949 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 586–587.
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Сла ба ко му нал на опре мље ност гра да, па и пот пу но но вих со ли тер ских на-
се ља, има ла је ко рен у сла бој ор га ни за ци ји при ку пља ња нов ца за тро шко ве 
из град ње во до во да и ка на ли за ци је и уре ђе ње ули ца. Све до 1970. го ди не град 
је усту пао ло ка ци је за град њу ин ве сти то ри ма ис под ствар них тро шко ва уре-
ђи ва ња гра ђе вин ског зе мљи шта. И та ко ску  пље на скром на сред ства тро ше на 
су за ко му нал но опре ма ње про сто ра из ван ло ка ци је за ко ју је до би јен но вац. 
Из тих раз ло га по је ди ни но ви стам бе ни ком плек си ду го су че ка ли „на ред” да 
бу ду ко му нал но опре мље ни, иако су ин ве сти то ри упла ћи ва ли ре ал не из но се 
за до би ја ње ло ка ци ја за из град њу со ли те ра.950

3. 3. Модерна архитектура и урбанистичка стихија (1975–1990)

Но ви ур ба ни стич ки план Чач ка до нет 1978. го ди не тре ба ло је да ре г у л и ше 
 ра ст  гр а да до  2 00 0. г о ди н е.  Ча чак је де це ни ја ма пре то га имао сти хиј ски раз-
вој, а сам цен тар ва ро ши остао је ур ба ни стич ки не у ре ђен са ме ша ви ном згра-
да раз ли чи тог ква ли те та, ви си не и ар хи тек тон ских сти ло ва из свих епо ха. Већ 
кра јем осам де се тих из обо да цен тра ру ше њем су не ста ли и по след њи обри си 
не ка да шње чар ши је, а на њи хо вом ме сту по диг ну те су две роб не ку ће („Стје-
ник” – 1980, „Пар ти зан ка” – 1981),951  у не по сред ној бли зи ни „ста ре” роб не ку ће 
(1963). Све три гра ђе ви не по диг ну те су као мо дер на ар хи тек тон ска де ла, у скла-
ду са сво јом функ ци јом.

Уре ђе ње цен трал ног де ла гра да кра јем се дам де се тих по ве ре но је ар хи тек та-
ма из Бе о гра да, ко ји су осми сли ли но ви стам бе но-по слов ни цен тар са по себ-
ним тр гом иза две но ве ве ли ке роб не ку ће, на ме сту где се не ка да на ла зи ла Пи-
ва ра, пр ви ин ду стриј ски обје кат у Чач ку. По сто је ћи план пред ви ђао је ру ше ње 
чи та вог ни за ста рих ку ћа и ду ћа на ко је би усту пи ле ме сто но вим гра ђе ви на ма 
(бан ци и по слов но-стам бе ном ком плек су). Иако је но ва ло ка ци ја би ла без до-
вољ н их зе ле них по вр ши на и про сто ра за де цу, у њу су укло пље ни и стам бе ни 
објек ти. Но, за но ве ста на ре ни је обез бе ђен и до во љан пар кинг про стор.952

Та ко је на обод ном де лу глав ног тр га (на ло  ка ци ји Ста ре пи ва ре) ко ји ни ка-
да ни је до био сво ју фи зи о но ми ју, од ав гу ста 1986. го ди не ство ре на но ва мо дер-
на ар хи тек тон ска це ли на уме сто ста рих ду ћа на и уџе ри ца са ка рак те ри стич-
ним про сто ром пред ви ђе ним за ло ка ле ис под ни воа зе мље. Чи тав ком плекс 

950 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 96–97.
951 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 456. По гле да ти фо то гра фи ју бр. 31. 
952 М. Не шић, „Од ста рог – са мо фа са да”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 9. ав густ 1985, стр. 8. 

По гле да ти фо то гра фи ју бр. 32.
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имао је мо дер но ар хи тек тон ско об лич је.953 Из о ста нак ши рег уре ђе ња тр га и 
бри ге за об ли ко ва ње згра да ко ји би сим бо лич ки ре пре зен то ва ли град, де ли-
мич но има узрок и у из о стан ку по ли тич ке ва жно сти Чач ка у мре жи ре ги о нал-
них цен та ра Ср би је то ком епо хе со ци ја ли зма. Ча чак од 1962. го ди не ни је био 
ре ги о нал ни цен тар, па је из о ста ла и град ња ве ћих ад ми ни стра тив них згра да, 
јав них уста но ва, кул тур них ин сти ту ци ја, ко је би ре пре зен то ва ле сна гу и моћ 
вла сти и сим бо ли зо ва ле чи та ву епо ху. Из у зе так чи не два стам бе на објек та, 
де ла ар хи тек те Ми ха и ла Ми тро ви ћа (ком плекс „Про ле ће” – 1969. и „Цвет на” 
– 1989), ко ји и по ред сво је ар хи  тек тон ске вред но сти („Про ле ће” убра ја ју ме ђу 
че ти ри нај зна чај ни ја по је ди нач на стам бе на објек та у Ју го сла ви ји) због ло ка ци-
је, ди мен зи ја и на ме не ни су мо гли да по ста ну сим бо ли гра да.

С дру ге стра не,  по сто је ћа струк ту ра при ват них при зем них ку ћа у цен тру 
и пе ри фе ри ји гра да раз ви ја ла се сти хиј ски. Но ва со ли тер ска на се ља (Аве ни ја 
ли па, Авла џи ни ца и де ли мич но Љу бић кеј) гра ђе на су на по лу пра зним ло ка ци-
ја ма из ме ђу при ват них, пре те жно при зем них ку ћа, че сто бес прав но по диг ну-
тих. „Ди вља град ња” ни је је ња ва ла све до кра ја епо хе со ци ја ли зма. Прак тич но 
ни је би ло по ли тич ке во ље да се бес прав на град ња оне мо гу ћи, ма да је због то га 
оп штин ски бу џет умно го ме ус кра ћен за но вац нео п хо дан за ко му нал но опре-
ма ње гра да. Ин спек циј ске по сло ве спре ча ва ња бес прав не  град ње од 1981. до 
1987. го ди не оба вља ло је са мо јед но ли це. У том пе ри о ду до не то је 328 ре ше ња 
за ру ше ње, али ни јед но ни је из вр ше но. Је дан од зна чај них узро ка бес прав не 
град ње (по ред си ро ма штва ста нов ни штва и не до стат ка јеф ти них ста но ва), би-
ла је ком пли ко ва на и  ску па про це ду ра до би ја ња гра ђе вин ских до зво ла. Не до-
ста ја ли су и уре ђе ни пла це ви за ле гал ну град њу. Услед из о стан ка ефек тив них 
ка зни за „ди вљу град њу” на ова кав ко рак од кра ја се дам де се тих све ви ше су 
се од лу чи ва ли и до бро сто је ћи по је дин ци, а на кра ју и др жав не и дру штве не 
ин сти ту ци је.954

У при град ским на се љи ма ма сов но су по ди за не згра де без гра ђе вин ске до-
зво ле. До се ље ни ци, по нај ви ше са Пе штер ске ви со рав ни, на се ља ва ли су се по 
род бин ској и ком шиј ској осно ви пре но се ћи ис ку ства ста но ва ња са се ла из 
свог пла нин ског за ви ча ја. Али, ни су са мо по је дин ци или оп шти на би ли од-
го вор ни за ма сов ну бес прав ну град њу. Пред у зе ћа су би ла за ин те ре со ва на да 
рад ни ци ста ну ју што је мо гу ће бли же ин ду стриј ским по го ни ма, а да при том 
не ула жу пре ви ше нов ца у стам бе ну из град њу. Фа бри ке су де ли ле кре ди те у 
не до вољ ном из но су за пот пу но ле гал но по ди за ње ку ћа, али у потребноj ви-

953 М. Н., „Но ва ’Ста ра Пи ва ра’ ”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1987, стр. 14.
954 Пр во слав Ћи рић, „Ди вља град ња – дру штве но зло”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 28. ја ну ар 

1988, стр. 3.
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си ни за „ди вљу град њу”. Тро ше ње нов ца из кре ди та ни ко ни је кон тро ли сао, 
а при кљу чак стру је до би јао се и без гра ђе вин ске до зво ле, што је омо гу ћа ва ло 
ми ни мум ком фо ра. У исто вре ме оп шти на ни је мо гла ефек тив но да за бра ни 
град њу на ло ка ци ја ма ко је за то ни су пред ви ђе не, а да се исто вре ме но не обез-
бе ди не ки дру ги уре ђе ни про стор за ле гал ну град њу. Та квих пла це ва ни ка да 
ни је би ло до вољ но или они уоп ште ни су ни по сто ја ли. По сле ви ше де це ни ја 
та кве ур ба ни стич ке по ли ти ке Ча чак је по стао пот пу но за пу штен град у ко ме 
ни је би ло про сто ра за но ву град њу, ни ти је би ло мо гу ће да се но ве са о бра ћај-
ни це про се ку кроз гу сто при би је не бес прав но по диг ну те ку ће. До се ље ни ци су 
гра ди ли ку ће и на ме сти ма ко ја су пред ви ђе на за сме тли ште, та ко да је град-
ска де по ни ја у Ку ли но вач ком по љу (при град ском на се љу) од 1985. до сре ди не 
1988. го ди не окру же на са 350 бес прав но по диг ну тих ку ћа. Град ско ђу бри ште је 
та ко „ура сло” у (при)град ско ур ба но тки во. Усе ља ва ње 198 ста но ва у со ли тер-
ском на се љу Аве ни ја ли па кра јем осам де се тих од ла га но је због не мо гућ но сти 
да се по ру ши 11 бес прав но по диг ну тих ку ћа ко је су бло ки ра ле при лаз. Та кви 
при ме ри по сто ја ли су и у дру гим де ло ви ма гра да.955

955 Пр во слав Ћи рић, „Кров без до зво ле”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 17. март 1988, стр. 3.
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4. „Дивља градња” – узроци и последице

Ра ши ре ност прак се „ди вље град ње” и ње не ду го го ди шње по сле ди це по раз вој 
гра да за  слу жу ј у не што ш и ри ос врт .  Ста ри „тра ди ци о нал ни” узро ци ове по ја-
ве, као што је из о ста нак пра во вре ме ног до но ше ња ур ба ни стич ких пла но ва 
или из о ста нак ру ше ња бе с прав но по диг ну тих обје ка та, ду го су ег зи сти ра ли 
као нај зна чај ни ји крив ци за ра ши ре ност це лог фе но ме на. Оп штин ска би ро-
кра ти ја, на при мер, ни је обра ћа ла па жњу на се о ска на се ља ко ја су убр за но 
по ста ја ла при град ска, а ни су има ла ре гу ла ци о не пла но ве, што  је усло ви ло и 
не ле гал ну град њу.956 До но ше ње про стор них пла но ва би ло је и ску по, та ко да 
сре ди ном осам де се тих у Ср би ји 80–90% оп шти на ни је има ло ова кав план.957 
Рур ба ни за ци ја је за хва ти ла и со ци ја ли стич ку Ју го сла ви ју ве о ма ра но, та ко да 
је сти хиј ска ур ба ни за ци ја по ста ла обе леж је мно гих гра до ва. Пре ма про це ни 
већ до 1965. го ди не са гра ђе но је ви ше од 150.000 „ди вљих” ку ћа.958 

Ту је био и про блем не до вољ не из град ње ста но ва у Ју го сла ви ји (ме ђу по след-
њи ма у Евро пи), ко ји су по ред то га би ли и ве о ма ску пи, па сто га и не до ступ ни 
за ве ћи ну све број ни јих ин ду стриј ских рад ни ка чи ја су пред у зе ћа би ла ма ле 
пла те жне мо ћи да би сво јим за по сле ни ма ку пи ли ста но ве. Рад ни ци су се за то 
че сто од лу чи ва ли за не ле гал ну град њу.959 На ви со ку це ну но вог ста на ути ца ла 
је и чи ње ни ца да је 1/3 те су ме би ла оп те ре ће на тро шко ви ма уре ђи ва ња зе мљи-
шта и ко му нал не из град ње. За пра во 60–80% уре ђи ва ња зе мљи шта и ко му нал-
не град ње у гра до ви ма сно си ла је но во град ња. Дру ги ко ри сни ци ни су то ли ко 
оп те ре ћи ва ни, што је ди рект но до во ди ло до ви со ке це не ста но ва, а та кво ста-
ње ни је по пра вље но до кра ја епо хе со ци ја ли зма.960 

У Бе о гра ду је се дам де се тих и осам де се тих го ди на XX ве ка це на ста на од 60 
ква дра та из но си ла ко ли ко и 60 про сеч них го ди шњих за ра да (стан је био ску-
пљи не го у Лон до ну и дру гим европ ским пре сто ни ца ма). Це на ста на мо гла је 
да ра сте не кон тро ли са но из ме ђу оста лог и због то га јер др жав не гра ђе вин ске 
фир ме ни су има ле кон ку рен ци ју. Та кве ску пе ста но ве мо гла су да ку пе са мо 
сна жна др жав на пред у зе ћа и уста но ве, ве ли ке и еко ном ски моћ не фир ме. С 
дру ге стра не ур ба ни стич ки пла но ви ни су пред ви ђа ли до вољ но пар це ла за ин-

 956 Ži van Ta nić, n. d., str. 91–92.
957 Ga vri lo Mi ha lje vić, „Ur bo e ko nom ski aspek ti ne hi gi jen skih na se lja (sla ma)”, u: Krov nad gla vom : 

ogle di o stam be noj be di i si ro ma štvu (prir. Mi loš Bo bić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 1985, str.187.
958 Sti pe Šu var, n. d., str. 126.
959 Mi ro slav Živ ko vić, Pri log ju go slo ven skoj ur ba noj so ci o lo gi ji, Be o grad, 1981, str. 133, 239, 240; Sre-

ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 50.
960 Ga vri lo Mi ha lje vić, „Ur bo e ko nom ski aspek ti ne hi gi jen skih na se lja (sla ma)”, str. 200–201.
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ди ви ду ал ну град њу због мно гих про пу ста, из ме ђу оста лог и због то га јер је 
по сто јао и от пор ур ба ни ста пре ма та квом пла ни ра њу ока рак те ри са ном као 
„по се ља че ње гра да”.961 Тре ба ис та ћи да ни цен трал ни де ло ви Бе о гра да ни су би-
ли ли ше ни при су ства „стра ћа ра”, јер је но во град ња за хва та ла са мо про сто ре 
до ули ца („плом би ра ње”), док су дво ри шта оста ја ла пот пу но не у ре ђе на.962 

Не а жур ност слу жби за кон тро лу ур ба ни стич ког пла ни ра ња, не до ста так 
ста но ва и њи хо ва не а де кват на (не пра вед на) до де ла, ва жни су узро ци не ле гал-
не град ње, али не и је ди ни. Ту је би ла и же ља да се са гра ди по ро дич на ку ћа, 
али под по вољ ни јим усло  ви ма. Бес прав ни стан гра дио се све сно (ко ри сти ла 
се по моћ ро ђа ка, ком ши ја, при ја те ља, ни је се ра чу на ло на ко му нал ну опре мље-
ност), уз уна пред при пре мљен соп стве ни но вац (упр кос ни ским при ма њи ма 
но си о ца бес прав не гард ње), али и уз знат на сред ства до би је на од бан ке ко ја ни-
је про ве ра ва ла њи хов утро шак. Пре ма јед ном ис тра жи ва њу, узро ци бес прав-
не град ње у Бе о гра ду (што ни је би ло бит но дру га чи је ни у це лој Ср би ји) би ли 
су не ре ше но стам бе но  пи та ње, не до ста так нов ца код пред у зе ћа да стам бе но 
збри не рад ни ке, ни ска лич на при ма ња тих рад ни ка, ве ли ки при лив ста нов ни-
ка, не до во љан број ло ка ци ја пред ви ђе них и при пре мље них за ин ди ви ду ал ну 
стам бе ну град њу, ве ли ки тро шко ви уре ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта (ко ји су 
мо ра ли да се упла те пре град ње), сло же ност по ступ ка при ба вља ња до ку мен та-
ци је и не до вољ на ефи ка сност у ру ше њу бес прав не град ње.963 „Ди вље ку ће” по 
пра ви лу има ју ве ли ку ква дра ту ру, јер је град ња би ла јеф ти ни ја не го у дру штве-
ном сек то ру или код при ват них ку ћа са гра ђе вин ском до зво лом. Јед но став но, 
ни су да ва ли но вац за до зво ле и уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта. За то су на-
кнад ни тро шко ви ко му нал ног опре ма ња та квих на се ља би ли ве о ма ви со ки.964 

Но си лац бес прав не град ње то ком епо хе со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји био 
је рад ник, ми грант са се ла, сред њих го ди на, не ква ли фи ко ван, по лу ква ли фи-
ко ван и ква ли фи ко ван, по пра ви лу за по слен у ин ду стри ји, са ни ским при хо-
ди ма, обич но јед ним за по сле ним чла ном по ро ди це, ду гим рад ним ста жом, 
ма лим обра зо ва њем (че сто до че ти ри раз ре да основ не шко ле), са ве ли ким бро-
јем чла но ва по ро ди це (по себ но де це) ко ји го  то во ви ше од де сет го ди на че ка на 
ре ше ње стам бе ног про бле ма.965

961 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 82–83, 89, 92–93; Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : 
на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, н. д., стр. 27, 30, 66. 

962 Sre ten Vu jo vić, „Ogled o stam be noj be di i si ro ma štvu”, u: Krov nad gla vom : ogle di o stam be noj 
be di i si ro ma štvu (prir. Mi loš Bo bić, Sre ten Vu jo vić), Be o grad, 1985, str. 51–53.

963 Bra ni sla va Sa ve ljić, Be o grad ska fa ve la : na sta nak i raz voj Ka lu đe ri ce kao po sle di ca bes prav ne stam-
be ne iz grad nje u Be o gra du, Be o grad, 1988, str. 17, 19–21, 32, 34–35; Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на 
со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, н. д., 35.

964 Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, н. д., стр. 68.
965 Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 59, 107.
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У Ју го сла ви ји су стам бе ном не ста ши цом нај ви ше би ла по го ђе на но во фор ми-
ра на ур ба на до ма ћин ства, за по сле ни у ни ско про дук тив ним гра на ма, нео бра-
зо ва ни и они ко ји ни су мо гли да се осло не на ин те гра циј ски про ток ре сур са 
(по моћ по ро ди це у нов цу, на сле ђи ва ње ста на укљу чу ју ћи и оне у дру штве ној 
сво ји ни, де о ба ста но ва).966

Ме ђу тим, по сто ја ли су и озбиљ ни струк тур ни узро ци ове по ја ве ко ји су 
се на ла зи ли у са мој при ро ди со ци ја ли стич ког дру штва у ко ме је по сто јао сна-
жан ути цај  др жа ве у сек то ру ста но град ње. Она је у со ци ја ли стич ким зе мља-
ма тре ти ра на као по тро шња (пот пу но ре гу ли са на др жав ним ин сти ту ци ја ма), 
што ју је из ло жи ло мно гим не ра ци о нал но сти ма со ци ја ли стич ке еко но ми је, а 
дру штво у це ли ни из гу би ло ва жну по лу гу еко ном ског раз во ја. Све је то ре зул-
ти ра ло ве ли ким бу џет ским оп те ре ће њи ма и ве ли ким дис па ри те ти ма по тре ба 
и еко ном ских мо гућ но сти. Укуп ни тро шко ви ста на ри не и ко му нал них да ва ња 
из но си ли су 5–8% про сеч не пла те, што је би ло да ле ко ис под ре ал них тро шко-
ва из град ње и одр жа ва ња ста но ва.967

С дру ге стра на на За па ду је, по сле епо хе де струк ци је гра до ва у фа зи ин ду-
стриј ског раз во ја XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, на сту пио пе ри од ка да је јав ни 
ин те рес ур ба ни стич ког пла ни ра ња по ве зао при ват не ин ве сти то ре, град ске 
вла сти и јав ност. Про блем рав но ду шно сти гра ђа на пре ма про бле му из гра ђи ва-
ња гра да био је ка рак те ри сти чан и за За пад, по себ но у скло пу про бле ма шпе ку-
ла ци је (сти ца ња што ве ћег про фи та на ра чун ула га ња у ста но град њу и из глед 
гра да). На сце ни је ду го би ла де струк ци ја гра до ва у ци љу што ве ћег сти ца ња 
про фи та. Ме ђу тим, ако по сто ји са зна ње да су гра ђе вин ски про пи си ис пла ти-
ви, тај ће по ре дак по ста ти циљ ин ве сти то ра, циљ са ме шпе ку ла ци је.968 Чи та ва 
стра те ги ја раз во ја гра до ва на За па ду у дру гој по ло ви ни XX ве ка од ви ја ла се у 
ин тер ак ци ји од лу ка у јав ном и при ват ном сек то ру. Опре ма ње на се ља со ци јал-
ном и ко му нал ном ин фра струк ту ром и на За па ду је део др жав не или ло кал не 
по ли ти ке, чи ме су по диг ну ти стан дард и ква ли тет сва ко днев ног жи во та.969 

Из град ња дру штве них ста но ва у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји увек је пред-
ста вља ла „јав ни ин те рес” за ко ји су из да ва не до зво ле и при ла го ђа ва ни ур ба-
ни стич ки пла но ви. С дру ге стра не, при ват на ини ци ја ти ва је озна ча ва на као 
пар ти ку лар на и као та ква огра ни ча ва на и за бра њи ва на. Гра ђа ни су за то из лаз 

966 Mi na Pe tro vić, n. d., str. 91.
967 Mi na Pe tro vić, n. d., str. 99.
968 Eliel Sa a ri nen, Gra do vi, nji hov raz vi tak, nji ho vo pro pa da nje, nji ho va bu duć nost, Sa ra je vo, 1972, 

str. 285–286, 288–289.
969 Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, стр. 10.
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про на шли у бес прав ној град њи, нај пре на пе ри фе ри ја ма, а за тим и цен трал-
ним де ло ви ма гра да, што је оте жа ва ло функ ци о ни са ње на се ља.970

Су коб при ват ног и јав ног, пред у зет нич ког, раз вој ног и ко лек тив ног ко ји 
уса гла ша ва ин ди ви ду ал не су прот но сти, основ ни је еле мент ко ји је до брим де-
лом опре де лио ур бо е ко ном ску мор фо ло ги ју гра до ва. Со ци ја ли стич ке зе мље 
ни су има ле тр жи ште у рас по ла га њу град ским зе мљи штем, ма кар не јав но и 
зва нич но. План је сма тран пра вим ре ше њем, те је и за ко ном санк ци о ни сан 
као је ди ни ре гу ла тор рас по ла га ња гра ђе вин ским зе мљи штем. За то су се ја ви-
ли „си во тр жи ште” гра ђе вин ског зе мљи шта и „ди вља град ња” као од го вор на 
не у ре ђе не од но се и про пу сте си сте ма. Но, ни су са мо пред гра ђа или пе ри фе-
ри ја би ли угро же ни ова квом прак сом. Из о ста нак ре гу ла ци је град ње уну тар 
гра да пу тем на пла ћи ва ња рен те ис кљу чи ло је тр жи ште као је дан од фак то ра 
фи зич ког об ли ко ва ња гра да. Из у зет но ви со ке це не за ку па (рен та) ели ми ни-
шу све не а трак тив не, не цен трал не са др жа је гра да. Рен та та ко нај ди рект ни је 
опре де љу је ур бо е ко ном ску мор фо ло ги ју не са мо при ла го ђа ва њем функ ци је 
по тен ци јал не ло ка ци је, већ опре де љу ју ћи и са му мор фо ло ги ју град ских цен та-
ра, гу сти ну, спрат ност и ква ли тет ма те ри ја ла (по себ но фа са да), те укуп ног из-
гле да цен трал них де ло ва гра да. При ме ри гра до ва Ис точ не Евро пе то ком епо хе 
со ци ја ли зма го во ре да су и по ред фи зич ког раз во ја они де це ни ја ма би ли ли ше-
ни основ них ур ба них функ ци ја, што је би ла ди рект на по сле ди ца ели ми на ци је 
тр жи шта у по ди за њу и об ли ко ва њу гра до ва и њи хо вих функ ци ја.971

Бес прав на град ња је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји има ла обе леж ја „си ве 
еко но ми је” или „цр не бер зе”. У све ту су бес пра ва на на се ља уџе ри ца и сла мо ва 
ре зул тат си ро ма штва љу ди ко ји ма се ни ка ко не мо гу да ти гра ђе вин ске до зво-
ле за та кве објек те. Про блем са со ци ја ли стич ком Ју го сла ви јом био је у то ме 
што се еко ном ски спо соб ним гра ђа ни ма ни је из да в а ла гра ђе вин ска до зво ла за 
нор мал ну град њу, ни ти је до зво ља ва но при ват ним ин ве сти то ри ма да ство ре 
кон ку рен ци ју др жав ним фир ма ма у град њи ста но ва. Др жа ва ни је хте ла да до-
пу сти при ват ну ини ци ја ти ву, јер би то мо ра ла да ура ди и у дру гим сег мен ти ма 
жи во та. Бо га ти ји по је дин ци и сред њи сло је ви у Ср би ји већ од осам де се тих 
има ју ве ће уче шће у бес прав ној град њи. У ка пи та ли стич ким зе мља ма еко ном-
ски спо соб ни гра ђа ни ни су ни има ли по тре бе да се окре ну град њи ми мо про-
пи са. Иле гал на при ват на ини ци ја ти ва у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји би ла је 

970 Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, стр. 27–
28.

971 Ga vri lo Mi ha lje vić, Eko no mi ja i grad, Be o grad, 1992, str. 192, 194, 203. Тре ба на по ме ну ти и 
да град ска рен та мо же би ти је дан од узро ка ве ли ке кон цен тра ци је у град ском цен тру, као 
и не кон тро ли са не дис пер зи је град ског тки ва, што је је дан од об ли ка не ра ци о нал ног ко ри-
шће ња град ског зе мљи шта (Sre ten Vu jo vić, Lju di i gra do vi, str. 19).
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ре ак ци ја на су жен и прав но не ре гу ли сан про стор за ле гал не об ли ке при вре ђи-
ва ња у при ват ном сек то ру. Фа во ри зо ва ње дру штве ног и дис кри ми ни са ње при-
ват ног вла сти штва је дан је од узро ка ди вље град ње. Уре ђи ва но је оно што је 
би ло у до ме ну дру штве ног вла сни штва (то је че сто пре нор ми ра ност и ви  шак 
ре гу ла ти ве), а из ван то га је при ват на ини ци ја ти ва, ко ја се раз ви ја ла без пра ви-
ла, на пра ви вши сти хи ју у ур ба ни зму, што је др жа ва то ле ри са ла.972

5. Живот у граду – Чачак

Ур ба ни стич ка струк ту ра гра да, сим бо лич ки зна чај ар хи тек тон ских сти ло ва, 
упе ча тљи вост из гл е да јав  них згр а да и уре ђе ње град ских тр го ва и ули ца, пред-
ста вља ју зна чај ну али не и је ди ну стра ну мо дер ни за ци је гра да. Про бле ми ко му-
нал не ин фра струк ту ре (во до вод, ка на ли за ци ја, уре ђе ње про сто ра око згра да), 
ре гу ли са ња и про то ка са о бра ћа ја, усло ва за ста но ва ње и ква ли те та по диг ну-
тих ста но ва, пред ста вља ли су сва ко дне ви цу ко ја се убр за но ме ња ла, зна чај но 
ути чу ћи на жи вот љу ди у гра ду.

5. 1. Водовод и канализација – Чачак 

Ча чак је имао не ко ли ко не у спе шних по ку ша ја из град ње во до во да и ка на ли за-
ци је. Пр  в и план о ме о  је  п о че та к Пр вог, а дру ги Дру гог свет ског ра та.973 Та ко 
је град до по ло ви не XX ве ка остао без основ них пред у сло ва за ур ба ни жи вот. 
Не по сред но по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та оп штин ска власт је по кре ну ла 
ини ци ја ти ву да се кре не у про је кат по ста вља ња тра се за во до вод и ка на ли за ци-
ју. Ме ђу тим, за ту ак ци ју град ни је имао до вољ но нов ца, па је по моћ тра же на 
од ре пу блич ких вла сти.974 Ста нов ни штво се во дом снаб де ва ло из бу на ра, али 
та во да че сто ни је би ла ис прав на за пи ће, па је пре ти ла опа сност од за ра зе.975

Ма те ри јал не мо гућ но сти оп штин ске упра ве и ор га ни за ци о не спо соб но сти 
ни су би ле до вољ не да са мо стал но от поч ну ак ци ју за из град њу во до во да и ка-
на ли за ци је чи та ву де це ни ју по сле за вр шет ка ра та. За хва љу ју ћи раз во ју вој ног 
пред у зе ћа „Сло бо да”, ко ме су за рад би ле по треб не знат не ко ли чи не во де као 

972 Ксе ни ја Пе то вар, Ур ба на со ци о ло ги ја : на ши гра до ви из ме ђу др жа ве и гра ђа ни на, стр. 59–60, 
69–70.

973 Ми лош Ти мо ти је вић, „Оп штин ска власт у Чач ку из ме ђу два свет ска ра та”, стр. 306.
974 „Ко му нал ни про бле ми Град ског на род ног од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 24, Ча чак, 14. 

ју ли 1945, стр. 4.
975 С. М., „Са ни тет ске при ли ке у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 30, Ча чак, 25. ав густ 1945, стр. 4.
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и ка на ли за ци ја за из ба ци ва ње от пад них во да, Ча чак је ко нач но до био при ли ку 
да за ста нов ни штво из гра ди во до вод и ка на ли за ци ју. Вој но пред у зе ће „Сло-
бо да” нај пре је 1953. го ди не из гра ди ло за сво је по тре бе ре зер во ар за во ду у 
обли жњем се лу Бе љи на у бли зи ни За пад не Мо ра ве, што је усло ви ло да се во до-
вод на мре жа про ши ри и на град Ча чак. Ра  до ви ко ји су по че ли још 1951. го ди не 
ни су бр зо од ми ца ли. Сре ди ном 1953. го ди не во до вод и ка на ли за ци ју има ла је 
са мо пе ри фе ри ја гра да из прав ца пред у зе ћа „Сло бо да”. Ши ре ње мре же мо ра ла 
су да са че ка ју и но ва на се ља ви ше спрат ни ца са гра ђе на у са мом цен тру гра да. 
У сле де ће две го ди не град је по чео да се озбиљ ни је пре мре жа ва во до вод ним и 
ка на ли за ци о ним це ви ма, та ко да прак тич но тек од 1955. го ди не цен тар гра да 
до би ја пр ву уре ђе ну ко му нал ну ин фра струк ту ру.976

Услед сна жног раз во ја ин ду стри је и ве ли ког при ли ва ста нов ни ка у град убр-
зо се осе ти ла не ста ши ца во де, иако је град 1959. го ди не обез бе дио фи нан си-
је за ко па ње но вих бу на ра у Бе љи ни. По сто је ћа по стро је ња за пре ра ду во де 
оште ће на су за вре ме ве ли ке по пла ве 12/13. ма ја 1965. го ди не, што је још ви ше 
по ја ча ло про блем не до стат ка во де. Су шне го ди не има ле су за по сле ди цу ни жи 
во до стај За пад не Мо ра ве и ма ње ко ли чи не во де за град, што је би ло на ро чи то 
из ра же но 1966. и 1969. го ди не. Услед не до стат ка во де у бу на ри ма во да за пре-
ра ду ди рект но је узи ма на из За пад не Мо ра ве (1969), што је иза зва ло хи дрич не 
епи де ми је у Чач ку (за ра зне бо ле сти иза за ва не ко ри шће њем пр ља ве во де за 
пи ће). Не ста ши це су би ле на ро чи то из ра же не 1971. и 1972. го ди не. По се бан 
про блем би ла је из град ња но вих ин ду стриј ских ка па ци те та ко ји су зах те ва ли 
ве ли ке ко ли чи не во де за сво ју про из вод њу, као што је био слу чај са по ди за њем 
Сла да ре код но ве Пи ва ре (1973), што са по сто је ћом во до вод ном мре жом ни је 
би ло мо гу ће из ве сти.977

Про блем снаб де ва ња пи ја ћом во дом по га ђао је цео град, а на ро чи то ста на ре 
на за вр шним спра то ви ма со ли те ра где је се дам де се тих го ди на во да че сто не ста-
ја ла. Си ту а ци ја би би ла још не по вољ ни ја да је це ло куп но ста нов ни штво гра-
да ко ри сти ло услу ге град ског во до во да. Две де це ни је по сле по чет ка из град ње 
во до во да и ка на ли за ци је (1975) по кри ве ност гра да овом мре жом и да ље ни је 
би ла ве ли ка. Во ду из град ског во до во да, укљу чу ју ћи и при град ска на се ља, ни је 
ко ри сти ло 44,3% ста нов ни ка, ко ји су се још увек снаб де ва ли из при ват них бу-
на ра. На си стем град ске ка на ли за ци је би ло је при кљу че но 43,7% ста нов ни ка. 
Фе кал на ка на ли за ци ја би ла је из гра ђе на са мо у 1/3 ду жи не од усво је них про-
је ка та. Ве ли ка ин ду стриј ска пред у зе ћа су пре ко фе кал не ка на ли за ци је, или 

976 М., „За ко ји дан на ста ви ће се ра до ви на из град њи во до во да и ка на ли за ци је”, Ча чан ски глас, 
бр. 361, Ча чак, 26. мај 1953, стр. 3; Ду шан М. Во ји но вић, н. д., стр. 874–875; Ра до ван М. Ма-
рин ко вић, Зо ран Ма рин ко вић, Ча чан ски во до вод (1955–2005), Ча чак, 2005, стр. 33–39.

977 Ра до ван М. Ма рин ко вић, Зо ран Ма рин ко вић, н. д., стр. 42–45.
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ди рект но, из ба ци ва ла от пад ну во ду у За пад ну Мо ра ву и ње не при то ке, без 
ика квог пре ра ђи ва ња, што је до дат но по ве ћа ва ло про блем снаб де ва ња гра да 
здра вом во дом.978 

Про блем за га ђе ња бу на ра у Бе љи ни по ред За пад не Мо ра ве ни је по ти цао 
са мо од не ис прав но сти во де из ре ке. Од 1976. до по ло ви не 1989. го ди не у бли-
зи ни бу на ра ни кло је ве ли ко „ди вље” на се ље. По ред стам бе них обје ка та бес-
прав но је из гра ђе но и пу но шта ла, сви ња ца и ко ко ши ња ца. Ста нов ни ци на се-
ља ко ри сти ли су соп стве не бу на ре, ни су има ли при кљу чак на ка на ли за ци ју, 
па су от пад не во де из ку ћа од во ди ли у не у ре ђе не сеп тич ке ја ме. От пад не во де 
из шта ла ни ко ни је ка на ли сао. Због та квог ста ња пре ти ли су ве ли ко за га ђе ње 
бу на ра и епи де ми ја ра зних бо ле сти. То ком ле та 1989. го ди не у Чач ку и око ли-
ни ра ши ри ла се епи де ми ја ме нин ги ти са. За от кла ња ње та квог ста ња по сто је-
ћи во до вод је за пра во тре ба ло за тво ри ти или „ди вље” на се ље при кљу чи ти на 
град ски во до вод и ка на ли за ци ју ка ко би се из бе гло да ље за га ђе ње бу на ра. Но, 
и по ред до бре во ље да се сва до ма ћин ства при кљу че на град ску во до вод ну и 
ка на ли за ци о ну мре жу, за по је ди не ку ће то ни је би ло тех нич ки из во дљи во, па 
је ри зик од за га ђе ња био кон стан тан.979

Услед сма ње них ко ли чи на во де из бу на ра по ред За пад не Мо ра ве, као и све 
ве ће за га ђе но сти ове ре ке, Ча чак је се дам де се тих го ди на по чео да пра ви пла-
но ве да са су сед ним оп шти на ма из гра ди но ви си стем за снаб де ва ње во дом. 
Про је кат до би ја ња во де из око ли не Гор њег Ми ла нов ца („Се ме драж”) на ја вљи-
ван је као је ди но ре ше ње. Но вац за овај про је кат, као и про ши ре ње бу на ра 
по ред За пад не Мо ра ве, до би јен је од Ре пу бли ке, али и Ме ђу на род не бан ке из 
Ва шинг то на (1979). Због не за ин те ре со ва но сти су сед них оп шти на овај про је-
кат је про пао, па је Ча чак 1983. го ди не нај пре сам, а ка сни је са не ко ли ко су-
сед них оп шти на, по кре нуо но ви про је кат „Рзав” (бра на у бли зи ни Ари ља на 
исто и ме ној ре ци) за ста бил но снаб де ва ње гра да пи ја ћом во дом. По сле де сет 
го ди на (1993) Ча чак је до био во ду из овог си сте ма, чи ја на до град ња још увек 
ни је го то ва (2010) ка ко би се град у пот пу но сти обез бе дио то ком це ле го ди не 
пи ја ћом во дом.980 

Чи тав про цес од лу чи ва ња у ве зи ко му нал ног опре ма ња Чач ка, од но сно од-
ла га ња до но ше ња од лу ка, по сво јој су шти ни од го ва рао је пред мо дер ном до бу 
и има па ра ле лу са по чет ном ур ба ни за ци јом гра до ва у Ср би ји на пре ло му XIX 
и XX ве ка. Услед од ла га ња до но ше ња од лу ка про бле ми су се ви ше стру ко усло-

978 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 127–128, 
131.

979 Ми лан ка Не шић, „По да ци – алар мант ни”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 3. ав густ 1989, стр. 1.
980 Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Рзав (без ме ста и го ди не из да ња), стр. 8–13; Ра до ван М. Ма-

рин ко вић, Зо ран Ма рин ко вић, н. д., стр. 46–59.
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жња ва ли. Про цес тран сфор ма ци је у мо дер но дру штво био је ве о ма спор. Ка да 
је и до ла зи ло до про ме на оне су вр ше не без прет хо дог пла на и ја сно утвр ђе-
ног ре до сле да по сло ва што је ства ра ло до дат не про бле ме. Но, жи вот у гра ду 
је из и ски вао до но ше ње од ре ђе них ре ше ња („до ви ја ња”) ко ја су за пра во би ла 
анар хич на и су прот на план ском раз во ју, што је ство ри ло сво је вр стан от пор ка 
би ло ка квом сми сле ном раз во ју ко је је до жи вља ва но као „на си ље”. Ло ша и не-
ра ци о нал на осно ва би ла је пре пре ка за да љу мо дер ни за ци ју ко ја се од ви ја ла уз 
ве ли ко тро ше ње вре ме на и енер ги је, уз стал ну опа сност да се по ни ште иона ко 
сла би мо дер ни за циј ски по ма ци.981 

По ред свих ових тра ди ци о нал них, ан ти мо дер ни за циј ских узро ка ве за них 
за ка шње ње у уре ђи ва њу гра до ва и са ма струк ту ра со ци ја ли стич ког дру штва, 
ко ја је су зби ја ла при  ват ну ини ци ја ти ву и ства ра ње усло ва за ус по ста вља ње 
од но са ко ји би се од ре ди ли као „јав ни ин те рес”, омо гу ћи ли су де ва ста ци ју град-
ског про сто ра чи је ће се по сле ди це осе ћа ти де це ни ја ма. Не за ви сно од по тре бе 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња, ста но ва ње и град тре ба ли су и у со ци ја ли зму да 
бу ду од ре ђе ни као јав на до бра, али на та кав на чин да ука зу ју не њи хо ву ауто-
но ми ју у од но су на по је ди нач не/груп не ин те ре се, исто вре ме но омо гу ћу ју ћи 
да ин ди ви дуе и дру штве не гру пе уоче и схва те свој праг ма тич ни ин те рес у 
од но су на јав но до бро. То за пра во зна чи да јав на до бра од ре ђу је скуп усло ва 
ко ји су нео п ход ни и ну жни ка ко би сви чла но ви јед не за јед ни це мо гли без по-
себ ног ри зи ка да ре про ду ку ју свој оп ста нак. При то ме би ин те ре си по је ди на ца 
и гру па тре ба ло да има ју ути цај на по ли ти ку и др жа ву у упра вља њу јав ним 
до бри ма. Но, у со ци ја ли зму ни је би ло ак те ра ко ји су би ли за ин те ре со ва ни (ру-
ко во де ћа ели та) или спо соб ни (оста ле дру штве не гру пе) за опе ра ци о на ли за-
ци ју та ко схва ће ног јав ног до бра. Пар ти ја и др жа ва би ли су из над свих. Ни је 
би ло осе ћа ја за зна чај јав ног до бра, ни ти оних ко ји би се за ње га бо ри ли, та ко 
да је до шло до де струк ци је гра до ва по мно го осно ва. То је ре зул ти ра ло ми ни-
ма ли стич ким де фи ни ци ја ма ква ли те та јав ног до бра, што је очи глед но у стан-
дар ди за ци ји ста но ва ња, про бле му одр жа ва ња стам бе них на се ља, ка шње њу 
нео п ход них на сељ ских са др жа ја, не ра ци о нал ном ши ре њу град ских про сто ра 
и пре за сту пље но сти ста но ва ња на цен трал ним град ским ло ка ци ја ма, што се 
све под во ди под ега ли тар ну де струк ци ју со ци ја ли стич ких гра до ва.982 У су шти-
ни, ни је би ло ци вил ног дру штва ко је би се од у пр ло си ли др жа ве оли че не у 
при ми ти ви зму оних ко ји су би ли на вла сти. 

981 Ду брав ка Сто ја но вић, Кал др ма и ас фалт : ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 1890–
1914, Бе о град, 2009, стр. 163–165, 356, 360, 363.

982 Mi na Pe tro vić, n. d., str. 94.
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5. 2. Саобраћај и комуникације – Чачак

Мо дер ни за ци ја гра да под ра зу ме ва ла је и уре ђе ње ули ца и тро то а ра, ре гу ла ци-
ју са   о б ра ћа ја  и  о бе з  бе ђе њ е те ле ко му ни ка ци о них ве за за ста нов ни штво ко је се 
ма сов но до се ља ва ло са се ла у но ви ур ба ни про стор. Не по сред но по сле ра та 
вла да ла је ве ли ка оску ди ца у ма те ри јал ним сред стви ма нео п ход ним да би се 
град пре у ре дио, иако су пред у зи ма не мно ге ак ци је уре ђе ња ули ца.983

Ко ри шће ње до бро вољ ног ра да био је је дан од на чи на да се ко му нал ни по сло-
ви оба ве са што ма ње тро шко ва, а да се исто вре ме но по диг не свест гра ђа на у 
ве зи са сре ди ном у ко јој жи ве, што је прак ти ко ва но и пе де се тих го ди на, укљу-
чу ју ћи ко ри шће ње при ват них ма ши на и фи нан си ја.984

Нај ве ћи про бле ми би ли су кон стант ни раст оби ма са о бра ћа ја и ма ги страл-
ни пут ко ји је про ла зио кроз сам цен тар Чач ка. Сре ди ном пе де се тих во за чи 
др жав них во зи ла, пре све га ка ми о на, оштро су кри ти ко ва ни због пре бр зе во-
жње кроз град, иако је она за ка сни је пој мо ве би ла ве о ма спо ра. Огра ни че ње 
бр зи не би ло је 30 ки ло ме та ра на час кроз на се ље, а у са мом цен тру са мо 12 
ки ло ме та ра на час. Шо фе ри ни ка да ни су по што ва ли ова огра ни че ња, а че сто 
су во зи ли и пи ја ни, без до зво ле, пар ки ра ли на ме сти ма где то ни је до зво ље но 
и про ла зи ли кроз ули це где је са о бра ћај био за бра њен. Ка зне ни су има ле ефе-
кат, јер су се пре кр ша ји ре дов но по на вља ли.985 По се бан про блем у са о бра ћа ју 
би ла су вој на во зи ла ко ја су се по пра ви лу кре та ла пре бр зо, ре дов но кр ше ћи 
са о бра ћај не про пи се. Ло ши и уски пу те ви, све ве ћи број мо тор них во зи ла, уз 
још увек број не за пре ге и би ци кли сте, чи ни ле су са о бра ћај ве о ма опа сним.986 
Не за ви сно од ло кал них при ли ка Чач ка и око ли не, Ју го сла ви ја је има ла знат но 
ви ши ни во са о бра ћај них не сре ћа у од но су на раз ви је не зе мље.987

Ча чан ски срез је 1960. го ди не био пр ви у Ср би ји по бро ју мо тор них во зи ла 
(у од но су на број ста нов ни ка), али и са нај сла би јим пут ним по вр ши на ма. Број 

983 „Ко му нал ни про бле ми Град ског на род ног од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 24, Ча чак, 14. 
ју ли 1945, стр. 4; „Пло дан рад Град ског од бо ра у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 39, Ча чак, 27. 
ок то бар 1945, стр. 3.

984 „Ак ти ви сти Со ци ја ли стич ког са ве за уре ђу ју ули це у сво јим ре о ни ма”, Ча чан ски глас, бр. 
365, Ча чак, 23. јун 1953, стр. 2.

985 М. Ђ., „Чу вај мо се шо фе ра”, Ча чан ски глас, бр. 366, Ча чак, 30. јун 1953, стр. 5.
986 Ђ., „За што се по ве ћа ва број са о бра ћај них не сре ћа”, Ча чан ски глас, бр. 48, Ча чак, 10. де цем-

бар 1958, стр. 6.
987 Ју го сла ви ја је 1957. го ди не у од но су на СР Не мач ку има ла 4,5 ви ше по ги ну лих на 10.000 

ре ги стро ва них во зи ла, од но сно 5,65 у од но су на Ита ли ју и 10,47 на Швед ску. Де сет го ди-
на ка сни је (1967) ови од но си су се сма њи ли, али је и да ље по сто ја ла зна чај на раз ли ка (СР 
Не мач ка – 2,9; Ита ли ја – 4,14, Швед ска – 5,32) [Ru di Su pek, Ova je di na ze mlja : ide mo li u ka-
ta stro fu ili u Tre ću re vo lu ci ju, Za greb, 1989, str. 131].
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во зи ла је ра стао из го ди не у го ди ну, а са њи ма и број ре ги стро ва них не сре ћа. 
Пу те ви су би ли у ло шем ста њу, а на мно гим прав ци ма ни је би ло са о бра ћај них 
зна ко ва. По зна ва ње про пи са би ло је сла бо, а че сто се упо тре бља вао и ал ко хол. 
Пре ла зи за пе ша ке у Чач ку уоп ште ни су би ли обе ле же ни, што је по ве ћа ва ло 
ри зик од по вре да, а по себ но што је кроз град про ла зио ма ги страл ни пут пре ма 
мо ру.988

На по ве ћа ње бро ја са о бра ћај них уде са ути ца ли су и на гли раст ста нов ни-
ка без ис ку ства жи во та у ур ба ним сре ди на ма оптерећених са о бра ћа јем, ма ги-
страл ни пут ко ји је про ла зио кроз сам цен тар гра да (про сеч но око 12.000 во зи-
ла за 12 са ти 1965. го ди не), по ве ћан број мо тор них во зи ла, као и не по што ва ње 
огра ни че ња бр зи не и оста лих про пи са.989 Обим са о бра ћа ја вре ме ном је уве ћа-
ван, па је ав гу ста 1974. го ди не за 17 са ти кроз цен тар гра да про шло 26.318 во зи-
ла, у про се ку 25 за је дан ми нут.990

Раст бро ја ста нов ни ка гра да, ши ре ње на се ља и по тре бе ин ду стри је да пре во-
зи рад ни ке до по сла, усло ви ли су да се у Чач ку ор га ни зу је и ре до ван град ски са-
о бра ћај. Све до 1947. го ди не пре воз љу ди ор га ни зо ван је ка ми о ни ма. Пре прав-
ком ка ми о на на ста ли су пр ви ауто бу си ко ји са о бра ћа ју до 1956. го ди не, ка да се 
ку пу ју „пра ви” ауто бу си. Са мо пред у зе ће „Ауто пре воз” осно ва но је 1949, а од 
1952. го ди не по чи њу ре дов но да обез бе ђу ју ауто бу ске ли ни је до ве ћих се ла.991 

Про блем ши ре ња мре же ло кал них ауто бу ских ли ни ја из и ски вао је не пре ста-
на ма те ри јал на ула га ња, но ва во зи ла и во за че, као и из два ја ње нов ца за одр жа-
ва ње по сто је ћих ауто бу са. Си стем са о бра ћа ја у при град ским ли ни ја ма че сто 
је био не по у здан. На та квим ли ни ја ма са о бра ћа ли су ста ри ауто бу си ко ји су се 
че сто ква ри ли, па је ред во жње рет ко по што ван. Ка шње ња су би ла сва ко дне ви-
ца.992 То је био зна ча јан про блем, услед ве ли ког бро ја днев них ми гра на та ко ји 
су у град пу то ва ли из окол них се ла и при град ских на се ља. Од свих за по сле них 
рад ни ка у Чач ку 23,53% (1961) би ли су днев ни ми гран ти из окол них на се ља. 
Де сет го ди на ка сни је (1971) днев ни ми гран ти чи ни ли су 33,84% од свих за по-
сле них, а 1981 – 35,43%. Ако се по сма тра ју ап со лут ни бро је ви днев них ми гра-
на та от кри ва се за пра во још ве ће по ве ћа ње, јер их је 1961. го ди не би ло 3.700, 
1971 – 7.514, 1981 – 12.161.993 По сто ја ње град ског и при град ског са о бра ћа ја по-
ста ла је нео п ход ност ко ја се ни је мо гла из бе ћи.

988 М. Ђо ко вић, „Без бед ност у са о бра ћа ју”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 10. ок то бар 1960, стр. 5.
989 Ми ле Мој си ло вић, „У име жи вих”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 15. ок то бар 1965, стр. 8. 
990 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр.130. 
991 Жи ка Ми но вић, Ауто пре воз, Ча чак, 1977, стр. 71–80. 
992 Бо го сав Бо жо вић, „Ка кав нам је ло кал ни са о бра ћај”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 11. фе бру-

ар 1966, стр. 9.
993 Ili ja V. Po po vić, n. d., str. 66.
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Жи вот у гра ду ни је под ра зу ме вао са мо фи зич ко по ве зи ва ње ста нов ни штва 
јав ним и при ват ним пре во зом, већ и ши ре ње мре же те ле ко му ни ка ци ја. Основ-
на по тре ба по ста ло је ко ри шће ње те ле фон ских ли ни ја. Већ по чет ком пе де се-
тих Ча чак је по сле Бе о гра да по стао нај ве ће те ле фон ско чво ри ште у Ср би ји. 
Град је до био ауто мат ску цен тра лу са 400 бро је ва, што је знат но по бољ ша ва ло 
ве зе са це лом зе мљом. Ча чак је уну тар те ле фон ског са о бра ћа ја Ср би је имао 
до бру по зи ци ју и ди рект не ве зе са свим ре пу бли ка ма у зе мљи. Но, ауто мат-
ска цен тра ла ни је би ла до кра ја ис ко ри шће на. Ве ћи на прет плат ни ка би ле су 
др жав не уста но ве, а при ват них ли ца го то во да ни је ни би ло. Так се за уво ђе ње 
те ле фо на би ле су ви со ке, па се ни ко ни је од лу чи вао на тај ко рак. Та ква прак-
са из ме ње на је по чет ком 1953. го ди не, што је по бољ ша ло ква ли тет жи во та у 
гра ду.994 По ло ви ном 1972. го ди не град ско под руч је Чач ка има ло је пре ко 6.000 
прет плат ни ка и спа да ло је у раз ви је на те ле фон ска под руч ја Ју го сла ви је.995

5. 3. Стан и становање – Чачак

Убр за ни и ви ши ни во еко ном ског раз вит ка зах те вао је и ква ли тет ни ју рад ну 
сна гу, а по сред но и по в е  ћа  ње жи  вот ног стан дар да у укуп ној лич ној по тро шњи 
и ста но ва њу. По ди за ње фа бри ка ну жно је усло вља ва ло и из град њу ста но ва за 
рад ни ке, као и ор га ни зо ва ње пра те ћих слу жби ра ди обез бе ђе ња што бо љих 
усло ва за жи вот рад ни ка и њи хо вих по ро ди ца. Све је би ло усло вље но бри гом 
за ин ду стриј ску про из вод њу. Усло ви ста но ва ња, за јед но са ис хра ном и дру гом 
по тро шњом, ути чу на пси хич ку и фи зич ку кон ди ци ју рад ни ка, што се ди рект-
но од ра жа ва и на по ве ћа ње про дук тив но сти ра да.996

Ква ли тет ста но ва ња у гра ду ди рект но ути че и на по на ша ње по је ди на ца, ње-
го ве фи зич ке и мен тал не смет ње. Стам бе ни ми ни мум (па то ло шки праг) пред-
ста вља ква дра ту ра из ме ђу 8 и 10 m2 по осо би. Ис под ове гра ни це код ста на ра 
до ла зи до вр ло ве ро ват них пси хо фи зич ких по ре ме ћа ја. Ви ши или кри тич ки 
праг је ква дра ту ра из ме ђу 12 и 14 m2, ис под ко јих ни су оси гу ра не ин ди ви ду-
ал на и по ро дич на рав но те жа. Нор ма лан праг је из над 14 m2. Пре на тр па ност 
ста но ва иза зи ва раз дра жљи вост, апа ти ју, агре сив ност, умор, чо ве ко ву од бој-
ност пре ма дру го ме.997 Ве ћи на гра до ва у Ср би ји до сти гла је ове стан дар де тек 
по чет ком се дам де се тих го ди на XX ве ка.

994 Ми лан Жи ва но вић, „Ча чак – нај ве ће ТТ чво ри ште у уну тра шњо сти Ср би је”, Ча чан ски 
глас, бр. 347, Ча чак, 10. фе бру ар 1953, стр. 3.

995 М. Јеф то вић, „По ве ћа ва се број те ле фон ских прет плат ни ка у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 17, 
Ча чак, 14. април 1972, стр. 8.

996 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 21. 
997 Сре тен Ву јо вић, „Град ско ста но ва ње и при ват ност у Ср би ји то ком 20. ве ка”, стр. 270.
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Ча чак је пре ма ур ба ни стич ком пла ну из 1953. го ди не имао ја сно одво је не 
по вр ши не за ста но ва ње, од мор и при вре ду, а нај ве ћи део ре гу ли са ног зе мљи-
шта био је пред ви ђен за по ди  за ње при ват них при зем них ку ћа (65%). Иако 
су Ча ча ни про те ство ва ли, сма тра ју ћи да је при ват на град ња ур ба ни стич ким 
пла ном „сте шње на”, град је до био мо гућ ност да се жи вот ње го вих ста нов ни ка 
од ви ја у ху ма ном окру же њу, тј. ку ћа ма ко је су има ле дво ри ште и зе ле не по-
вр ши не (укуп но 105 хек та ра, 26 ква дра та на сва ког ста нов ни ка). За спрат ну 
из град њу пред ви ђе но је 15%, а ви ше спрат ну 20% уре ђе них по вр ши на.998 Ова ко 
за ми шљен раз вој гра да ни је ра чу нао са ди на мич ним ширењем ин ду стри је ни 
ма сов ним при ли вом ста нов ни штва.

Ни овај ни на ред ни ур ба ни стич ки пла но ви ни ка да до кра ја ни су при ме-
ње ни. Сти хи ја и ха ос би ли су глав не ка рак те ри сти ке ур ба ни стич ког раз во ја 
Чач ка. Бес прав на град ња ку ћа оста ви ла је трај но обе леж је на раз вој гра да, 
укљу чу ју ћи и есте ти ку. Ве ли ки број при ват них ку ћа ко је су гра ђе не са или без 
до зво ле, имао је ду ги рок из ра де и опре ма ња. По пра ви лу та кве зграде би се 
са мо де ли мич но за вр ши ле, оба ве зно би ду го оста ја ле нео мал те ри са не, а до за-
вр шет ка свих гра ђе вин ских по сло ва тре ба ло је да про ђе мно го го ди на, што је 
ства ра ло мо но то ну и ру жну сли ку гра да.999

Ове згра де по на вља ле су обра сце по ди за ња и из гле да се о ских ку ћа и то из 
оних нај у да ље ни јих кра је ва ча чан ског кра ја. Про тив ни ци та кве  град ње сма тра-
ли су да се Ча чак пре тво рио у се ло, јер се уме сто ку ћа за пра во по ди жу нај о-
бич ни ји ва ја ти. С дру ге стра не, ве ли ка по тра жња за ста но ви ма усло ви ла је да 
оп шти на не бри не о из гле ду ку ћа, јер је би ло бит но да се оне по диг ну и бу ду 
про стра не за све уку ћа не. Про јект ни би рои не пре ста но су по на вља ли исто вет-
не про јек те за све куп це, па је ни ца ло мно штво иден тич них, не при влач них 
при зем них ку ћа у не пре кид ном ни зу, ко је су ли чи ле на обич не „сан ду ке”. По-
се бан про блем би ле су ма ле и не у глед не по моћ не згра де (шу пе, кло зе ти, ко ко-
шињ ци) ко је су по ди за не уз ку ће за ста но ва ње. Иако је ле гал на ин ди ви ду ал на 
град ња под сти ца на по вољ ним кре ди ти ма и до де љи ва њем пла це ва од на ци о на-
ли зо ва не зе мље (400 до 1960. го ди не), ни та ква на се ља ни су би ла ко му нал но 
опре мље на, што је до дат но сни жа ва ло ква ли тет жи во та.1000

Ма сов на ин ди ви ду ал на град ња има ла је сво јих пред но сти. Би ла је јеф ти ни-
ја, јер су при ват ни ци ула га ли свој но вац и рад, а ку ће су има ле дво ри шта и 

998 „Усво јен про је кат Ге не рал ног пла на Чач ка”, Ча чан ски глас, бр. 366, Ча чак, 30. јун 1953, стр. 
3.

999 „У ери стам бе не кри зе”, Ча чан ски глас, бр. 28, Ча чак, 17. јул 1957, стр. 8.
1000 „За по ста вљен естет ски из глед у ин ди ви ду ал ној из град њи стам бе них згра да”, Ча чан ски глас, 

бр. 36, Ча чак, 14. сеп тем бар 1960, стр. 3.
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ху ма ни је окру же ње не го ви ше спрат ни це. Ме ђу тим, та кав на чин град ње за у-
зи мао је пу но про сто ра, вла сни ци се ни су пу но бри ну ли за есте ти ку згра да и 
про сто ра око њих, а ко му нал на ин фра струк ту ра за ова на се ља би ла је ску пља 
за уво ђе ње. Ова ква на се ља су по пра ви лу би ла ру жна и ни су би ла по ве за на са 
окол ним стам бе ним бло ко ви ма на ра ци о на лан на чин.1001

Ма сов на и бр за из град ња, у ко јој је по ло ви на ку ћа би ла бес прав но по диг-
ну та, сма њи ва ла је функ ци о нал ност и ква ли тет жи во та у та квим ста но ви ма. 
Ме ђу тим, чи та ва по ја ва би ла је усло вље на мањ ком ста но ва, од но сно из у зет но 
ни ским ква ли те том по сто је ћих стам бе них обје ка та. Ча чак је 1958. го ди не пре-
ма ка те го ри за ци ји стам бе ног про сто ра имао осам ка те го ри ја ста но ва, раз вр-
ста них пре ма ква ли те ту из град ње и угра ђе не опре ме. Пр вих пет ка те го ри ја 
тре ба ло је да има ју све по треб не ин ста ла ци је, су ве и осве тље не про сто ри је. У 
по след ње три ка те го ри је спа да ли су ста но ви са за јед нич ким во до во дом и ну-
жни ком у дво ри шту, ни ским со ба ма и без елек трич не енер ги је.1002

Ква ли тет них ста но ва кра јем пе де се тих (1959) би ло је још увек ма ло. У пр ве 
две ка те го ри је спа да ло је са мо 20 ста но ва (0,41%), а тре ћу 190 (3,9%). Ква ли тет 
ових ста но ва од го ва рао је стан дард ној опре ми у ви ше спрат ни ца ма ко је су се 
гра ди ле од кра ја ше зде се тих. Нај ви ше ста но ва би ло је у че твр тој и пе тој ка-
те го ри ји – 1.800 (37,2%). То су би ли јеф ти ни, али хи ги јен ски ста но ви са свим 
ин ста ла ци јама и оскуд ном опре мом свих про сто ри ја. Ста но ви у ше стој и сед-
мој ка те го ри ји би ли су без свих по треб них ин ста ла ци ја, па и без елек трич не 
енер ги је. Ове две ка те го ри је бро ја ле су 1.300 (28,8%) ста но ва у гра ду. По след-
ња, осма ка те го ри ја, у ко је су убра ја ни нај го ри, вла жни и ску че ни ста но ви, ли-
ше ни би ло ка квог ком фо ра и ин ста ла ци ја, бро ја ли су 1.530 ста но ва (31,6%).1003 
Стам бе на по вр ши на на јед ног ста нов ни ка из но си ла је 7,4 m2 у 1956. го ди ни 
(9,2 m2 – 1960).1004 Ова ста ти сти ка от кри ва ла је су мор ну сли ку усло ва ста но ва-
ња у гра ду ко ји је имао убр за ни раст ста нов ни ка. 

По тре ба за из град њом ква ли тет них ста но ва ни ка да ни је пре ста ја ла, иако 
је број ста но ва у Чач ку не пре кид но ра стао. У од но су на дру ге гра до ве у За пад-
ној Ср би ји Ча чак је у по сле рат ном пе ри о ду, све до 1960. го ди не, имао нај ви ше 
из гра ђе них ста но ва. У сле де ће две де це ни је сви ве ћи гра до ви За пад не Ср би је 

1001 Сло бо дан Ма то вић, „Из град ња ин ди ви ду ал них стам бе них згра да”, Ча чан ски глас, бр. 30, 
Ча чак, 11. ав густ 1961, стр. 2.

1002 „Пред ло гом за ка те го ри за ци ју ста но ва у Чач ку пред ви ђа се осам ка те го ри ја...”, Ча чан ски 
глас, бр. 4, Ча чак, 27. ја ну ар 1954, стр. 2.

1003 Про це нат ка те го ри ја ста но ва из ра чу нат је пре ма по да ци ма из члан ка: „По ви си ни ста на ри-
не наш град ме ђу пр ви ма у зе мљи”, Ча чан ски глас, бр. 42, Ча чак, 3. но вем бар 1959, стр. 8.

1004 Ol ga Jo va no vić, „Ča čak”, u: Ko mu ne i pri vre da Ju go sla vi je, I knji ga : NR Sr bi ja, NR Slo ve ni ja i NR 
Bo sna i Her ce go vi na (ur. Mi lan Me sa rić), Za greb, 1962, str. 
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(Кра ље во, Ти то во Ужи це, Ва ље во, Ша бац) пре те кли су Ча чак по овом по ка за те-
љу.1005 Ча чак је 1954. го ди не имао укуп но 4.105 при ват них и дру штве них ста но-
ва, 1961 – 6.059, 1965 – 8.869, 1971 – 10.983.1006 Убр за ни раст ста нов ни ка мо ра ла 
је да пра ти све ве ћа и убр за ни ја из град ња ста но ва (1.105 у дру штве ном вла-
сни штву у пе ри о ду 1971 – 1975; у на ред них пет го ди на из гра ђе но је 1.730 дру-
штве них и 1.130 при ват них ста но ва).1007 У сле де ћем пе то го ди шту (1981 – 1985) 
пла ни ра но је да се из гра ди око 5.000 ста но ва (2.200 дру штве них и 2.800 при-
ват них).1008 

Ча чак је кра јем 1981. го ди не имао 447 згра да са укуп но 5.722 ста на. Пре ма за-
цр та ном пла ну го ди шње је тре ба ло да се по диг не пре ко 400 ста но ва. Ме ђу тим, 
пла но ви из град ње дру штве них ста но ва у 1981. и 1982. го ди ни ни су ис пу ње ни. 
До кра ја 1981. усе ље но је 388, а до кра ја 1982. го ди не 289 ста но ва. Због сма ње-
них фи нан си ја за град њу, оп шти на је нај пре пла ни ра ла да се уме сто 400 го ди-
шње гра ди са мо 300 ста но ва. Од та кве иде је се од у ста ло, али је за то од лу че но 
да се по ди жу ста но ви са ма њом ква дра ту ром, у укуп ном бро ју ко ји је ра ни је 
пред ви ђен. Пред ви ђе но је да се по ло ви на но вих ста но ва по диг не на ле вој оба-
ли Мо ра ве (на Љу бић ке ју), у на се љу ко је се већ фор ми ра ло као со ли тер ско, 
што је сма њи ва ло тро шко ве град ње.1009

Ипак, мо же се ре ћи да је Ча чак и по ред свих про бле ма по сле Дру гог свет ског 
ра та имао ди на мич ну стам бе ну из град њу. Го ди шње је на 1.000 ста нов ни ка гра-
ђе но ско ро ду пло ви ше ста но ва не го што је то био ју го сло вен ски и ре пу блич-
ки про сек. У пе ри о ду 1948–1952. гра ђе но је осам ста но ва на 1.000 ста нов ни ка. 
Исти про сек ва жи и за пе ри од 1953–1956, да би 1957–1960. би ло из гра ђе но 
13, 1961–1965. де вет на ест, 1966–1970. два на ест, а 1971–1981. де вет ста но ва на 
1.000 ста нов ни ка.1010 Но, осам де се тих (1982–1989) је у Чач ку на 1.000 ста нов ни-
ка гра ђе но са мо 4,6 ста но ва, што је би ло ис под ре пу блич ког про се ка (5,0).1011

1005 Ол га Са вић, „Те ри то ри јал ни раз вој град ских на се ља За пад не Ср би је”, Збор ник ра до ва Ге о-
граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић”, књ. 39, Бе о град, 1987, стр. 89.

1006 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 57, 72.
1007 „Усме ра ва њем град ње до ви ше ста но ва“, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 24. ок то бар 1980,  

стр. 9. 
1008 „Бит ка за ви ше стам бе ног про сто ра”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 24. ок то бар 1980, стр. 9.
1009 „Ма ње лук су за – ви ше ста но ва”, Ча чан ски глас, бр. 50, Ча чак, 17. де цем бар 1982, стр. 11.
1010 Ми лин ко Рад ми лац, „Ста ње и раз вој стам бе не при вре де и ко му нал не ин фра струк ту ре у Чач-

ку по сле Дру гог свет ског ра та”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. 
Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 440. 

1011 Оп шти не у СР Ср би ји 1982 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1983, стр. 426, 428; Оп шти не 
у СР Ср би ји 1983 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1984, стр. 424, 426; Оп шти не у СР Ср-
би ји 1984 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1985, стр. 446, 448; Оп шти не у СР Ср би ји 1985 
: ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1986, стр. 426, 428; Оп шти не у СР Ср би ји 1986 : ста ти-
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По ди за ње но вих ста но ва тре ба ло је да по бољ ша и усло ве жи во та. У ста ром 
де лу гра да, град ском је згру, 26% (1959) ста но ва има ло је за јед нич ко дво ри-
ште, че сму и кло зет, око чи јег чи шће ња би ре дов но из би ја ле сва ђе. Пр ља ва 
во да из ста но ва из ба ци ва на је ди рект но на ули цу. У Чач ку је 1961. го ди не са-
мо 20,7% ста но ва има ло во ду, а 1971 – 54,4%. Слич на си ту а ци ја би ла је и са 
кло зе ти ма с ис пи ра њем во де (1961 – 17,7 %; 1971 – 47,3%) и ку па ти ли ма у ста-
ну (1961 – 16,5%; 1971 –  64,5%). Са мо је по ло ви на ста но ва кра јем ше зде се тих 
има ла ку па ти ло, да би тек кра јем ве ка то по ста ло уоби ча је ни део стан дар да 
жи вље ња. Исто вре ме но се по ве ћао про стор по по је дин цу уну тар ста на, са 7,9 
ква дра та (1961) на 13,0 (1971), уз до дат ну ква ли тет ни ју опре му ста на.1012 Ква-
дра ту ра ста на по ко ри сни ку по ра сла је на 16,9 ква дра та у 1981. го ди ни, што је 
био про сек за цен трал ну Ср би ју.1013 Ипак, Ча чак је по овом кри те ри ју му био 
ис под су сед ног Кра гу јев ца (20,5 m2) или Но вог Са да (19,2 m2).1014 Уоп ште но го-
во ре ћи, Ср би ја је по овом пи та њу на пра ви ла ве ли ки по мак, али тре ба на гла си-
ти да је стан дард жи во та у ста но ви ма и да ље био знат но ни жи не го у За пад ној 
Евро пи.1015

стич ки по да ци, Бе о град, 1987, стр. 440, 442; Оп шти не у СР Ср би ји 1987 : ста ти стич ки 
по да ци, Бе о град, 1988, стр. 430, 432; Оп шти не у СР Ср би ји 1988 : ста ти стич ки по да ци, 
Бе о град, 1989, стр. 428, 430; Оп шти не у СР Ср би ји 1989 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 
1990, стр. 398, 400. 

1012 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 586–587.

1013 Ми лин ко Рад ми лац, „Ста ње и раз вој стам бе не при вре де и ко му нал не ин фра струк ту ре у 
Чач ку по сле Дру гог свет ског ра та”, стр. 439.

1014 Та бе ла бр. 29 – Про сеч но уче шће стам бе ног про сто ра по ста нов ни ку Но вог Са да, Ни ша, 
Кра гу јев ца и При шти не 1961–1991. го ди не (у m2)

Град 1961. 1971. 1981. 1991.

 Нови Сад 11,6 16,3 19,2 21,7

Ниш 9,2 9,7 14,5 19,7

 Крагу је вац 10,0 9,2 20,5 18,0

 Пришти на 7,3 5,4 11,8 12,9

  Бо жи дар Ми ло са вље вић, Ми ле на Ив ко вић, „При каз за те че ног ста ња у стам бе ној из град-
њи Но вог Са да, Ни ша, Кра гу јев ца и При шти не у пе ри о ду 1961–1995. го ди не”, у: Град у 
про ме на ма : об но ва гра до ва Ср би је и Ру си је (ур. Бо ри слав Стој ков, Вла ди мир Бе ло у сов), 
Бе о град, 1994, стр. 366–367.

1015 У Фран цу ској је 1954. го ди не 58,4% ста но ва има ло те ку ћу во ду, са мо че твр ти на кло зет у 
ста ну, 10% ка ду или туш, а исто то ли ко и цен трал но гре ја ње. Већ 1973. го ди не про се чан 
стан у Фран цу ској има око 60 ква дра та, а по по је дин цу до ла зи 24,6 ква дра та. Исте го ди не 
97% ста но ва има те ку ћу во ду, 70% има кло зет уну тар ста на (85% у 1982. го ди ни ), 65% има 
ка ду или туш, а 49% цен трал но гре ја ње. Ком фор ни ста но ви има ју све ове еле мен те, а њих 
је 1953. би ло са мо 9% (1973 – 61%) [Антоан Прост, „Гра ни це и про сто ри при ват но сти”, у: 
Исто ри ја при ват ног жи во та 5 (при ре ди ли Фи лип Ари јес и Жорж Ди би), Од Пр вог свет-
ског ра та до на ших да на (ур. Ан то ан Прост и Же рар Вен сен), Бе о град, 2004, стр. 51–52].
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Глав на ка рак те ри сти ка стам бе не из град ње у Чач ку би ла је сти хи ја, што ни-
је ми мо и шло ни по ди за ње со ли те ра. Због сла бе ор га ни за ци је и про пи са око 
уре ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта, од су ства ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на и 
кон цеп ци је раз во ја, ло ка ци је за град њу со ли те ра усту па не су ин ве сти то ри ма 
пре ма пар ци јал ним ур ба ни стич ким ре ше њи ма у раз ли чи тим де ло ви ма гра да. 
Услед не до  стат ка фи нан си ја за при пре му и ко му нал но опре ма ње по је ди не ви-
ше спрат ни це укло пље не су у по сто је ће град ско тки во не са мо без по моћ них 
ком пле мен тар них обје ка та (за снаб де ва ње, одр жа ва ње здра вља, чу ва ње де це), 
већ че сто и без ика квог дво ри шта, па и без еко ном ског при ла за та квим згра-
да ма. На мно гим ме сти ма објек ти по ред по диг ну тих со ли те ра, пред ви ђе ни за 
ру ше ње и град њу про дав ни ца и оста лих згра да за услу жне де лат н о сти, ни ка да 
ни су укло ње ни. С дру ге стра не, рет ки ком плек си ви ше спрат ни ца услед не до-
стат ка кри те ри ју ма и нор ма ти ва гу сто су зби ја ни, чи ме је оства ре на ве ли ка 
кон цен тра ци ја ста нов ни ка, што је за по сле ди цу има ло де ху ма ни за ци ју жи во-
та у окру же њу у ко ме ни је би ло зе ле них по вр ши на.1016

Но во по диг ну те ви ше спрат ни це, пар ци јал но „укла па не” у ком плек се при-
ват них ку ћа, има ле су уоби ча јен, ти пи зи ран и мо но тон из глед. Због тех нич ких 
про бле ма са ши ре њем во до вод не и ка на ли за ци о не мре же, али и због мањ ка 
фи нан си ја и сла бе ор га ни за ци је, чак ни но ва на се ља са пот пу но ре гу ли са ним 
са о бра ћа јем ни су на вре ме при кљу чи ва на на ко му нал ну мре жу. Ту је био и 
до дат ни про блем гре ја ња, јер ду го ни је би ло цен трал ног си сте ма, већ је у нај у-
жем цен тру гра да кра јем се дам де се тих би ло 15 ко тлар ни ца. Уз све то у са мом 
цен тру на ла зи ли су се ин ду стриј ски објек ти (Пи ва ра), ве ли ки про ток мо тор-
них во зи ла, ма њак пар ко ва и ја чих ве тро ва ко ји би сма њи ва ли за га ђе ност.1017 

Про блем не чи сто ће Чач ка имао је ду гу тра ди ци ју. Ши ре ње гра да об у хва ти-
ло је у град ско тки во и обли жња при град ска на се ља са ти пич ним се о ским до-
ма ћин сти ма. Сре ди ном пе де се тих ни је би ло нео бич но да се и у са  мом цен тру 
гра да ви де до ма ће жи во ти ње. Гра ђа ни се ни су бри ну ли о чи сто ћи гра да, а на 
мно гим ме сти ма су ба ца ли уги ну лу сто ку, што је по ве ћа ва ло опа сност од за-
ра зе.1018

Ве ли ки про блем но вих на се ља би ле су го ми ле гра ђе вин ског ма те ри ја ла ко ји 
је за о стао по сле град ње, не до ста так тро то а ра, не ас фал ти ра не и нео све тље не 
ули це пу не ру па и от па да ка, а са до ла ском пр вих ки ша и ве ли ким бла том. Чи-
та ви стам бе ни ре јо ни но во град ње ду го ни су би ли по ве за ни на во до вод и ка на-

1016 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 131–132.
1017 Ми лин ко Рад ми лац, Ста но ва ње и ур ба ни за ци ја у гра ду Чач ку и око ли ни, стр. 97, 127–129
1018 „Ви ше бри ге о чи сто ћи гра да”, Ча чан ски глас, бр. 347, Ча чак, 10. фе бру ар 1953, стр. 2; Драг. 

Ра кан, „Кад су љу ди ме ка ср ца...”, Ча чан ски глас, бр. 356, Ча чак, 14. април 1953, стр. 4.
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ли за ци ју. Та кви про бле ми на ста ја ли су услед прак се да ста на ри до би ју до зво лу 
за усе ље ње у ста но ве пре за вр шет ка свих ра до ва. Но вац за уре ђе ње ста но ва и 
уво ђе ње ко му нал не ин фра струк ту ре упо тре бља вао се нај пре за до во ђе ње елек-
трич не енер ги је, као ми ни му ма за при сто јан жи вот, па су сви оста ли по сло ви 
ка сни ли, а не за до вољ ство ста на ра је не пре кид но ра сло.1019

Го ми ла ње за о ста лог гра ђе вин ског ма те ри ја ла по тро то а ри ма и ули ца ма пре-
пу них ру па, го ми ла ње ђу бре та по за јед нич ким дво ри шти ма при зем них ку ћа 
у цен тру, не чи шће ње сеп тич ких ја ма, ве чи те сва ђе ком ши ја и све из ра же ни је 
пре ступ ни штво омла ди не ко ја се че сто фи зич ки раз ра чу на ва ла, би ли су сва ко-
дне ви ца жи во та у Чач ку по ло ви ном ше зде се тих го ди на.1020

Љу ди се у по чет ку ни су од мах жа ли ли на но ви сме штај, нај ви ше због те-
шких усло ва жи во та пре до би ја ња но вог ста на. Мон та жна град ња од по чет ка 
ше зде се тих омо гу ћи ла је бр жу и јеф ти ни ју, али не и ква ли тет ни ју из град њу 
ста но ва. Ро лет не ко је не ра де, сла ба звуч на изо ла ци и ја и низ дру гих не до ста-
та ка ни су од мах ис ти ца ни као смет ња ко ја сма њу је ква ли тет жи во та.1021 Про-
блем но вих на се ља, уда ље них од цен тра, био је и сла бо снаб де ва ње. Рет ке про-
дав ни це пре храм бе не ро бе ни су би ле до вољ не за све ве ћи број ста на ра. Дру га 
ро ба у ова квим на се љи ма ни је ни про да ва на. С дру ге стра не, у цен тру су се 
на ла зи ли ни зо ви про дав ни ца свих вр ста, а 1963. го ди не као сво је вр стан спо ме-
ник ни кла је мер мер на роб на ку ћа „Пар ти зан”.1022

Но, до би ја ње ста на био је ве ли ки успех за сва ку по ро ди цу. По не кад је тре-
ба ло да се про ве де ви ше од две де це ни ја под ста нар ског жи во та у ску че ним и 
вла жним про сто ри ма да би се до че као тре ну так да се жи ви у но вој ви ше спрат-
ни ци опре мље ној са вре ме ном ку хи њом, ку па ти лом, цен трал ним гре ја њем и 
свим ин ста ла ци ја ма. Бу ка по ход ни ци ма и зву ко ви ауто мо би ла са ули це бу ди-
ли су но ћу но ве ста на ре при сти гле са пе ри фе ри је, али они су би ли за до вољ ни 
и ни су се жа ли ли, иако у но вим ви ше спрат ним згра да ма по усе ље њу лиф то ви 
још ни су ра ди ли.1023

По ред свих про бле ма ста но ва ња Ча чак је кра јем осам де се тих био и пр љав 
град. Пред у зе ће за одр жа ва ње чи сто ће има ло је са мо 30 чи ста ча, што ни је би ло 
до вољ но да се на се ље те мељ но очи сти. На ви ке ста нов ни ка ни су би ле ур ба не, 

1019  Н. Де спо то вић, „Ку ћи ца у цве ћу – бла то око ње...”, Ча чан ски глас, бр. 16, Ча чак, 10. април 
1964, стр. 10.

1020 Алек сан дар Ра до вић, „Не по вра ти ло се”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1967, стр. 9.
1021 „Ка ко се жи ви у мон та жним згра да ма ЈУ–62”, Ча чан ски глас, бр. 17, Ча чак, 17. април 1964, 

стр. 12.
1022 Ми ле Мој си ло вић, „Под при ти ском сва штар ских про дав ни ца”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча-

чак, 10. мај 1963, стр. 4.
1023 Да ни ца По по вић, „Со ли тер сно ва”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1980, стр. 10.
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па је ђу бре го ми ла но на мно гим ме сти ма. От пат ке су раз ба ци ва ле и фа бри ке, 
ко је су због та кве прак се пре ма по сто је ћим про пи си ма тре ба ло да се за тво ре 
због кр ше ња за ко на. Бри гу о спре ча ва њу пр ља ња гра да ло кал на упра ва хте ла 
је да пре ба ци на са о бра ћај ну по ли ци ју, али са мо 12 ми ли ци о не ра ни је би ло до-
вољ но ни за ре гу ла ци ју са о бра ћа ја. Уз све то ста на ри су го ми ла ли не по треб не 
и ве о ма за па љи ве ства ри у по дру ми ма ви ше спрат ни ца, као сво је вр сној де по-
ни ји. Због та кве прак се по сто ја ла је ве ли ка опа сност од по жа ра, што би би ло 
фа тал но за ста на ре ко ји ста ну ју из над тре ћег спра та, јер ва тро га сци у гра ду 
ни су има ли опре му за га ше ње по жа ра на та квим ви си на ма.1024

(г) Урбанизација Благоевграда (1944–1989)

Упо ре до са ин ду стри ја ли за ци јом Бла го ев град је ме њао и свој ар хи тек тон ски 
лик.  Б ла  г о  ев гра д  је  то  ком це ле епо хе со ци ја ли зма пре ма бро ју и ра сту ста нов-
ни ка био нај ве ћи град Пи рин ског ре ги о на. При раст ста нов ни ка био је ме ха-
нич ки. При ву че ни по тра гом за бо љим жи во том се ља ци су ма сов но до ла зи ли 
у град. Рад у се о ским ко о пе ра ци ја ма био је те жак, а за ра да ма ла. Бла го ев град 
је пру жао знат но ви ше мо гућ но сти за до би ја ње по сла и ве ће пла те. Бр зи раст 
ста нов ни ка усло вио је да се не ко ли ко пу та ме ња ју ур ба ни стич ки пла но ви, 
убр за но по ди жу мо дер не стам бе не згра де, а ур ба на зо на про ши ру је на окол на 
се ла и под руч ја. Све до 1949. по ди за ње стам бе них обје ка та углав ном је би ло 
у при ват ној ре жи ји. До 1959. стам бе не згра де се по ди жу у ко о пе ра ци ји др жа-
ве и при ват них ли ца. Но ви пе ри од по чи ње по чет ком ше зде се тих и тра је до 
за вр шет ка епо хе со ци ја ли зма. За хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма ма сов но се 
по ди жу ви ше спрат ни це (квар то ви За пад, Из грев, Еле но во, Ален Мак, Струм-
ско). За из град њу со ли тер ских на се ља у Бла го ев гра ду осно ван је „До мо стро-
и тел ния ком би нат”, ко ји са ра дом по чи ње 1975. го ди не. Ар хи тек ту ра но вих 
на се ља, као и са мог цен тра гра да, пре те жно је мо дер на. Нај ве ће ар хи тек тон ске 
из ме не Бла го ев град је до жи вео по во дом при пре ме за по се ту ди пло мат ског ко-
ра, па је чи тав цен тар ре кон стру и сан 1986–1987. го ди не, као је дан од сим бо ла 
успе шне со ци ја ли стич ке из град ње у Бу гар ској. Ста ри, хри шћан ски део ста рог 
бал кан ског гра да ни је уни штен, већ је ре ста у ри ран и кон зер ви ран, упо ре до са 
из град њом но вих квар то ва.1025

1024 М. Не шић, „Пр ља ви гра де мој”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 9. ок то бар 1986, стр. 8. 
1025 Искра Цвет ко ва, н. д., стр. 39–41.
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1. Балканско урбанистичко наслеђе – Благоевград

Бла го ев град је тек 1912. го ди не при кљу чен Бу гар ској. Од та да град по чи ње 
да  до  би ја  ев ро п ск о ар  хи  тек тон  ск о  и ур ба ни стич ко об лич је. Му сли ман ски део 
ва ро ши на де сној, про стра ни јој оба ли ре ке Би стри це, те мељ но је из ме њен до 
1941. го ди не. Пр ви ур ба ни стич ки план до нет је 1916. го ди не, а 1925. по чи њу и 
пр ви ра до ви на уре ђе њу ва ро ши.1026 Зна чај не ар хи тек тон ске про ме не би ле су 
усло вље не и же љом да се град осло бо ди „тур ског” на сле ђа. Не по сред но по сле 
осло бо ђе ња 1912. го ди не у (нај ве ро ват ни је) под мет ну том по жа ру из го рео је 
го то во цео тур ски део гра да. Хри шћан ски део ва ро ши (у ко ме су жи ве ли и Је-
вре ји) на ле вој оба ли Би стри це ни је имао ве ли ку ште ту. То ком са ме не сре ће бу-
гар ска вој ска је пљач ка ла тур ске ку ће или их по вре ме но и не скри ве но па ли ла. 
По ред по жа ра ко ји је уни штио ар хи тек тон ско на сле ђе до шло је и до ве ли ких 
де мо граф ских про ме на. Му сли ман ско ста нов ни штво на пу сти ло је град у ко ји 
су од 1913. по че ле да се сли ва ју из бе гли це из Вар дар ске и Егеј ске Ма ке до ни је. 
Из бе гли це су офор ми ле пот пу но но ве квар то ве. Мо дер ни за ци ја не ка да шњег 
тур ског де ла гра да знат но је по ти сну ла бал кан ско ур ба ни стич ко и ар хи тек тон-
ско на сле ђе. Град је до био пр ве згра де ко је су пра ти ле европ ске ар хи тек тон ске 
сти ло ве, пра ве ули це и про стра не тр го ве.1027 

Прак тич но, чи та ва ста ра му сли ман ска ва рош на де сној оба ли ре ке је по ру-
ше на. Исти прин цип ни је при ме њен и на хри шћан ски део ва ро ши на ле вој 
оба ли Би стри це. Овај ком плекс под имeном Ва ро ши на стао је кра јем XVI II 
и по чет ком XIX ве ка. Сре ди шње ме сто за у зи ма цр ква (1844). Ка рак те ри стич-
не тр го вач ке ку ће са при вред ним про сто ри ја ма у при зе мљу и стам бе ним на 
спра ту по диг ну те су у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Из ме ђу два свет ска ра та овај 
кварт ни је по ру шен, да би од пе де се тих го ди на за по че ла адап та ци ја улич не 
мре же. Цео кварт про гла шен је 1969. за кул тур но до бро, а адап та ци ја је за по-
че та про јек том из 1974. го ди не. Ре кон стру и са не и кон зер ви ра не ку ће од 1981. 
го ди не ко ри сте се за „дру штве не на ме не” (прак тич но, то је му зеј на отво ре-
ном).1028 Та ко је хри шћан ски део бал кан ског гра да са чу ван од про па да ња и 

1026 Ну ри је Му ра то ва, н. д., стр. 81–82.
1027 Ал бу мъ-ал ма на хъ „Ма ке до ния”, Со фия, 1931, та бло XXIV–XXVI II; Ка ме лия Грън ча ро ва, 

Град Гор на Джу мая (Бла го ев град) в ста ри те сним ки (1912–1943), Бла го ев град, 2009, стр. 
9–14, 48–53.

1028 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 94; Ва ро ша”, Ен ци кло пе дия : Пи-
рин ски край, том I, стр. 134; „Ди не ва та къ ща”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. 
Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 273; „Мо щ ан ска та къ ща”, „Ди не-
ва та къ ща”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), 
Бла го ев град, 1995, стр. 590. 
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ру ше ња, пре све га из на ци о нал них раз ло га, као све до чан ство о гра ђан ском и 
на ци о нал ном пре по ро ду Бу гар ске.1029 

2. Урбанистички планови – Благоевград

Ре гу ли са ње гра да на де сној оба ли Би стри це за по че то је већ из ме ђу два свет ска 
ра та .  Но  ва  ур ба  ни  стич ка  р е  ше ња по че ла су да се уоб ли ча ва ју од 1948. го ди-
не.1030 План из 1948. го ди не имао је глав не обри се раз во ја гра да, али ни је био 
у пот пу но сти при ме њив јер ни је ува жа вао тач не ка та стар ске пар це ле, па ни је 
мо  гао да се при ла го ди ствар но сти на те ре ну. Цен трал на власт у Со фи ји усво ји-
ла је ур ба ни стич ки план Бла го ев гра да 1954. го ди не (дру ги по ре ду). Но, по ну-
ђе на ре ше ња ни су пред ви ђа ла убр за ни раст ста нов ни ка гра да. Пла ни ра но је 
да Бла го ев град тек 1970. го ди не до стиг не број од 30.000 ста нов ни ка. Ме ђу тим, 
град је већ 1960. го ди не пре ма шио тај број жи те ља. На гли раст ста нов ни штва 
и раз вој ин ду стри је из и ски ва ли су де таљ ни је уре ђе ње гра да. По чет ком ше зде-
се тих по кре ну ти су пр ви про јек ти за де таљ но уре ђе ње цен трал ног град ског 
тр га и по ди за ње ни за но вих ре пре зен та тив них ад ми ни стра тив них згра да.1031

На гли и ме ха нич ки раст ста нов ни ка из и ски вао је ши ре ње гра да. Ур ба но 
под руч је Бла го ев гра да по че ло је да се ши ри већ од пе де се тих го ди на, об у хва та-
ју ћи окол на на се ља. Се ло Гра ма да при са је ди ње но је Бла го ев гра ду 1954, а се ло 
Струм ско 1971. го ди не.1032 

Све је то усло ви ло да се пре о сми сле ста ра ре ше ња за ре гу ла ци ју гра да. Но ви 
ур ба ни стич ки план из 1960/61. го ди не (тре ћи по ре ду) ни је по ни штио све од лу-
ке из прет ход ног (1954/55). Ме ђу тим, услед убр за ног при ли ва ста нов ни штва 
ни овај план ни је за жи вео, та ко да су убр зо мо ра ла да се тра же но ва ур ба ни-
стич ка ре ше ња. Та ко је по но во, по че твр ти пут, 1969. по кре ну то пи та ње усва-
ја ња но вог ур ба ни стич ког пла на, што је зва нич но одо бре но 1971. го ди не.1033 

Овај план ни је се од но сио са мо на град ско је згро, већ је тре ба ло да ре гу ли ше 
и све ве ћа при град ска на се ља, а све у скло пу пред ви ђа ња раз во ја Бла го ев гра-

1029 Ка ме лия Г. Грън ча ро ва, ”Исто ри че ски му зей – Бла го ев град : сре ди ще на на ци о нал на кул ту-
ра и бо гат ство”, Ма ке дон ски пре глед 2/2003, Со фия, 2003, стр. 75, 82.

1030 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 59.
1031 Ив. Авра мов, „По ста вя ме на об съ жда не гра до у стро й стве ния план на Бла го ев град”, Пи рин-

ско де ло, бр. 3, Бла го ев град, 11. яну ар 1961, стр. 4.
1032 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 93.
1033 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 62, 64, 67, 69.



319

Урбанизација

да до 1990, а за тим и 2000. го ди не. Пла ни ра но је да град до тог пе ри о да има 
око 90.000 ста нов ни ка. Ко нач но, но ви (че твр ти по ре ду) ур ба ни стич ки план 
усво јен је 1981. го ди не, по сле де сет го ди на пла ни ра ња, у вре ме ка да је град 
ди на мич но ме њао свој ур ба ни стич ки лик. Цен трал но пи та ње уре ђе ња Бла го-
ев гра да од но си ло се на уоб ли ча ва ње глав ног тр га. Пла но ви за овај по ду хват 
раз ра ђи ва ни су у ви ше на вра та. Пр ви пут 1961, за тим 1976, да би се ко нач на 
вер зи ја ре а ли зо ва ла у пе ри о ду 1983–1986. го ди не као део на сто ја ња да се кроз 
мо дер ну ур ба ни стич ку струк ту ру и ар хи тек ту ру пре зен ту ју ус пе си со ци ја ли-
стич ке из град ње Бла го ев гра да, од но сно це ле Бу гар ске.1034 Пре у ре ђе њу цен тра 
гра да прет хо ди ла је по ли тич ка од лу ка до не та у ЦК БКП о по кре та њу це лог 
по ду хва та ко ји је пре ва зи ла зио ло кал ни и ре ги о нал ни зна чај.1035

3. Социјалистичка урбанизација – Благоевград

Ур ба ни стич ки пла но ви би ли су оквир ко ји је тре ба ло да ре гу ли ше раст ста нов-
н и  шт ва  и р аз во ј  ин  д у  стри је.  А р  хи тек тон ска ре ше ња за по ди за ње стам бе них 
бло ко ва, ад ми ни стра тив них згра да и уста но ва кул ту ре пред ста вља ли су ма те-
ри јал ни оти сак друштва у про сто ру, те жњу да се ство ри „но ви” со ци ја ли стич-
ки град. 

По сле рат на из град ња Бла го ев гра да мо же се по де ли ти у три фа зе. Пр ва до 
кра ја пе де се тих, ко ју углав ном ка рак те ри шу из град ња при ват них ку ћа за ста-
но ва ње и до ми на ци ја соц ре а ли стич ког сти ла у ар хи тек ту ри јав них згра да. 
Дру ги пе ри од уоб ли ча ва се по чет ком ше зде се тих. Ка рак те ри ше га ма сов на, 
ин ду стриј ска из град ња ви ше спрат ни ца за ста но ва ње и ре пре зен та тив них јав-
них зда ња ко ја пра те мо дер не ар хи тек тон ске сти ло ве. Тре ћи и нај кра ћи пе ри-
од ве зан је за уре ђе ње цен трал ног тр га и окол них ули ца 1984–1987. го ди не. 
Цео по ду хват имао је из ра зи то мо дер ни стич ка ре ше ња у об ли ко ва њу про сто-
ра, по че му је Бла го ев град по стао пре по зна тљив у Бу гар ској. 

1034 Аутор ур ба ни стич ког пла на Бла го ев гра да из 1948. го ди не био је ар хи тек та Дел чо Су га рев, 
из 1961. ар хи тек те Ива на Авра мо ва, из 1981. ко лек тив ар хи те ка та под ру ко вод ством Не-
дел ча Гу го ва. Ар хи тек тон ске из ме не цен тра Бла го ев гра да 1984–1987. го ди не уоб ли чи ле су 
ар хи тек те Ели са ве та Чо ла ко ва и Вил хел ми на Сан де ва („На ши ят окръ жен град в две хи ляд-
на та го ди на”, Пи рин ско де ло, бр. 104, Бла го ев град, 6 май 1972, стр. 1; „Бла го ев град”, Ен ци-
кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 94, 134).

1035 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 79, а. е. 164, л. 6. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на Ми ни стар ския 
съ вет от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те на ди пло ма ти че-
ски те ми сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град ски окръг през 
1987 го ди на.
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3. 1. Соцреализам у изградњи јавних и приватних зграда   
 (1944–1960)

Бла го ев град ни је имао ра за ра ња то ком Дру гог свет ског ра та. Но ,  з а  сре ђи в а ње  
гра д а то ком  ово г пе ри  о да ни је би ло вре ме на. По сле ра та град је тре ба ло по но-
во уре ди ти и од ре ди ти усло ве за ши ре ње ур ба них зо на и ко му нал но опре ма ње 
по сто је ћих град ских на се ља. Пла ни ра ли су ре гу ли са ње ко ри та Би стри це, ши-
ре ње ка на ли за ци о не и елек тро мре же, као и уре ђе ње зе мљи шта за но ве ин сти-
ту ци је, здрав стве не уста но ве. Пла ни ра ње ши ре ња ка на ли за ци је и из град ња 
но вих на се ља из и ски ва ли су по кре та ње пи та ња и но вог ур ба ни стич ког пла на 
(1946).1036

Ва жан део про па ган де но ве вла сти би ло је по ре ђе ње са прет ход ним ре жи-
мом и бе ле же ње „успе ха” со ци ја ли стич ке из град ње. Про па ган да ове вр сте 
ни је ми мо и шла ни Бла го ев град. Ме ђу тим, због ма ке дон ског пи та ња ус пе си 
со ци ја ли стич ке из град ње по сле 1948. го ди не има ли су за ре пер Вар дар ску Ма-
ке до ни ју (НР Ма ке до ни ју) и Ју го сла ви ју. 

Вла да и Пар ти ја ко ри сти ли су сва ку при ли ку да ис так ну „бри гу” за раз вој 
Пи рин ске Ма ке до ни је, је ди ног „сло бод ног” де ла Ма ке до ни је. То ком Пр вог пе-
то го ди шњег пла на Бла го ев град је тре ба ло да се ар хи тек тон ски те мељ но „из ме-
ни”. Пла ни ра ли су из град њу згра де ми не рал не ба ње, но вог хо те ла, по ште, шко-
ла и де чи јих вр ти ћа. Про па ган да је по себ но ис ти ца ла зна чај из град ње но вог 
хо те ла сред њег ка па ци те та (96 со ба, 200 кре ве та), са соп стве ним ре сто ра ном 
и по сла сти чар ни цом. Пла ни ра но је да со бе има ју ку па ти ла, бал ко не и пар но 
гре ја ње. Из град ња хо те ла, као и згра де за ба њу, тре ба ло је да се за вр ши пре 
кра ја Пр ве пе то лет ке. За овај по ду хват из дво је не су „све сна ге”, ма те ри јал и 
ма ши не.1037

Бла го ев град је и пре Дру гог свет ског ра та имао низ хо те ла и уре ђе ну ба-
њу.1038 Но, у но вим усло ви ма из град ња хо те ла до би ла је мно го ве ћи сим бо лич-
ки зна чај (кла сни, на ци о нал ни, др жав ни), а све у ци љу пре сти жа у по ре ђе њу 
са НР Ма ке до ни јом и ФНРЈ. Но ви хо тел по стао је сим бол на прет ка и про гре са. 
Со бе су, осим елек трич них ин ста ла ци ја, гре ја ња и ку па ти ла, до би ле и те ле фо-
не. Основ ни гру би ра до ви на из град њи објек та за по че ти 1949. окон ча ни су 

1036 „Но ви те на со ки на общ ин ска та по ли ти ка : бла го у стро й ство на Гор на Джу мая”, Пи рин ско 
де ло, бр. 21, Гор на Джу мая, 27. мај 1946, стр. 1.

1037 „Във Вар дар ска Ма ке до ния: за тво ри, кон цла ге ри и бе сил ки – в пи рин ския край: уси ле но 
стро и тел ство : в Бла го ев град се строи ве ли че ствен хо тел и мо дер на ба ня”, Пи рин ско де ло, 
бр. 49, Бла го ев град, 3. де кем ври 1950, стр. 2.

1038 Бо рис Ке ре мид чи ев, н. д., 1994, стр. 25.
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1951. го ди не. Рад ни ци су Влку Чер вен ко ву, се кре та ру БКП, обе ћа ли да ће хо-
тел п ре да ти у упо тре бу до кра ја сеп тем бра 1951. го ди не.1039

Но ви хо тел, ма сив на ква драт на соц ре а ли стич ка згра да, по диг нут је у са мом 
цен тру гра да као је дан од ње го вих но вих сим бо ла. Обе ћа ње о за вр шет ку хо те-
ла ис пу ње но је све ча ним пу шта њем у рад 1951. го ди не.1040 Са гла сно но вом вре-
ме ну, дру штве ном по рет ку и спољ но по ли тич кој ори јен та ци ји пре ма Со вјет-
ском Са ве зу, но ви хо тел је до био и при клад но име – „Вол га”. Осим овог хо те ла, 
у ду ху соц ре а ли зма по ди за ни су и ни зо ви стам бе них згра да.1041

Дру ги ар хи тек тон ски сим бол Бла го ев гра да у овом пе ри о ду би ла је згра да 
но ве ба ње, ко ја је зва нич но отво ре на 14. ју на 1953. го ди не (дан ро ђе ња Дми тра 
Бла го е ва по ко ме град но си име). Згра да је опи си ва на као по зи ти ван при мер 
гра ди тељ ства „но вог вре ме на”, са ис ти ца њем ни за ква ли тет них услу га ко је је 
пру жа ла (200 ка би на, ба зе ни, би феи, фри зе рај, опре мље ност пло чи ца ма, цве-
ћем, ћи ли ми ма). Вест се са оп шта ва ла у све тлу так ми че ња са Ју го сла ви јом у 
ко јој по сто је са мо ло го ри и за тво ри.1042

Но ви обје кат, сим бол со ци ја ли стич ке из град ње, био је и дом за де цу без ро-
ди те ља ко ја су по ги ну ли у бор би про тив фа ши зма. Ра до ви на до му пре ма пла-
ну тре ба ло је да се за вр ше до кра ја 1951. го ди не. Дом је по сво јим ди мен зи ја ма 
и ка па ци те ту био је дан од нај ве ћих и нај мо дер ни јих те вр сте у Бу гар ској.1043 

Све до по чет ка ше зде се тих Бла го ев град ни је имао мо дер ну ин ду стриј ску 
про из вод њу, али ур ба ни стич ка мо дер ни за ци ја гра да ни је због то га ка сни ла. 
Као ре ги о нал ни цен тар у ва жном по гра нич ном ре јо ну оп те ре ће ном ре ша ва-
њем ма ке дон ског пи та ња, Бла го ев град је ра стао као ад ми ни стра тив но сре ди-
ште ко је пот по ма же цен трал на власт. Осим но вог хо те ла и ба ње, као „ус пе си” 
со ци ја ли стич ке из град ње ис ти ца ни су но ве сред ње шко ле, јав на пе ри о ни ца за 
веш, као и по ди за ње фер мен та ци о ног за во да за ду ван. Осим ових јав них згра-
да, у Бла го ев гра ду је до кра ја 1952. го ди не по диг ну то бли зу 420 при ват них до-
мо ва за ста но ва ње.1044 Сим бол со ци ја ли стич ке из град ње би ли су и фуд бал ски 

1039 Г. Ж., „Във Вар дар ска Ма ке до ния: глас, ми зе рия и те рор – в Пи рин ския край: стро и тел-
ство, сто пан ски и кул ту рен въс ход! Но ви ят хо тел в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 36, 
Бла го ев град, 2. сеп тем бри 1951, стр. 2.

1040 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 60. По гле да ти фо то гра фи ју 
бр. 24. 

1041 По гле да ти фо то гра фи је бр. 21, 25, 26.
1042 „Раз ху ба вя ва на шия окръ жен град : но ва при до бив ка за тру де щ и те се”, Пи рин ско де ло, бр. 

39, Бла го ев град 28. юни 1953, стр. 1.
1043 „Във Вар дар ска Ма ке до ния: глас, ми зе рия и те рор – в Пи рин ския край: стро и тел ство, сто-

пан ски и кул ту рен въс ход : но во общ е жи тие за де ца”, Пи рин ско де ло, бр. 44, Бла го ев град, 
28. ок том ври 1951, стр. 3.

1044 „В окръ жния град”, Пи рин ско де ло, бр. 85, Бла го ев град, 5. де кем ври 1953, стр. 3
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и атлет ски ста ди он и те ре ни за од бој ку и ко шар ку из гра ђе ни за јед но са три би-
на ма за пу бли ку на не ка да шњој пе ри фе ри ји у се вер ном де лу гра да. Ра до ви на 
овом про јек ту за по че ти су од мах по сле ра та, али због сла бе за ин те ре со ва но-
сти ло кал них вла сти озбиљ ни ра до ви по кре ну ти су тек 1956. го ди не.1045

Мно го ва жни ји про блем Бла го ев гра да био је не пре ста ни при лив но вих ста-
нов ни ка. Од 1946. до 1956. го ди не Бла го ве град је за 1/3 по ве ћао број сво јих 
жи те ља.1046 Ста нов ни штво Бла го ев гра да, као и дру гих бу гар ских гра до ва, би ло 
је број ни је не го што се ви ди из зва нич них ста ти сти ка. Пре ма по да ци ма на се-
ље је 1950. има ло 15.888, а 1959. го ди не већ 25.523 ста нов ни ка, као и још 5.000 
при вре ме но на ста ње них (уче ни ци, рад ни ци) ко ји ни су има ли зва ни чан ста тус 
гра ђа ни на Бла го ев гра да (укуп но пре ко 30.000 жи те ља).1047

Ве ли ки при лив ста нов ни ка усло вио је да се град по сте пе но ши ри пре ма не-
ка да уда ље ној же ле знич кој ста ни ци. Но ви под сти цај ур ба ни за ци ји гра да да ла 
је ве ли ка по пла ва Би стри це из 1954. го ди не. По сле овог до га ђа ја из вр ше на је 
те мељ на ре гу ла ци ја ре ке, као и по ди за ње но вих на си па.1048 При лив ста нов ни ка 
пра ти ла је и ве ли ка из град ња. Од 1950. до 1960. у Бла го ев гра ду је по диг ну то 
око 1.800 при ват них стам бе них обје ка та, пре ко 20 др жав них и ко о пе ра тив них 
стам бе них бло ко ва и пу но јав них згра да. Ши ре на је мре жа во до во да и ка на ли-
за ци је, по ди за ни су пар ко ви.1049 

Ква ли тет жи во та у гра ду ко ји се убр за но ши рио па тио је од мно гих сла бо-
сти. Зва нич на оце на из 1958. го ди не ни је би ла по вољ на. Тро то а ри ни су би ли 
„углед ни”, хи ги јен ске при ли ке су се спо ро по пра вља ле. Град је ку по вао „мо дер-
не” кан те за ђу бре, ко пао сеп тич ке ја ме (816 до 1958. го ди не) за оне по ро ди це 
до ко јих ни је до шла ка на ли за ци о на мре жа. Згра де у цен тру гра да фар ба не су у 
бе лу бо ју. Ур ба ни стич ки пла но ви ни су до зво ља ва ли сти хиј ско по ди за ње згра-
да. Од ре ђе не су три зо не за по ди за ње згра да (цен трал на, пр ва и дру га). Зо не 
су ре гу ли са ле ви си ну згра да. У цен трал ној зо ни тре ба ло је по ди ћи тро спрат не 
стам бе не згра де, у пр вој зо ни и дво спрат ни це, а у дру гој дво спрат ни це и јед но-
спрат ни це (у за ви сно сти од те ре на). Уре ђе ње за јед нич ког про сто ра тре ба ло је 
да бу де бри га це ле за јед ни це. Ма сов не ор га ни за ци је по кре та ле су так ми че ње 
на ни воу град ских квар то ва у ци љу уре ђе ња гра да. Но, ове ак ци је има ле су 

1045 Ст. Га ври лен ков, „На но во стро я щ ия се ста ди он в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 64, Бла-
го ев град, 8. ав густ 1956, стр. 3.

1046 По гле да ти Та бе лу бр. 6.
1047 К. За ха ри ев, „Де сет го ди ни со ци а ли сти че ски Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Бла го ев-

град, 7. май 1960, стр. 1
1048 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 61.
1049 К. За ха ри ев, „Де сет го ди ни со ци а ли сти че ски Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Бла го ев-

град, 7. май 1960, стр. 1.
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огра ни чен ка рак тер, па су 1958. го ди не са мо два квар та има ла од ре ђе не „успе-
хе” у уре ђе њу свог кра ја гра да.1050

Ге не рал ни ур ба ни стич ки пла но ви, си сте мат ско гра ђе ње стам бе них бло ко-
ва и мо ну мен тал них јав них згра да ни је би ла је ди на ка рак те ри сти ка со ци ја ли-
стич ке ур ба ни за ци је. На гли при лив ста нов ни штва усло вио је ве ли ку по тра-
жњу за стам бе ним про сто ром ко ји се ни је мо гао бр зо и јеф ти но из гра ди ти. 
Та ко се и у Бла го ев гра ду по ја вио про блем „ди вље” град ње. По ди за ње ку ћа без 
гра ђе вин ске до зво ле ни је би ло ка рак те ри стич но са мо за обо де гра да, већ и за 
сам цен тар на се ља. Ур ба на струк ту ра се озбиљ но ре ме ти ла због град ње при-
ват них ку ћа без пла но ва. Ло кал на власт је 1958. го ди не на по ми ња ла да сви 
мо ра ју да бу ду јед на ки пред за ко ном. Град ња при ват них ку ћа ор га ни зо ва на је 
на тра ди ци о на лан на чин. По је дин ци су са ми ко па ли зе мљу, пра ви ли и пе кли 
ци глу. Ме ђу тим, пе ћи за ци глу по ди за не су у ур ба ном на се љу, па је ва здух 
у гра ду че сто био ис пу њен ди мом. Да би из бе гла да ље за га ђе ње, оп штин ска 
власт је за бра ни ла да се ци гла пе че у гра ду и за та кве ак тив но сти од ре ди ли су 
про стор из ван Бла го ев гра да. На ред ба се ни је по што ва ла, па је ше сто ро ли ца 
ка жње но, а њи хо ве пе ћи су по ру ше не. При до шли це са се ла пре но си ли су сво је 
ис ку ство и прак су град ње ку ћа, што се ни је укла па ло у но во ур ба но окру же ње. 
По истом прин ци пу по ди за не су и ку ће без гра ђе вин ске до зво ле. То ком 1958. 
го ди не у Бла го ев гра ду је по диг ну то 30 та квих обје ка та, а 1959. де сет. Иако је 
власт нај ве ћи број та квих обје ка та укла ња ла, про блем ни је иш че зао. У бор бу 
про тив ди вље град ње, осим оп штин ске вла сти, укљу чи ва ли су се по ли ци ја и 
ли ца од го вор на за жи вот у град ским квар то ви ма. „Ди вља град ња” обич но би 
за по чи ња ла та ко што про да вац пла ца у гра ду ни је оба ве шта вао куп ца (по ре-
клом са се ла) да на том под руч ју ни је до зво ље на град ња. Власт је ин си сти ра ла 
на ру ше њу ку ћа по диг ну тих без до зво ле. Та квим ли ци ма да ва ли су пар це ле 
на ме сти ма ко ја су би ла од ре ђе на за град њу, са мо гућ но шћу при кљу че ња на 
во до вод, ка на ли за ци ју и елек трич ну мре жу, што је при до шли ца ма тре ба ло да 
омо гу ћи жи вот у хи ги јен ском на се љу.1051

Ме ђу тим, ни у но вим на се љи ма по ди за ним са свим по треб ним до зво ла ма, 
при кљу че ње на ко му нал ну ин фра струк ту ру ни је би ло ла ко. Тем по уво ђе ња 
во до во да и ка на ли за ци је ни је био за до во ља ва ју ћи, оте за ло се са за вр шет ком 
ра до ва на за по че тим стам бе ним бло ко ви ма. По сле за вр шет ка из град ње гра ђе-
ви на ри ни су укла ња ли ма те ри јал и шут са ули ца. Ка ме ње и ци гле ста ја ли су у 
го ми ла ма око ло згра да и по го ди ну да на по сле за вр шет ка из град ње. По ред то-

1050 А. Та син ски, „Из пъл не ни е то на по чи на за пре връ щ а не то на Бла го ев град в образ цов со ци-
а ли сти че ски град”, Пи рин ско де ло, бр. 40, Бла го ев град, 7. юни 1958, стр. 3.

1051 К. За ха ри нов, „За обра сцов со ци а ли сти че ски град”, Пи рин ско де ло, бр. 87, Бла го ев град, 31. 
ок том ври 1959, стр. 2.
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га гра ђе ви на ри су пар ки ра ли сво је ка ми о не и скла ди шти ли ма те ри јал за град-
њу на ули ца ма и тро то а ри ма, што је оме та ло нор ма лан жи вот гра да. Хи ги је на 
у за вр ше ним на се љи ма ни је би ла до бра, а та је оце на ва жи ла ка ко за гра ђа не 
као по је дин це, та ко и за ру ко во ди о це уста но ва око чи јих згра да про стор ни је 
био уре дан.1052

3. 2. Индустријска изградња вишеспратница и појава   
 модерне архитектуре (1961–1984)

Но ва ета па у ур ба ни стич ком раз во ју гра да ве за  н а је  за по  че т ак ше  з де се  т их 
го д и  на XX  ве  ка.  По  ст о  је ћи ур ба ни стич ки план на стао у прет ход ној де це ни-
ји мо рао је да се ме ња због на глог ра ста ста нов ни ка. Од у ста ло се од град ње 
по је ди них ва жних обје ка та, као што је био Дом кул ту ре, али оно што је би ло 
мно го ва жни је од лу че но је  да се но ви стам бе ни бло ко ви гра де у об ли ку ви ше-
спрат ни ца.1053

По ди за ње но вих ста но ва уве ћа ва но је сва ке го ди не. Бла го ев град је пре 1944. 
го ди не имао око 2.000 пре те жно јед но спрат них згра да, углав ном не со лид но 
гра ђе них. Стам бе ни фонд је 1964. го ди не имао укуп но око 3.600 згра да и то 
углав ном но вих. По сле усва ја ња но вог ур ба ни стич ког пла на (1961) по диг ну то 
је 75 стам бе них згра да, а још 15 обје ка та се гра ди ло у са вре ме ном ар хи тек тон-
ском сти лу. Тре ба ло је да се из гра ди још 280 стам бе них згра да са 4.200 ста но ва. 
Пла ни ра но је да де сет згра да бу ду де се то спа рат ни це, шест са де вет, 21 са осам, 
а оста ле су тре ба ле да има ју че ти ри до се дам спра то ва.1054

Ма сов но по ди за ње ста но ва ни је би ло без про бле ма, јер је до ла зи ло до ка-
шње ња у из град њи, што је иза зи ва ло не за до вољ ство гра ђа на. Про блем је пред-
ста вља ло и не из ме шта ње при ват них ку ћа са про сто ра пред ви ђе них за по ди за-
ње ви ше спрат ни ца.1055 По сле 1969. го ди не у Бла го ев гра ду се кре ће са ма сов ном 
из град њом та ко зва них „јед но па нел них” згра да са ви ше спра то ва, као део про-
це са бр зог, ин ду стриј ског гра ђе ви нар ства. До та да су то би ле јед но спрат не 
или згра де са ма лим бро јем спра то ва гра ђе не на тра ди ци о на лан на чин.1056 Са-

1052 К. За ха ри нов, „За обра сцов со ци а ли сти че ски град”, Пи рин ско де ло, бр. 87, Бла го ев град, 31. 
ок том ври 1959, стр. 2.

1053 Ив. Авра мов, „По ста вя ме на об съ жда не гра до у стро й стве ния план на Бла го ев град”, Пи рин-
ско де ло, бр. 3, Бла го ев град, 11. яну ар 1961, стр. 4.

1054 Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 23. 
април 1964, стр. 1, 3.

1055 „Щте за поч не ли на вре ме но во то стро и тел ство”, Пи рин ско де ло, бр. 152, Бла го ев град, 21. 
де кем ври 1964, стр. 1.

1056 „Ар хи тек ту ра”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми-
чев), Бла го ев град, 1995, стр. 39.
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мо то ком 1969. го ди не у Бла го ев гра ду су гра ђене 34 стам бе не згра де у ко ји ма 
је пла ни ра но 780 ста но ва, а подизано је и око 200 ку ћа.1057 Из град ња је би ла 
ма сов на. Бла го ев град је то ком Пе те пе то лет ке (1966–1970) до био бли зу 3.000 
ста но ва, без ин ди ви ду ал не и ко о пе ра тив не град ње.1058

Упо тре бом но вих тех но ло ги ја омо гу ће но је да се го ди шње гра ди око 600 ста-
но ва. Пла ни ра ни ка па ци тет Ком би на та за из град њу ста но ва у Бла го ев гра ду 
био је ду пло ве ћи (1.200). Упра во је то ли ко ста но ва и ку ћа по диг ну то у пе ри о-
ду 1967–1971. го ди не. По се бан про блем био је ни зак естет ски ни во при ват них 
ку ћа, ма сов но по ди за них по ти пи зи ра ним про јек ти ма. Ни про јек ти за но ве 
квар то ве ни су би ли „са вр ше ни”, јер че сто ни су има ли пред ви ђен про стор за 
шко ле, деч је уста но ве, тр го вин ску мре жу и услу ге. Пред ла га но је ан га жо ва ње 
спе ци ја ли ста (со ци о ло га, ур ба ни ста) ка ко би град био што при јат ни ји, а пла-
но ви раз во ја ре ал ни ји. Ве ли ку смет њу пред ста вља ле су и сла бе про це не ра ста 
ста нов ни ка, јер ур ба ни сти ни су у сво јим пла но ви ма пред ви де ли на гли раз вој 
ин ду стри је ко ја је при ву кла љу де да жи ве у гра ду. Бла го ев град је већ 1971. го-
ди не имао 43.520 ста нов ни ка, што је пре ма по сто је ћем ур ба ни стич ком пла ну 
тре ба ло да до стиг не тек 1980. го ди не.1059

Иако је од кра ја ше зде се тих по че ла ма сов на из град ња со ли те ра, у Бла го ев-
гра ду пре о вла да ва ју сред њо е та жне згра де по диг ну те на тра ди ци о на лан на-
чин. Ви со ко град ња је ка рак те ри стич на за пот пу но но ве бло ко ве згра да ко је 
чи не по себ не стам бе не ком плек се (За пад, Ор би та, Из грев, Еле но во, Ален Мак, 
Струм ско).1060

Бла го ев град је по чео да се пре по зна је по со ли те ри ма, али су сим бо ли гра да 
би ле згра де јав них уста но ва. По сле 1963. го ди не за вр ше на је и згра да би о ско-
па „Ни ко ла Ка лъп чи ев”. То ком 1964–1966. го ди не пла ни ра но је да се за вр ши 
и згра да за ло кал но по зо ри ште.1061 Не што ра ни је (1963–1964) по диг ну ти су и 
но ва по ли кли ни ка, деч ји вр ти ћи и сред ња шко ла („Ме ха но тех ни кум”). Ур ба-
ни стич ки су ре ше ни и сре ђе ни сви глав ни пут ни прав ци кроз град, као и дру-
го сте пе не ули це.1062

1057 Хри сто Юру ков, „Бла го ев град-раз цъф нал ален мак!”, Пи рин ско де ло, бр. 67, Бла го ев град, 
12. юни 1969, стр. 1.

1058 Пан чо Па нев, „Бла го ев град – обич моя”, Пи рин ско де ло, бр. 67, Бла го ев град, 12 юни 1971, 
стр. 1, 2. 

1059 „Гра дът на Дя до то ме жду два кон гре са”, Пи рин ско де ло, бр. 6, Бла го ев град, 16 яну а ри 1971, 
стр. 1, 2.

1060 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 94.
1061 Мир чо Юр ков, н. д., стр. стр. 191.
1062 Бо рис Ка ла йд жи ев, „Тук за по чва бъ дщ е то...”, Пи рин ско де ло, бр. 129, Бла го ев град, 17. ок-

том ври 1963, стр. 4; Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, 
Бла го ев град, 23. април 1964, стр. 1, 3.
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Град је убр за но ме њао свој лик. Сим бо ли гра да по ста ју но ва зда ња из гра-
ђе на у ду ху мо дер не ар хи тек ту ре (По зо ри ште 1967, Омла ди ски дом 1972, хо-
тел „Ален Мак”, 1975, Роб на ку ћа 1976, Исто риј ски му зеј 1977, Згра да оп шти-
не  1984).1063

3. 3. Политичке претпоставке стварања модерног града
 (1985–1989)

Иако је Бла го ев град убр за но ра стао и ме њао свој ур ба ни стич ки и  а р х и тек т он -
ски  лик, п от  пу н о у ре ђе њ е цен тра гра да по чет ком осам де се тих још ни је би ло 
до вр ше но, за раз ли ку од не ких дру гих гра до ва у Бу гар ској (Ве ли ко Тр но во, 
Смо љан, Плов див). У Бла го ев гра ду је 1979. ор га ни зо ван ме ђу на род ни скуп 
ар хи те ка та ко ји су го во ри ли о по тре би об ли ко ва ња гра до ва. Кри ти ко ва на је 
прак са град ње у прет ход ном пе ри о ду, јер су мно ги објек ти по диг ну ти пре де-
сет до пет на ест го ди на по че ли да про па да ју. Због то га је тре ба ло озбиљ но осми-
сли ти бу ду  ћи из глед гра да, јер се гре шке ар хи те ка та мо гу ис пра ви ти тек по сле 
не ко ли ко де це ни ја или ве ко ва. Кри ти ко ва не су иде је да се по ди жу но ве згра де 
у чи јем су из гле ду пре о вла да ва ли бе тон и ста кло, као и пла но ви за из ме шта ње 
чи та вих стам бе них бло ко ва пре ма про јек ти ма ко ји су до ла зи ли из Со фи је. Ка-
да су у пи та њу стам бе ни објек ти, кри ти ко ван је прин цип ин ду стриј ске град ње 
ви ше спат ни ца (осам до 12 спра то ва) ко је су ка рак те ри са ли јед  но о бра зност, 
стро га ге о ме трич ност и ма ла функ ци о нал ност. По на вља ње истих ар хи тек тон-
ских еле ме на та има ло је сла бе естет ске вред но сти, што је ути ца ло и на ква-
ли тет жи во та у та квим на се љи ма. Ме ђу тим, ар хи тек те су би ле огра ни че не за-
кон ским нор ма ма и ро ко ви ма, па је есте ти ка по диг ну тих обје ка та из о ста ја ла, 
што је ка рак те ри са ло и Бла го ев град. Кри ти ко ва на је и прак са да се у Бла го ев-
гра ду по ди жу пет на е сто спрат ни це, што је ока рак те ри са но као ги ган то ма ни ја. 
Ин ду стриј ска из град ња по ти сну ла је на ци о нал ну ком по нен ту гра ди тељ ства, 
ре ги о нал ну ат мос фе ру.1064 Као и у дру гим гра до ви ма ко ји су из и ски ва ли но ве 
ста но ве за све број ни је ин ду стриј ске рад ни ке, еко ном ски мо ти ви по ти сну ли 
су есте ти ку. Но ви квар та ли има ли су јед но о бра зну мо но то ну ар хи тек ту ру. 
Згра де ни су би ле ни функ ци о нал не, ни удоб не за жи вот. Због ре ал них по тре-
ба бр зе из град ње овај про блем, иако је уочен, ни је мо гао бр зо да се ре ши.1065 

1063 „Ар хи тек ту ра”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 39–40; „Бла го ев град”, Ен ци кло-
пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 91; „Ва ро ша”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. 
Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 134–135. По гле да ти фо то гра фи је 
бр. 33, 36.

 1064 Ане лия Джа би ро ва, „Есте ти че ски па ра ле ли. Щте на ме ри ли Бла го ев град своя истин ски 
съ вре ме нен об лик?”, Пи рин ско де ло, бр. 75, Бла го ев град, 16. април 1982, стр. 1, 4.
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Нај ва жни је је би ло по ди ћи што ви ше ста но ва. Од 1976. до 1979. го ди не Бла-
го ев град је до био око 1.900 но вих ста но ва, а у на ред не че ти ри (1980–1983) још 
2.258 ста но ва.1066 У чи та вом окру гу у овом пе ри о ду (1980–1983) 5.055 по ро ди ца 
до би ло је но ви стан (прак тич но је по диг нут је дан пот пу но но ви град).1067 Са мо 
је у Бла го ев гра ду Пред у зе ће за град њу ста но ва од 1975. до кра ја 1987. го ди не 
изградило око 9.000 ста но ва. Из ра сли су пот пу но но ви стам бе ни ком плек си: 
Де ве ти сеп тем ври, Ок том ври, Ор би та, Ален мак, Еле но во, а у из град њи су 
би ли Бя ла та ви со та и Осво бо жде ние.1068 Са мо у не ко ли ко но вих квар та ла у 
Бла го ев гра ду је жи ве ло пре ко 17.000 ста нов ни ка (Де ве ти сеп тем ври, Еле но во, 
Айда ре во).1069 У пи та њу је би ла ма сов на, бр за и јеф ти на из град ња у ко јој ни је 
би ло ме ста за раз ми шља ње и при ме ну не ких по себ них естет ских ме ри ла. 

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу би ло уре ђе ње са мог цен тра гра да при ме њен је 
дру ги кри те ри јум. Због по се те ди пло мат ског ко ра, цен трал на власт у Со фи ји 
од лу чи ла је да Бла го ев град до би је мо де ран из глед, као сим бол успе шне со ци ја-
ли стич ке из град ње и на ци о нал но од го вор не по ли ти ке ко ја се бри не о Пи рин-
ској Ма ке до ни ји.

У пи та њу је био оби ман про грам уре ђе ња гра да ко ји се де ли мич но те ме љио 
на ра ни јим за ми сли ма и ур ба ни стич ким пла но ви ма. Град је пре ма већ ра ни-
је до не том ур ба ни стич ком пла ну по де љен на ре јо не и ми кро ре јо не, зо не за 
ста но ва ње и дру штве не де лат но сти, зо не за ин ду стри ју и зо не за од мор. Ши-
ре ње гра да пла ни ра но је пре ма ју гу и ре ци Стру ми, та ко да су се по сте пе но 
у град ско тки во укљу чи ва ли квар то ви ко ји су у на ста ја њу би ли одво је ни од 
цен тра ва ро ши. Ур ба ни стич ки план пред ви ђао је и из град њу ни за зна чај них 
ад ми ни стра тив них и обје ка  та за кул ту ру, ре гу ла ци ју ули ца и по ве зи ва ње са 
ма ги стра ла ма.1070 

Пре ма пла ну за до чек стра них ам ба са до ра у Бла го ев гра ду то ком 1986. и 
1987. го ди не у це лом окру гу тре ба ло је да се по пра ве или пот пу но из гра де 44 

1065 „Да из гра дим Бла го ев град ка то ком плек сно раз вит окръ жен цен тър.Ре зю ме на основ ния 
до клад,из не сен пред съв мест ния пле нум-се сия от се кре та ря на ОК на БКП Ди ми тър Ге-
ров”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру а ри 1983, стр. 1, 2.

1066 Кон стан тин Ива нов, „С из пре вар ва щи тем по ве на все стран но раз ви тие.Ра два щи по сти же-
ния в раз ви ти е то на Бла го ев град ска та се ли щ на си сте ма през ман да та 1981–1983 го ди на”, 
Пи рин ско де ло, бр. 258, Бла го ев град, 3 но ем ври 1983, стр. 1.

1067 „Все ки ден е ед но но во на ча ло”, Пи рин ско де ло, бр. 272 (Спе ци ал но при ло же ние на в. „Пи-
рин ско дело”), Бла го ев град, 20 но ем ври 1983, стр. 1.

1068 „Оча ро ва ни е то на об но ве ниа град”, Пи рин ско де ло, бр. 105, Бла го ев град, 5. юни 1988, стр. 1.
1069 Ди ми тър Со ти ров, „Про блем от же зне но зна че ние за на ци я та.Успе хи и про бле ми в Бла го-

ев град ска общ и на и ро ля та на Отеч. фронт при тях но то ре ша ва не”, Пи рин ско де ло, бр. 249, 
Бла го ев град, 22 ок том ври 1985, стр. 1.

1070 Не дел ко Гу гов, „Общ и ят гра до у стро й ствен план”, Ар хи тек ту ра, 1, Со фия, 1979. стр. 10–14. 
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објек та, а чи тав про је кат ко штао је 100.865.000 ле ва. Нај ве ћи број ми ни стар ста-
ва ни је се сло жио са ова квим обим них п ро гра мом и пред ло жио је са мо шест 
ми ли о на ле ва за цео про је кат. Из град ња мно гих обје ка та је на пу ште на, а од 
дру гих се од у ста ло и пре по чет ка ра до ва, ка ко би се ис пу нио основ ни план. 
Но, сам Бла го ев град је ипак те мељ но об но вљен и уре ђен за по се ту ди пло ма-
та. Све са о бра ћај ни це и згра де дуж пред ви ђе не мар шру те по пра вље не су и 
уре ђе не, ули це су опре мље не жар ди ње ра ма и цве ћем. По пра вље ни су или ре-
кон стру и са ни хо те ли, ре сто ра ни, про дав ни це, згра де јав них уста но ва. На пот-
пу но пре у ре ђе ном цен трал ном тр гу у Бла го ев гра ду до ми ни ра ла је но ва згра да 
Окру жног ко ми те та БКП.1071 Град је зна чај но про ме нио сво је фи зич ко об лич је 
пре у ре ђе њем глав ног и спо ред них тр го ва, из град њом спорт ских те ре на, пре у-
ре ђе њем пар ко ва и про ши ре њем ко му нал не ин фра струк ту ре. По ред ин тер вен-
ци је цен трал не вла сти, сви ови по сло ви оба вље ни су и уз по моћ до бро вољ ног 
ра да ста нов ни ка Бла го ев гра да.1072

Низ но вих обје ка та по диг ну тих у ду ху мо дер не ар хи тек ту ре по ста ли су сим-
бол Бла го ев гра да (Згра да оп шти не – 1984, Спорт ска са ла „Ска па то ра” – 1986. Дом 
кул ту ре – 1986, Згра да Окру жног ко ми те та БКП – 1987, Би бли о те ка – 1987, са ла 
„22 сеп тем ври” – 1987, Сто ма то ло шка кли ни ка – 1987). Те мељ но су ре кон стру и са-
не и про ши ре не ста ри је згра де (Чи та ли ште – 1985–1987, По зо ри ште са опе ром 
– 1985–1987, хо тел „Ален Мак” – 1985–1987).1073 То су би ле нај зна чај ни је и нај у-
пе ча тљи ви је, мо ну мен тал не згра де. Но, об но ва гра да би ла је да ле ко об у хват ни ја. 
Про па ганд ни тек сто ви су са оп шта ва ли да је од сеп тем бра 1985. до ју на 1987. го ди-
не у Бла го ев гра ду по диг ну то бли зу 150 обје ка та раз ли чи тих на ме на.1074

У пи та њу је био ве ли ки по ду хват ко ји је цен тру Бла го ев гра да дао мо де ран 
ар хи тек тон ски из раз, ко ји је кроз „ди ја ло ге” ур ба ни стич ки по ве зан са при род-
ним окру же њем, али и ста рим де лом ва ро ши, као тра ди ци јом из ко је је ни као 
но ви град. По ред мо ну мен тал не и ре пре зен та тив не на ме не, но ви цен тар гра да 
имао је и прак тич не на ме не ве за не за сва ко днев ни жи вот, као што је и пла ни-
ра на из град ња под зем не га ра же ка па ци те та 520 во зи ла.1075

1071 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 79, а. е. 164, л. 1–9, 21, 22, 24–33, 64. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на 
Ми ни стар ския съ вет от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те 
на ди пло ма ти че ски те ми сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град-
ски окръг през 1987 го ди на.

1072 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 72–74.
1073 „Ар хи тек ту ра”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 40.
1074 Ди ми тър Се ра фи мов, „Град, устре мен към бъ де щ е то”, Пи рин ско де ло, бр. 148, Бла го ев град, 

24 юни 1987, стр. 1.
1075 Ха й не Ста й нов, Ата нас Ше ке ред жи ев, „Ар хи тек тур но-гра до у стро й стве ни ’ди а ло зи’ за 

цен трал на та част”, Ар хи тек ту ра, 1, Со фия, 1979, стр. 15–18; Кон стан тин Сан дев, „Жи ли-
щ на та зо на”, Ар хи тек ту ра, 1, Со фия, 1979, стр. 19–20. По гле да ти фо то гра фи ју бр. 38 и на 
по ле ђи ни књи ге.
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4. Живот у граду – Благоевград

Убр за на ур ба ни за ци ја и по ди за ње мо ну мен тал них ар хи тек тон ских зда ња ни је 
од мах укљу  чи ва ла  и пот пу  н о  ко му нал но опре ма ње стам бе них на се ља. Про бле-
ми во до во да, ка на ли за ци је, ло ше ор га ни зо ва ног са о бра ћа ја, не до ста так те ле-
фон ских ли ни ја, као и по пра ви лу слаб ква ли тет град ње, ис пу ња ва ли су сва ко-
дне ви цу ста на ра но вих квар то ва.

4. 1. Водовод и канализација

Бла го ев град је и пре Дру гог свет ског ра та имао во до вод ну и ка на ли за ци о ну 
мре жу ко ја је услед  н а глог п ри  л и  ва  ста нов ни штва по сле 1944. го ди не мо ра ла 
да се не пре кид но ши ри, као и да по ве ћа ва про ток во де. 

Не по сред но по сле ра та но ва власт је за об но ву гра да упо тре бља ва ла до бро-
вољ ни рад омла дин ских бри га да и фор си ра ла прин цип так ми че ња и „пре ба ци-
ва ња нор ми”.1076 Јед но став ни по сло ви по пут про ши ре ња ка на ли за ци о не мре-
же из и ски ва ли су ма сов ну упо тре бу фи зич ке сна ге љу ди. Бла го ев град је та ко 
то ком 1948. го ди не до био три ки ло ме тра ка на ли за ци о не мре же, за по че ти су 
ре гу ла ци ја ре ке Би стри це и по прав ка пу те ва.1077

На гли раст ста нов ни штва из и ски вао је озбиљ ни је пла но ве од по вре ме них 
рад них ак ци ја. Бла го ев град је пр ви во до вод до био још 1937. го ди не, али је он 
по сле две де це ни је био ису ви ше ма лог ка па ци те та за све број ни је ста нов ни-
штво. Но ви пла но ви за из град њу во до во да по че ли су да се пра ве од 1953. го ди-
не. Од ла га ње ко нач ног ре ше ња би ло је усло вље но тех нич ким про бле ми ма и 
би ра њем из во ра са нај ве ћим про то ком во де. На кра ју је од лу че но да из град ња 
поч не 1957. го ди не.1078 Град је до та да по ве ћао број ста нов ни ка за пре ко 30% у 
од но су на 1946. го ди ну.1079

Исто вре ме но са по чет ком из град ње во до во да са из во ра „Ча ка ли ца” (1957), 
град је до био и по себ но пред у зе ће ко је је има ло за да так да се бри не о во до во-
ду и ка на ли за ци ји.1080 Ка шње ње у про јек то ва њу и из град њи во до во да и ка на-

1076 „Шо се то Г. Джу мая–Би стри ца е за вър ше но”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Гор на Джу мая, 29. но ем-
бри 1948, стр. 1–2.

1077 „Ра бо та та на Град ския на ро ден съ вет в Гор на Джу мая”, Пи рин ско де ло, бр. 44, Гор на Джу-
мая, 1. но ем бри 1948, стр. 2.

1078 „Во до снаб дя ва не то на Бла го ев град е вклю че но в пла на за 1957 го ди на”, Пи рин ско де ло, бр. 
21, Бла го ев град, 16. март 1957, стр. 1.

1079 По гле да ти Та бе лу бр. 6.
1080 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 93; Кме то ве те на Бла го ев град 

(Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 63.
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ли за ци је, уз исто вре ме ни бр зи раст ста нов ни штва и на гли раз вој ин ду стри је, 
ства ра ло је про бле ме ко ји се ни су мо гли бр зо ре ши ти. Про блем во де за пи ће 
био је де ли мич но ре шен, али она се исто вре ме но тро ши ла и за ин ду стри ју, па 
је по но во пре ти ла не ста ши ца (1964).1081

Про блем су би ле и ра ни је сте че не на ви ке. Мно ги гра ђа ни су за ли ва ли сво-
је вр то ве во дом из град ске мре же или су јед но став но до пу шта ли да им че сме 
не пре ста но цу ре. Јед на од ка зне них ме ра ло кал не вла сти би ла је и прак са уки-
да ња пра ва да гра ђа ни ко ри сте те че сме, ко је би се за пе ча ти ле. Мно го ве ћи про-
блем би ло је обим но ко ри шће ње во де у ин ду стри ји ко ја ни је има ла по себ но 
снаб де ва ње во дом. Тек од кра ја ше зде се тих оп штин ска власт је по че ла да по ста-
вља по себ ну во до вод ну мре жу са мо за ин ду стри ју.1082 У исто вре ме по че ла је 
да се гра ди и по себ на ка на ли за ци о на мре жа пред ви ђе на са мо за ин ду стриј ска 
по стро је ња.1083 До кра ја епо хе со ци ја ли зма град је те мељ но опре мљен во до вод-
ном и ка на ли за ци о ном мре жом (92%), та ко да су са мо ма ли де ло ви ур ба ног 
на се ља оста ли из ван овог си сте ма.1084

4. 2. Саобраћај и комуникације

Ши ре ње гра да из и ски ва ло је и не пре ста ну из град њу но вих са о бра ћај ни ца и 
уре ђе ње по сто ј е  ћи х. По ре д  ул и  ца  тре ба ло је уре ди ти и тро то а ре ко ји ни кра-
јем пе де се тих још ни су би ли „углед ни”.1085

По ди за њем но вих на се ља да ле ко од цен тра гра да по ја вио се про блем уво-
ђе ња но вих ауто бу ских ли ни ја, али и обез бе ђе ња ме ста за пар кинг ауто мо би-
ла ко ји су по ста ли јед но од нео п ход них сред ста ва тран спор та.1086 Ауто бу си су 
углав ном ре дов но са о бра ћа ли пре ко да на (по не кад ни су хте ли да се за у ста ве 
на ста ни ца ма ако су пре на тр па ни), али не и то ком но ћи. По себ но су не до ста-
ја ле „бр зе” ли ни је ко је су ди рект но са о бра ћа ле до цен тра гра да. Но ви ста на ри 
би ли су та ко изо ло ва ни од цен тра гра да у ко ме се од ви јао дру штве ни и кул тур-

1081 Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 23. 
април 1964, стр. 1, 3.

1082 Лю бен Та ну шев, „За що в Бла го ев град не до сти га во да та”, Пи рин ско де ло, бр. 11, Бла го ев-
град, 27. яну а ри 1968, стр. 2.

1083 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 68.
1084 „Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 94.
1085 А. Та син ски, „Из пъл не ни е то на по чи на за пре връ щ а не то на Бла го ев град в образ цов со ци-

а ли сти че ски град”, Пи рин ско де ло, бр. 40, Бла го ев град, 7. юни 1958, стр. 3.
1086 Ли ля на Ни кул ки на, „Бла го ев град съ вре ме нен со ци а ли сти че ски цен тър. Ка кво ще пред ста-

вля ва но ви ят ком плекс ’Струм ско’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 178, Бла го ев град, 30 юли 1977, стр. 2.
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ни жи вот. Уз све то, ули це од но вих на се ља до цен тра ни су би ле ни осве тље не, 
па ни уре ђе не, на пон стру је у ста но ви ма био је ис под про пи са них вред но сти 
за упо тре бу кућ них апа ра та, ка на ли за ци ја се че сто за пу ша ва ла, а до зво ле за 
град њу при ват них ку ћа су ка сни ле.1087 

Ку по ви на ауто мо би ла ре ша ва ла је мно ге про бле ме, али град ни је на вре ме 
про јек то ван ни за ве ли ки број жи те ља, ни за ма со ван ауто мо бил ски са о бра-
ћај. По сто ја ле су мно ге „тач ке” у ко ји ма је са о бра ћај био за кр чен. По се бан про-
блем био је цен тар гра да у ко ме ни је би ло до вољ но пар кинг ме ста. Не до ста ја ле 
су над зем не и под зем не га ра же за на се ље ко је је сре ди ном осам де се тих има ло 
око 75.000 жи те ља.1088

Изо ло ва ност но вих квар то ва до дат но је уве ћа вао не до ста так те ле фон ских 
бро је ва. Де ша ва ло се да у це лом на се љу (Де ве ти сеп тем ври) уоп ште не ма те-
ле фон ских при кљу ча ка по усе ље њу ста на ра. За по ста вља ње те ле фон ске цен-
тра ле и раз вла че ње ка бло ва по на се љу ни је би ло до вољ но вре ме на, па су но ви 
ста на ри мо ра ли до дат но да че ка ју до би ја ње те ле фо на.1089 За ко му ни ка ци ју су 
ко ри шће не те ле фон ске го вор ни це ода кле се, у хит ним слу ча је ви ма, нај пре мо-
ра ла по зва ти град ска слу жба. Де ша ва ло се да ро ди те љи мо ра ју са го вор ни це да 
зо ву хит ну по моћ да по мог не де те ту ко је је бо ле сно у вр ти ћу.1090

Иако се Бла го ев град на ла зи у обла сти са ме ди те ран ском кли мом и ја ким 
ути ца јем то плог мор ског ва зду ха са Егеј ског мо ра (ни ка да не ма сне га ко ји се 
за др жа ва на тлу), зи ми се ста но ви мо ра ју гре ја ти. Ма сов на из град ња но вих 
на се ља из и ски ва ла је дру га чи ја ре ше ња од тра ди ци о нал ног гре ја ња у по је ди-
нач ним ло жи шти ма. То је био про блем у це лом окру гу у ко ме 1984. го ди не 
још увек ни је би ло на се ља са цен трал ном то пли фи ка ци јом. Бла го ев град је тек 

1087 Йор дан Йор да нов, „С гри жа за хар мо нич но раз ви тие на лич ност та. Со ци ал ни про бле ми 
на но ви те квар та ли и ком плек си”, Пи рин ско де ло, бр. 212, Бла го ев град, 8 септмври 1977, 
стр. 2; Ли ля на Ни кул ки на, „По-го ля мо вни ма ние към хо ра та от от да ле че ни те квар та ли! 
По дроб на про гра ма за все стран но то из гра жда не на тре ти квар тал в Бла го ев град”, Пи рин-
ско де ло, бр. 287, Бла го ев град, 8 де кем ври 1977, стр. 2; Ан на Чон ко ва, „Ди а лог за го ле ми те 
и за мал ки те про бле ми. Сре ща с на се ле ни е то на ком плекс ’Де ве ти сеп тем ври’ ”, Пи рин ско 
де ло, бр. 28, Бла го ев град, 9 фе вру а ри 1979, стр. 2.

1088 Ки рил Аспа ру хов,„За ка мъ ни те,ко и то тряб ва да из хвър лим.Оча квам от бъ де щ е то един 
кра сив град”, Пи рин ско де ло, бр. 307, Бла го ев град, 27 де кем ври 1984, стр. 1.

1089 Ан на Чон ко ва,, „Ди а лог за го ле ми те и за мал ки те про бле ми.Сре ща с на се ле ни е то на ком-
плекс ’Де ве ти сеп тем ври’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 28, Бла го ев град, 9 фе вру а ри 1979, стр. 2; Ки-
рил Ак ша ров, „Още гри жи и за хо ра та, и за об ли ка на гра да ни. Про бле ми на жи ли щ ния 
ком плекс ’Ок том ври’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 152, Бла го ев град, 2 ав густ 1980, стр. 1.

1090 Лю бен Сто и лов, „В гра да жи вее, към се ло гле да. Ре пор таж от мя сто то на съ би ти е то”, бр. 
45, Бла го ев град, 5 март 1981, стр. 1.
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1986. го ди не пла ни рао из град њу мре же за за гре ва ње на се ља, ко ја је до 1990. 
го ди не тре ба ло да об у хва ти са мо 10% гра да.1091 

4. 3. Стан и становање

Услед не пре кид ног ра ста ста нов ни штва по ди за ње но вих ку ћа и стам бе них 
згра да био је основ ни про блем гра да.  М е  ђу тим, у пр вој по сле рат ној де це ни ји 
број ста но ва ни при бли жно ни је од го ва рао тем пу на се ља ва ња Бла го ев гра да. 

Од 9. сеп тем бра 1944. до по ло ви не 1956. го ди не по диг ну то је 339 но вих ку-
ћа. Из град ња је по ста ла ин те зив ни ја тек од 1953. го ди не (1953 – 84, 1954 – 90, 
1955 – 161, у пр вој по ло ви ни 1956 – 64 но ве ку ће).1092 По ди за ње ста но ва ни је 
би ло са мо у над ле жно сти др жа ве. У Бла го ев гра ду је до кра ја 1952. го ди не по-
диг ну то бли зу 420 при ват них до мо ва за ста но ва ње.1093

 По сто ја ла је мо гућ ност и да са ми рад ни ци пра ве ку ће, што је др жа ва по-
ма га ла из сво јих фон до ва. Та кав стан је ко штао око 20.000 ле ва. У пи та њу су 
би ле ко лек тив не згра де ко је су има ле око пет ста но ва (две со бе, ход ник, ку хи-
ња, ку па ти ло и те ра са). Град ска упра ва пла ни ра ла је да то ком 1957. го ди не у 
ко о пе ра ци ји са при ват ним ли ци ма из гра ди још осам та квих згра да за 50 по ро-
ди ца. Др жав на фир ма је ра ди ла ове згра де за 75% це не у од но су на при ват не 
мај сто ре. Ка ко би под ста кла ова кву стам бе ну из град њу, Град ска упра ва је на 
осно ву уред бе од 26. ју на 1956. го ди не има ла пра во да да је пар це ле за по ди за ње 
ко лек тив них згра да.1094

По ред ове прак се у Бла го ев гра ду је то ком 1957. го ди не гра ђе но 155 ку ћа 
уз по моћ др жав ног зај ма и нов ца на ме ње ног за из град њу ста но ва.1095 Град је 
по чео да се ши ри из ста рог је згра, пре ко по ља и њи ва, пре ма же ле знич кој ста-
ни ци. На про сто ру ко ји су за у зи ма ли ку ку ру зи, ли ва де и тек по не ка ма ла и 
бес прав но са гра ђа на ку ћа, ни ца ло је но во на се ље. Гра ђа ни су да ва ли око 48% 
нов ца за из град њу, а оста так је до ти ра ла др жа ва. Сву да су се око још нео мал те-
ри са них ку ћа на ла зи ли оста ци гра ђе вин ског ма те ри ја ла у на се љу по ред ко јег 

1091 Пе тър Пен дев, „Се ли щ но ус тро й ство, ко му нал но сто пан ство и бла го у стро й ство”, Бла го-
ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 
1984, стр. 448. 

1092 Цв. Ни ко ло ва, „Пър ва та ра бот ни че ска жи ли щ на ко о пе ра ция в Бла го ев град”, Пи рин ско де-
ло, бр. 61, Бла го ев град, 28. юли 1956, стр. 3.

1093 „В окръ жния град”, Пи рин ско де ло, бр. 85, Бла го ев град, 5. де кем ври 1953, стр. 3
1094 Цв. Ни ко ло ва, „Пър ва та ра бот ни че ска жи ли щ на ко о пе ра ция в Бла го ев град”, Пи рин ско де-

ло, бр. 61, Бла го ев град, 28. юли 1956, стр. 3.
1095 „13 го ди и на род на власт – 13 го ди ни со ци а ли сти че ско стро и тел ство в Пи рин ския край”, 

Пи рин ско де ло, бр. 69, Бла го ев град, 31. ав густ 1957, стр. 4.
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је про ла зи ла ули ца ко ја је но си ла Ста љи но во име. Струк ту ра ста нов ни ка ових 
на се ља би ла је ме шо ви та (од рад ни ка до ин те лек ту ал ца).1096

По ве зи ва ње при ват не из град ње и др жав не по др шке де ли мич но је убла жи-
ло не до ста так стам бе ног про сто ра. То ком 1956. го ди не за вр ше на је град ња 110 
при ват них ку ћа и згра да, а сле де ће го ди не још 160. Ме ђу тим, већ ше зде се тих 
го ди на при раст ста нов ни штва у гра ду био је 2,7 пу та ве ћи од по ве ћа ња стам бе-
ног про сто ра. Иако је у фор ми груп ног и ко о пе ра тив ног гра ди тељ ства то ком 
ше зде се тих по диг ну то 39.000 ква драт них ме та ра стам бе ног про сто ра, то ипак 
ни је би ло до вољ но за град ко ји је имао око 35.000 ста нов ни ка. У по ди за њу гра-
да ве ли ку уло гу и да ље су има ли до бро вољ ни рад и са мо до при нос.1097

Ве ли ки не до ста так ста но ва усло вио је бр зу град њу, а то је усло ви ло ма лу 
бри гу за по што ва ње про пи са (1957). Чи нов ни ци из град ског ур ба ни стич ког 
од се ка ни су би ли љу ба зни пре ма гра ђа ни ма ка да су им из да ва ли до зво ле за 
град њу, а по сле то га ни су ни кон тро ли са ли ка ко су ку ће и згра де по диг ну те. 
Ис ка зи ва на је сла ба бри га за ур ба ни стич ко уре ђе ње гра да, ква ли тет по диг ну-
тих ста но ва и „ди вљу” град њу. У Бла го ев гра ду се кра јем пе де се тих ни је гра-
ди ло до вољ но ста но ва, а и они ко ји су по диг ну ти ни су би ли ура ђе ни пре ма 
гра ђе вин ским про пи си ма. Ка да су гра ђе ни но ви бло ко ви ни је би ло улич не ни-
ве ла ци је, а ку ће су гра ђе не јед на до дру ге са раз ли чи тим бро јем спра то ва и 
не си ме трич ним по ло жа јем. Ти ме је ква рен ути сак о ур ба ни стич ком уре ђе њу 
гра да. Кри ви ца за та кво ста ње тра же на је у Окру жној про јек тант ској ор га ни-
за ци ји. По сле из ра ђе них пла но ва они на те ре ну ни су про ве ра ва ли да ли су 
њи хо ва ре ше ња и по што ва на. За пра вил но ур ба ни стич ко уре ђе ње гра да би-
ли су по треб ни ин же ње ри и тех ни ча ри, а ло кал на власт их ни је при вла чи ла у 
сво ју слу жбу. Ве ли ки про блем био је и за о ста ли шут на стао то ком из град ње 
згра да ко ји се ду го ни је укла њао из окол них ули ца, што је оме та ло са о бра ћај 
и про ток љу ди. За уре ђе ње гра да и да ље се ко ри сти ла мо би ли за ци ја омла ди не 
у до бро вољ не рад не бри га де као јеф ти но ре ше ње у про на ла же њу рад не сна ге, 
али исто вре ме но и по ку шај по ди за ња све сти о оп штем до бру о ко ме би сви 
тре ба ло да бри ну.1098

Убр за на ур ба ни за ци ја би ла је нај ви дљи ви ја кроз по ди за ње ви ше спрат ни ца 
гру пи са них у стам бе не бло ко ве на не ка да шњем пра зном про сто ру од цен тра 
гра да пре ма же ле знич кој ста ни ци. Већ сре ди ном пе де се тих ло кал на власт је 

1096 Ат. Спи ров, „В но вия квар тал на Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 4, Бла го ев град, 11. яну а-
ри 1958, стр. 1.

1097 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 63, 66.
1098 Ст. Га ври лен ков, „По ве че гри жи за бла го у стро й ство и жи ли щ но то стро и тел ство (се сия на 

ГНС – Бла го ев град)”, Пи рин ско де ло, бр. 78, Бла го ев град, 5. ок том ври 1957, стр. 2.
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по кре ну ла из град њу ви ше спрат ни ца као нај бр жег на чи на за до би ја ње стам бе-
ног про сто ра. Згра де су има ле ти пи чан соц ре а ли стич ки из глед („сан ду ча ре” 
са че тво ро вод ним кро вови ма, рав ном фа са дом и плит ким бал ко ни ма). До кра-
ја 1955. го ди не у три ве ли ка и пет ма лих стам бе них бло ко ва жи ве ло је ви ше 
од 170 по ро ди ца. На се ље ни је би ло пот пу но рад нич ко, већ су ту из ме ша но жи-
ве ли чи нов ни ци и ин те лек ту ал ци. Ста но ви ко је је до де љи ва ла др жа ва у про-
па ган ди су хва ље ни као хи ги јен ски. У но вим згра да ма и бло ко ви ма бр зо су 
ус по ста вља на но ва при ја тељ ства. Нај жи вље је би ло уве че ка да се љу ди вра ћа ју 
са по сла. Ши ро ки про сто ри око но вих згра да омо гу ћа ва ли су де ци не сме та ну 
игру (жмур ке, пар ти за на). Али, то је би ла са мо јед на стра на жи во та у но вом 
на се љу. Пут до цен тра гра да ни је био уре ђен, па су но ви ста на ри га ца ли гроз 
ду бо ки глиб. По сле град ње оста ло је до ста шу та и ђу бре та ко је ни ко ни је укла-
њао. Уну тар са мих згра да сте пе ни шно осве тље ње и звон ца на ста но ви ма ни су 
ра ди ли. Да би но ви бло ко ви по ста ли удоб на ме ста за жи вот тре ба ло је још 
до ста по сла, што је би ла бри га ло кал не вла сти.1099

Уре ђи ва ња гра да ни је мо гло да се ре ши са мо по сред ством ак ци ја ло кал них 
вла сти, као и мо би ли за ци јом гра ђа на у окви ру ма сов них ор га ни за ци ја. Нај ве-
ћи про блем би ла је прак са гра ђе вин ских фир ми да по сле из град ње обје ка та на 
окол ном про сто ру оста вља ју го ми ле шу та и от па да, као и рас ко па ну зе мљу. 
Ова прак са би ла је уоби ча је на и по чет ком се дам де се тих, а гра ђе вин ске фир ме 
су озна че не као „ре ци ди ви сти”. Слич но су се по на ша ле и дру ге др жав не фир-
ме. Тр гов ци су ба ца ли кар то не по ред кон теј не ра, фа брич ки кру го ви су би ли 
не у ред ни и пу ни от па да ка од про из вод ње. Ди вља сме тли шта око же ле знич ке 
ста ни це ме се ци ма се ни су са ни ра ла, иако су за та кве ак ци је до не те од лу ке. 
По сто јао је и про блем не ре дов ног од но ше ња сме ћа. Је дан број жи те ља Бла го-
ев гра да др жао је до ма ће жи во ти ње, иако су њи хо ве ку ће по ста ле део ур ба ног 
тки ва. То су би ла до ма ћин ства са ко ко шка ма, пра си ћи ма, па и кра ва ма, ко је су 
уме ле да до ђу и до са мог цен тра гра да. Ка зне ни су би ле ве ли ке и та кви љу ди су 
на ста вља ли да др же до ма ће жи во ти ње. По сто јао је и про блем са до бро вољ ним 
ра дом по квар та ли ма где ло кал ни са ве ти ни су мо гли да са ку пе љу де да очи сте 
око ли ну у ко јој жи ве, а раз у зда на омла ди на ло ми ла је деч је пар ко ве. Пре ма 
свим оце на ма Бла го ев град по чет ком се дам де се тих ни је мо гао да се убро ји у 
гра до ве ко ји бри ну о чи сто ћи.1100

1099 Ас. Въл ча ков, „Ху ба ви, уют ни до мо ве”, Пи рин ско де ло, бр. 104, Бла го ев град, 29. де кем ври 
1955, стр. 1.

1100 Ки рил Ива нов, „Исти ни зад па ра ва на на по чи ни те и ре ше ни я та”, Пи рин ско де ло, бр. 175, 
Бла го ев град, 28 юли 1973, стр. 2.
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Овај про блем ни је му чио са мо пе ри фе ри ју и но ве стам бе не б ло ко ве, већ 
и сам цен тар гра да у ко ме је би ло пу но нео мал те ри са них ку ћа, без фа са да и 
при влач них бо ја. Про бле ми ве за ни за уре ђе ње гра да (по пут укла ња ња гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла) ни су пре ва зи ђе ни ни сре ди ном осам де се тих. Ка на ли за 
ко му нал ну ин фра струк ту ру ни су на вре ме за тр па ва ни, а ка да би се то и ура ди-
ло ни су по ста вља ни плоч ни ци. Бла то се го ди на ма раз вла чи ло по ули ца ма.1101

Од ше зде се тих го ди на по чи ње по ди за ње ви ше спрат ни ца пу тем па нел не из-
град ње, што је би ло ка рак те ри стич но за цео округ. За две де це ни је на гло се по-
ве ћао број ста но ва, али и рас по ло жи ва ква дра ту ра за сва ког по је ди нач ног ста-
на ра. Ква дра ту ра по ста на ру у гра до ви ма Бла го ев град ског окру га по ра сла је са 
5,1 m2 у 1956. на 12,1 m2 у 1977. го ди ни.1102 Осам де се тих се ста ње до дат но по бољ-
ша ло. Сва ке го ди не у окру гу је гра ђе но око 1.500 ста но ва, а ква дра ту ра по осо-
би из но си ла је 13,5 m2, при бли жив ши се сред њој вред но сти за Бугарску.1103

Из ме ђу 1966. и 1982. го ди не у Бла го ев град ски округ ин ве сти ра но је 337,1 
ми ли о на ле ва у из град њу ста но ва. По сле ди рек ти ве БКП (1972) о по тре би по-
ве ћа ња стан дар да и усло ва жи во та, из град ња се убр за ва. У пе ри о ду 1976–1980. 
го ди шње је гра ђе но 2.530 ста но ва (1.916 у гра ду и 614 на се лу).1104 

У са мом Бла го ев гра ду као цен тру окру га ко ји је 1979. го ди не имао око 
56.000 ста нов ни ка, стам бе но пи та ње је би ло нај и зра же ни је. Са мо у 1978. го-
ди ни са гра ђе но је 1.223 ста на и ку ће. Гра ђе вин ски ком би нат у Бла го ев гра ду 
пре дао је но вим ста на ри ма у 1980. го ди ни 679 ста но ва. У Бла го ев гра ду је у пе-
ри о ду 1976–1982. го ди шње гра ђе но 1.052 ста но ва, та ко да је те го ди не око 90% 
ста нов ни ка има ло за до во ље но стам бе но пи та ње. Сва ки ста нар имао је бли зу 
11 m2 за ста но ва ње.1105 Ква дра ту ра је има ла не пре ки дан раст од по чет ка ше зде-
се тих (1965 – 9; 1975 – 11,7; 1982 – 14,2, 16,8 – 1986) и би ла је ве ћа од про се ка за 
округ (1982 – 13,7).1106 

Ма сов на из град ња до не ла је мно гим љу ди ма ста но ве са при стој ним про сто-
ром за сва ког по је дин ца, што је би ла осно ва за ра ђа ње но вих об ли ка при ват ног 
жи во та и га је ње ин ди ви ду а ли зма. Ме ђу тим, но ви бло ко ви има ли су про блем 

1101 Ве лич ко Апо сто лов, „Пет на не са мо по фа са да та”, Пи рин ско де ло, бр. 291, Бла го ев град, 11 
де кем ври 1985, стр. 1.

1102 „Въз хо дът в ци фри”, Пи рин ско де ло, бр. 181, Бла го ев град, 9 сеп тем ври 1978, стр. 1.
1103 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 36. 
1104 Ан тон Мир чев, Ди ми тър Ка ца ров, „Жи ли щ и ят про блем”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка 

на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 345.
1105 Не ве на Ива но ва, „Гра дът на але ни те ма ко ве”, бр. 144, Бла го ев град, 21 юли 1979, стр. 2; 

„1980 го ди на в ци фри и фак ти”, Пи рин ско де ло, бр. 179, Бла го ев град, 9 сеп тем ври 1980, стр. 
1; Ан тон Мир чев, Ди ми тър Ка ца ров, н. д., стр. 352.
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ар хи тек тон ске без лич но сти. Ни је би ло до вољ но естет ски об ли ко ва них гра ђе-
ви на за ста но ва ње. По ја ви ла се озбиљ на кри ти ка та квог ста ња, јер је сва ко дне-
ви ца би ла огра ни че на ту роб ним ур ба ни стич ким ам би јен том, што је по сред но 
ути ца ло и на иден ти фи ка ци ју са гра дом. Про блем хи ги је не ре шен је до кра ја 
се дам де се тих, па је Бла го ев град ва жио за је дан од нај чи сти јих гра до ва у Бу гар-
ској (1977). Ме ђу тим, спо ља шњост при ват них и др жав них стам бе них згра да 
ни је би ла за до во ља ва ју ћа. Мно ге при ват не ку ће ни су би ле омал те ри са не или 
су има ле оби јен мал тер. Згра де су за пра во би ле нај леп ше док се у њих не усе ле 
ста на ри. По сле то га они би до ра ђи ва ли ста но ве по сво јој во љи, као и бал ко не 
на ко је би од мах ка чи ли ра зно бој но ру бље (упр кос за бра ни), што је згра да ма, 
по ре чи ма кри ти ча ра, да ва ло „дро њав” из глед. За тим би се по ста вља ле мно-
го број не те ле ви зиј ске ан те не, вен ци па при ке и лу ка, ко ба си це, што је гра ду 
да ва ло се о ски из глед. Мно ги про зо ри об ле пљи ва ни су но вин ским хар ти ја ма, 
као и ра зно бој ним па пи ром. Фа са де су за ма шћи ва не во дом ко ја се сли ва ла 
са бал ко на. Кри ти ча ри ова квог ста ња по ре ди ли су ста ње у Бла го ев гра ду са 
Мин ском у СССР-у, али и гра до ви ма у за пад ној Евро пи (Аустри ја, Швај цар-
ска, За пад на Не мач ка) где је по сто јао „ред”, а по бал ко ни ма се мо гло ви де ти 
углав ном цве ће.1107

Но во при до шле ста на ре тре ба ло је на у чи ти на чи ну жи во та у „со ци ја ли стич-
ком гра ду” и укљу чи ти их у аги та ци о ни рад ко ји ће их еду ко ва ти.1108 Про блем 
иден ти те та но вих ста на ра са бло ко ви ма у ко је су се усе ља ва ли ре ша ван је пу-
тем на зи ва та квих ми кро ре јо на. Рас пра вља ло се о то ме да сва ки квар тал до би-
је име по не кој зна чај ној исто риј ској лич но сти из ре во лу ци о нар ног по кре та, 
а не да се но ви бло ко ви име ну ју по ап стракт ним бро је ви ма. Тра жи ли су се 
пу те ви иден ти фи ка ци је ста на ра са вред но сти ма со ци ја ли стич ког дру штва и 
са мог гра да у ко ме су до шли да жи ве.1109 Та ко је до не та и од лу ка да се од 1983. 
го ди не 10. квар тал на зо ве Илин ден ски, што је би ло на ста вља ње не го ва ња ма-
ке дон ске тра ди ци је у окви ру бу гар ског на ци о нал ног иден ти те та и под се ћа ње 
на по ре кло зна чај ног де ла ста нов ни ка Бла го ев гра да (из бе гли це из Егеј ске и 

1106 Ан тон Мир чев, Ди ми тър Ка ца ров, н. д., стр. 346, 348–349; „Бъл га рия в ци фри и фак ти”, 
Пи рин ско де ло, бр. 211, Бла го ев град, 9. сеп тем ври 1987, стр. 3.

1107 Люб ка Кръ сте ва, „Не ка да я съ зда ва ме на вся къ де око ло нас”, Пи рин ско де ло, бр. 23, Бла го-
ев град, 28 яну а ри 1977, стр. 1.

1108 Йор дан Йор да нов, „С гри жа за хар мо нич но раз ви тие на лич ност та. Со ци ал ни про бле ми 
на но ви те квар та ли и ком плек си”, Пи рин ско де ло, бр. 212, Бла го ев град, 8 септмври 1977, 
стр. 2.

1109 Иван Кан ту ров, „За щ и щ а ва се име, а не но мер. Ми сли за един квар тал в Бла го ев град и за 
още не що”, Пи рин ско де ло, бр. 214, Бла го ев град, 26 ок том ври 1978, стр. 1.
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Вар дар ске Ма ке до ни је). Но ви не су из ве шта ва ле да су сви жи те љи че твр ти би-
ли „ра до сни” због ова кве од лу ке ло кал не вла сти.1110 

Слич на прак са при ме њи ва је и у обе ле жа ва њу ули ца. На по чет ку ули це по-
ста вља не су мер мер не пло че са име ни ма и об ја шње њи ма ко су „хе ро ји” ве за-
ни за ко му ни стич ки по крет. Но вац за ова кве ак ци је при ку пљан је до бро вољ-
но.1111 По сле пот пу не об но ве цен тра гра да глав ни трг и окол не ули це до би ли 
су име на ве за на за ко му ни стич ки и ма ке дон ски по крет у окви ру бу гар ске на-
ци о нал не иде је.1112

По раст бро ја ста но вни ка Бла го ев гра да од по чет ка се дам де се тих, са стал ним 
за по сле њем и пла том ко ја је ра сла, ис та кла је про блем по тро шње и ор га ни за-
ци је сло бод ног вре ме на у но вим стам бе ним бло ко ви ма. По ред но вих ста но ва, 
жи те љи ма Бла го ев гра да би ле су по треб не но ве и снаб де ве не про дав ни це, по-
зо ри шта, би о ско пи, за ба ва, ле па ме ста за од мор, ре сто ра ни и пла же. По ја ви ла 
се по тре ба да де ца уче по себ не шко ле, је зи ке, му зи ку, ба лет.1113

Про блем услу га био је ка рак те ри сти чан за све со ци ја ли стич ке гра до ве. Но-
ви бло ко ви у ко ји ма је жи ве ло нај ви ше ста нов ни ка (по не кад и 10.000) ни ка да 
ни су има ли до вољ но про дав ни ца, фри зер ских рад њи, књи жа ра. Не до ста ја ли 
су и спорт ски те ре ни и про сто ри за од мор ста на ра. Све је из гле да ло при лич но 
нео р га ни зо ва но, а про стор око згра да углав ном је био за у зет за о ста лим гра ђе-
вин ским ма те ри ја лом, от па ци ма и ши бљем. Ло кал ни ру ко во ди о ци обе ћа ва ли 
су про ме не, а гра ђа ни ма по вре ме но омо гу ћа вли и јав ну кри ти ку ко ја је пре но-
ше на пу тем штам пе.1114 Чи тав си стем пред ста вљао је при мер хи по ур ба ни за ци-
је ко ја је зах те ва ла „еко но мич но упра вља ње ур ба ни за ци јом”. Ква ли тет град ње 
и си стем услу га би ли су у дру гом пла ну.

Из град ња јав них обје ка та (би бли о те ка, апо те ка, омла дин ских клу бо ва, тр-
гови на, ре сто ра на, по шта, де чи јих ку хи ња, вр ти ћа, шко ла, јав них ку па ти ла) 
оста вља на је за пе ри од по сле усе ље ња у но ве ста но ве. Ме ђу тим, ста на ри ни су 
би ли за до вољ ни због не у ред но сти ко ја их је окру жи ва ла. Уз све то, но ви ста-
но ви ни су ра ђе ни до вољ но ква ли тет но. Од ле пљи ва ли су се та пе ти, во да је цу-

1110 Емил Ми ха й лов, „Име слав но и све щ е но.10-и квар тал в Бла го ев град ве че но си име то 
’Илин ден’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 173, Бла го ев град, 24 юли 1983, стр. 1.

1111 Пе тър Хад жи ев, „ Тре ска за кра со та или път за про мя на”, Пи рин ско де ло, бр. 91, Бла го ев-
град, 18 април 1987, стр. 1.

1112 „Ре ше ние на Из пъл ни тел ния ко ми тет на Окръ жния на ро ден съ вет”, Пи рин ско де ло, бр. 97, 
Бла го ев град, 25 април 1987, стр. 1.

1113 „Гра дът на Дя до то ме жду два кон гре са”, Пи рин ско де ло, бр. 6, Бла го ев град, 16 яну а ри 1971, 
стр. 1–2.

1114 Ки рил Ак ша ров, „Още гри жи и за хо ра та,и за об ли ка на гра да ни. Про бле ми на жи ли щ ния 
ком плекс ’Ок том ври’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 152, Бла го ев град, 2 ав густ 1980, стр. 1.
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ри ла, а ве тар је од ва љи вао лим са кро ва. У но вим че твр ти ма че сто ни је би ло 
про дав ни це ко ја је про да ва ла по вр ће, па је оно мо ра ло да се па за ри у цен тру 
гра да. Ули ца ма се те шко про ла зи ло јер су шах те и ка на ли би ли за че пље ни.1115 

Но ви ста на ри у пр ви мах уоп ште ни су ни при ме ћи ва ли око ли ну у ко ју су 
се до се ли ли. Би ли су ису ви ше за до вољ ни дво соб ним или јед но соб ним ста но-
ви ма ко је су до би ли од др жа ве на ко ри шће ње. Јед но став но, ни су сма тра ли да 
је ва жно раз ми шља ти „још и о не ким зе ле ним по вр ши на ма око згра да”. Пре 
до се ље ња у но ви стан жи ве ли су у те ско би, па је до ла зак у но ви про стор био 
ве ли ко олак ша ње. Ме ђу тим, ра дост због до би ја ња но вог ста на ни је веч на. По-
сле пар ме се ци или го ди ну да на, по чи ње отре жња ва ње. Љу ди по чи њу да се 
освр ћу око се бе и уоча ва ју да им нео ста је до ста то га ка ко би им жи вот био 
лак ши. Тра жи ли су рав но прав не усло ве жи во та са ста на ри ма сре ђе них че твр-
ти (ур ба ни стич ко уре ђе ње и си стем услу га). Јав но се по ста вља ло пи та ње да ли 
но во на се ље ко је бро ји 10.000 ста нов ни ка мо же да се за до во љи са три пре храм-
бе не про дав ни це, јед ном обу ћар ском рад њом и јед ним фри зер ским са ло ном 
и да жи ви без ијед не ам бу лан те. Но ва на се ља би ла су ве ли ке спа ва о ни це, а не 
истин ски де ло ви гра да са свим сво јим функ ци ја ма. Це ло на се ље ра но из ју тра 
га си ло је све тла у ста но ви ма и жу ри ло на ауто бу ску ста ни цу, ко ја је исто вре-
ме но и ма ли трг на ко ме се про да ју раз не ства ри у др жав ним про дав ни ца ма. 
Из ју тра су сви жу ри ли и углав ном ћу та ли. Ве ћи ном су би ли на мр шет ни и вид-
но не за до вољ ни. Го то во це ло на се ље је на пу шта ло ста но ве, јер су ра ди ли у 
са свим дру гом де лу гра да.1116

* * *

За раз ли ку од раз во ја ин ду стри је, у че му је Ча чак бр же на пре до вао у од но су 
на Бла го ев град, ур ба ни за ци ја је има ла са свим дру га чи ји ток. У пи та њу је би ла 
по ја ва хи по ур ба ни за ци је (по дур ба ни зо ва но сти) ко ју ка рак те ри ше бр зи раст 
ин ду стри је, али не и ур ба ни за ци је гра да. Не за ви сно од овог про це са ко ји је 
био усло вљен еко ном ским раз ло зи ма ка рак те ри стич ним не са мо за Ју го сла ви-
ју, већ и све со ци ја ли стич ке зе мље, Ча чак је имао до дат ни про блем. Основ ни 
пред у слов за ра ци о на лан раз вој гра да би ло је усва ја ње ур ба ни стич ких пла но-
ва. Ча чак је имао огро ман за о ста так у овом ва жном сег мен ту ор га ни за ци је 
град ског жи во та. Пр ви пред лог из 1833. го ди не је од би јен, да би се тек шест 

1115 Ан на Чон ко ва, „Ди а лог за го ле ми те и за мал ки те про бле ми. Сре ща с на се ле ни е то на ком-
плекс ’Де ве ти сеп тем ври’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 28, Бла го ев град, 9 фе вру а ри 1979, стр. 2.

1116 Лю бен Сто и лов,„ В гра да жи вее, към се ло гле да. Ре пор таж от мя сто то на съ би ти е то”, Пи-
рин ско де ло, бр. 45, Бла го ев град, 5 март 1981, стр. 233–284.
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де це ни ја ка сни је (1893) ко нач но уоб ли чио пр ви ур ба ни стич ки план гра да. Но, 
он ни је про ме нио не пра вил ну струк ту ру ули ца на сле ђе ну из осман ског вре-
ме на, већ ју је кон зер ви рао, трај но обе ле жив ши да љи раз вој гра да. Још ве ћи 
про блем би ло је но во ше сто де це ниј ско ка шње ње у до но ше њу ур ба ни стич ког 
пла на (1948. за по чет, 1953. до нет). Град је до та да зна чај но по ве ћао број ста-
нов ни ка (4,6 пу та) и по вр ши ну ко ју је за хва тао. За но ви ур ба ни стич ки план 
тре ба ло је да се че ка „са мо” 25 го ди на. Ме ђу тим, ово ка шње ње има ло је из у зет-
но не по вољ не по сле ди це услед убр за ног ра ста ста нов ни ка и не план ског по ди-
за ња згра да. Ча чак је остао ур ба ни стич ки за пу ште на сре ди на, не за ви сно од 
оп штег про це са по дур ба ни зо ва но сти (хи по ур ба ни за ци ја) ка рак те ри стич ног 
за со ци ја ли стич ке зе мље.

Бла го ев град је имао са свим дру га чи ји ур ба ни стич ки раз вој. Тур ски део ва-
ро ши спа љен је 1912, а пр ви ур ба ни стич ки план за по чет је већ 1916. го ди не 
(одо брен 1922). Пр ви ур ба ни стич ки план у вре ме со ци ја ли зма до нет је 1948, а 
из ме њен већ 1954. го ди не. Тре ћи ур ба ни стич ки план до но си се 1961, раз ра да 
че твр тог по чи ње 1971, да би се ко нач но усво јио 1981. го ди не. Раст гра да пра ти-
ла су и ре ла тив но пра во вре ме на за кон ска ур ба ни стич ка ре ше ња, што у Чач ку 
ни је био слу чај. Ур ба ни стич ко и ар хи тек тон ско на сле ђе ста рог бал кан ског гра-
да у Бла го ев гра ду бр зо је би ло по ти сну то и за др жа но у скрај ну том де лу ва ро-
ши, ко је је по ста ло му зеј на отво ре ном. 

Из о ста нак пра во вре ме ног до но ше ња ур ба ни стич ких пла но ва у Чач ку усло-
вио је ка шње ње у свим сег мен ти ма ко му нал ног опре ма ња гра да (во до вод, 
ка на ли за ци ја, уво ђе ње те ле фо на и про ши ре ње елек трич не мре же). Уз све то, 
ма сов на „ди вља” град ња оне мо гу ћи ла је и пар ци јал ну ре гу ла ци ју ва ро ши, оте-
жа ва ју ћи функ ци о ни са ње свих ва жни јих си сте ма у гра ду (са о бра ћа ја, во до во-
да, де по ни је, по ста вља ња тра фо-ста ни ца). Ча чак је имао ве ли ки про блем и са 
ма ги страл ним пу тем ко ји је про ла зио кроз сам цен тар гра да до 1976. го ди не, 
ин ду стриј ским по сто је њи ма у ужем је згру ва ро ши (Пи ва ра до 1972), а уз све 
то град је 1965. го ди не за де си ла и ве ли ка по пла ва. Не у ре ђе ни цен тар и „ди-
вља” пред гра ђа по ста ли су трај на ка рак те ри сти ка сти хиј ског раз во ја Чач ка. 
Ви ши ни во сло бо де и по тро шње огра ни чен је ри гид ним по ли тич ким од лу ка-
ма ко је ни су до зво ља ва ле зна чај ни ју при ват ну ини ци ја ти ву и уру ша ва ње мо но-
по ла Пар ти је, што је ре зул ти ра ло по пла вом бес прав не град ње као сво је вр сног 
об ли ка „си ве еко но ми је”. 

Бла го ев град је, и по ред свих мањ ка во сти со ци ја ли стич ке ур ба ни за ци је (хи-
по ур ба ни за ци ја), ко ја је ка рак те ри са ла и Ча чак, имао ра ци о нал ни ји раз вој 
гра да. Сти хи ја и ха ос су из бег ну ти, али не и уоби ча је но ка шње ње и про бле-
ми у сек то ру услу га ве за них за но ва, обез ли че на и бр зо са гра ђе на бе тон ска 
на се ља или мо но то не ни зо ве при ват них ку ћа или не при ла го ђе но по на ша ње 
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но вих ста нов ни ка гра да, при до шли ца са се ла. Бла го ев град је, ка да су у пи та њу 
ур ба ни стич ки раз вој и по ди за ње но вих обје ка та, био да ле ко мо дер ни ји град 
од Чач ка. Ар хи тек тон ско на сле ђе из епо хе со ци ја ли зма у Бла го ев гра ду, не за-
ви сно од мо ти ва це лог по ду хва та ко ји је по др жа ла цен трал на власт, по свом 
из гле ду, ре ше њи ма, па и фи зич кој ве ли чи ни, над ма шу је ве ћи ну обје ка та ко ји 
су са гра ђе ни у Чач ку у истом пе ри о ду. 

У пи та њу је би ла ве ћа ад ми ни стра тив на и по ли тич ка ва жност Бла го ев гра да 
у си сте му на се ља у Бу гар ској, од но сно пре ки ди и ви ше де це ниј ски „дру го ра зред-
ни” ранг Чач ка у мре жи ре ги о нал них цен та ра у Ср би ји. Бла го ев град је био ста-
би лан ре ги о нал ни ад ми ни стра тив ни цен тар исто и ме ног окру га то ком го то во 
це ле епо хе со ци ја ли зма (све до 1987) што је, по ред по ли тич ке ва жно сти гра да 
као цен тра Пи рин ске Ма ке до ни је у окви ру Бу гар ске, до дат но мо ти ви са ло цен-
трал ну власт да „бри не” и о ар хи тек тон ском из гле ду гра да. Згра де Окру жног 
ко ми те та БКП, Оп шти не, Би бли о те ке, Опе ре, По зо ри шта, хо те ла и роб них ку-
ћа, као и ве ли ки ма ни фе ста ци о ни трг, све до чи ли су о сна зи со ци ја ли стич ке 
из град ње, ма те ри јал ном на прет ку и од го вор ној на ци о нал ној политици.

За раз ли ку од Бла го ев гра да, Ча чак то ком епо хе со ци ја ли зма ни је имао ста би-
лан ста тус ре ги о нал ног цен тра. Ча чак је цен тар окру га (или сре за) био ве о ма 
крат ко (округ 1944–1947. и 1955–1962; срез 1947–1949. и 1951–1955) – укуп но 
18 го ди на (са пре ки ди ма). Ме ђу тим, ствар ни зна чај уну тра шњих ад ми ни стра-
тив них по де ла и од ре ђи ва ња ре ги о нал них цен та ра ни је био ве ли ки, ни ти је 
до но сио не ка ве ћа ула га ња у ре пре зен та тив не управ не згра де. Чи тав си стем 
ло кал не са мо у пра ве по чи вао је на оп шти ни као основ ној ад ми ни стар тив ној 
јед ни ци у ко јој је сме ште на ло кал на са мо у пра ва.1117 Ти ме је и по тре ба вла сти 
да се ле ги ти ми ше пу тем ве ћих и мо ну мен тал ни јих зда ња у ко ји ма би се сме-
сти ли ре ги о нал ни др жав ни или пар тиј ски ор га ни вла сти из о ста ла (осим ре-
пу блич ких и по кра јин ских цен та ра), што ни је био слу чај у Бу гар ској. Но, и по-
ред то га ре ги о нал ни ад ми ни стар тив ни цен три су има ли мно ге дру ге уста но ве 
(при вред не, обра зов не, кул тур не) у ко је је би ло нео п ход но ин ве сти ра ти ве ћа 
сред ства и са гра ди ти објек те у ко је би се сме сти  ли. Ме ђу тим, Ча чак је 1962. 
го ди не из гу био ста тус ре ги о нал ног цен тра и ни ка да га ви ше  ни је по вра тио у 
епо хи со ци ја ли зма. Све до по чет ка ше зде се тих оп шти ни во ур ба ни за ци је је 
био вр ло ни зак, та ко да је Ча чак баш у вре ме ка да се у це лој зе мљи за вр ша ва-
ла фа за нај ве ћег ула га ња у ин ду стри ју, а ин ве сти ра ње све ви ше усме ра ва ло у 
по тро шњу, па и по бољ ша ње ин фра струк ту ре гра до ва, из гу био шан су да као 

1117 Ми лош Ти мо ти је вић, „У ла ви рин ту уну тра шњих гра ни ца – по ло жај Чач ка у те ри то ри јал-
ној по де ли Ср би је 1804–2009”, стр. 253–269. 

1118 По гле да ти фо то гра фи је 20–21, 25, 26.
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ре ги о нал ни ад ми ни стра тив ни цен тар уну тар Ср би је, пу тем ве ћих ин ве сти ци-
ја и бри ге цен трал не вла сти по бољ ша сво ју ур ба ни стич ку струк ту ру и ар хи-
тек тон ски из глед. 

Исто вет ност у ар хи тек тон ском из гле ду два гра да мо же се уочи ти у на сле ђу 
соц ре а ли зма и ка сни јој ин ду стриј ској град њи со ли тер ских че твр ти. Рад нич ка 
на се ља на ста ла пе де се тих го ди на у оба гра да про же та су сна жним пе ча том соц-
ре а ли зма (пра во у га о не и ква драт не стам бе не згра де са че тво ро вод ним кро во-
ви ма, оси ро ма ше не есте ти ке и стро ге си ме три је).1118 Бе тон ске ви ше спрат ни це 
ко је се ма сов ни је по ди жу од сре ди не ше зде се тих има ју слич не ка рак те ри сти ке 
мо дер не ар хи тек ту ре ве за не за стам бе не објек те гра ђе не у со ци ја ли стич ким 
зе мља ма (ин ду стриј ска град ња пу тем мон та жних бе тон ских еле ме на та и оба-
ве зн и рав ни кро во ви).1119 По ку ша ји да се кроз мо дер ну ар хи тек ту ру об ли ку је 
из глед гра да при сут ни су у оба ме ста, с тим да је Бла го ев град имао да ле ко 
успе шни ја ре ше ња. За ни мљи ва је и па ра ле ла об ли ко ва ња град ских тр го ва пу-
тем уко па ва ња јед ног де ла сло бод ног про сто ра чи ме се до би ја ви ше ни воа. 
У Чач ку је то би ло ре ше ње ко је је при ме ње но на обо ду глав ног тр га, ма лих 
ди мен зи ја и скром не на ме не, док је у Бла го ев гра ду та ко ар хи тек тон ски об ли ко-
ва ни про стор по стао цен трал ни сим бол гра да, за у зи ма ју ћи ве ли ки про стор на 
глав ном тр гу ис пред нај ва жни је згра де у ко јој је би ла сме ште на по ли тич ка моћ 
(Окру жни ко ми тет БКП). Обе ар хи тек тон ске це ли не об ли ку ју се у исто вре ме, 
сре ди ном осам де се тих го ди на два де се тог ве ка.1120

Ка да је у пи та њу ква дра ту ра ста но ва „по гла ви” ста на ра Ча чак и Бла го ев-
град има ју сли чан раз вој. И у овом по ка за те љу Бла го ев град је осам де се тих до-
се гао Ча чак, док је по бро ју ста но ва и бро ју ста нов ни ка пред ња чио.

Та бе ла бр. 30. Про сеч на ква дра ту ра ста но ва у Чач ку и Бла го ев гра ду по јед ном ста на ру 
у m2 (1951–1986)

Го ди на 1961. 1965. 1971. 1975. 1981. 1982. 1986.
Ча чак 7,9 * 13,0 * 16,9 * *
Бла го ев град * 9,0 * 11,7 * 14,2 16,8

Из вор: Ми лин ко Рад ми лац, „Ста ње и раз вој стам бе не при вре де и ко му нал не ин фра струк ту ре у 
Чач ку по сле Дру гог свет ског ра та”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп 
(ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 
439; Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног 
и јав ног у 20. ве ку”, При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), 
Бе о град, 2007, стр. 586–587; Ан тон Мир чев, Ди ми тър Ка ца ров, „Жи ли щ и ят про блем”, Бла-
го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 
1984, стр. 346, 348–349; „Бъл га рия в ци фри и фак ти”, Пи рин ско де ло, бр. 211, Бла го ев град, 
9. сеп тем ври 1987, стр. 3.

1119 По гле да ти фо то гра фи је бр. 27–30, 34, 35.
1120 По гле да ти фо то гра фи је бр. 31, 32, 36, 38.
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Не до ста так ре дов ног град ског пре во за, те ле фо на, стан дард ног на по на стру је, 
из гра ђе них ули ца и тро то а ра, ноћ ног осве тље ња, а че сто и во до во да и ка на ли-
за ци је, би ли су жи вот на сва ко дне ви ца мно гих на се ља Чач ка и Бла го ев гра да, 
чи ји ста нов ни ци чак и да су хте ли ни су мо гли (сти за ли) да кон зу ми ра ју про-
из во де град ског жи во та. Ма са но во при до шлих ста нов ни ка по ре клом са се ла 
кон зер ви ра ла је ста ре на ви ке у но вим жи вот ним усло ви ма, жи ве ћи изо ло ва но 
у окви ру по ро дич них и род бин ских струк ту ра пре не тих из за ви ча ја. Но, за 
раз ли ку од Бла го ев гра да, Ча чак је из гле дао као не из гра ђе но пред гра ђе. Цен тар 
град ског „ор га ни зма” би ла је фа бри ка, а све оста ло би ло је ма њег зна ча ја. Хи-
по ур ба ни за ци ја (по дур ба ни зо ва ност) ка рак те ри стич на за све со ци ја ли стич ке 
зе мље, би ла је из ра же ни ја у Чач ку не го у Бла го ев гра ду.
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20. Чачак, нове стамбене зграде, 1954.

21. Благоевград, нове стамбене зграде, после 1950. године.
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22. Чачак, хотел„Морава”, подигнут 1953. године

23. Чачак, робна кућа „Партизан”, подигнута 1963. године
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24. Благоевград, хотел„Волга”, подигнут 1951. године

25. Благоевград, центар града, после 1950. године

26. Благоевград, изглед града средином 50-их година XX века
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27. Чачак, изглед града из 1962. године 28. Чачак, стамбене зграде „лименке”, 
1964.

29. Чачак, Трг Ђуре Салаја, 1962. 30. Чачак, солитери насеља „Љубић кеј”, 
подигнути 70-их година XX века

31. Чачак, центар града са две робне куће, 
средином 80-их година XX века

32. Чачак, укопани трг („градска рупа”) 
иза робних кућа, подигнут 1987. године 

(изглед из 2011).
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33. Благоевград, зграда Позоришта, 
подигнута 1967. године

34. Благоевград, солитери у центру града 
подигнути 80-их година XX века

35. Благоевград, насеље „Запад”, 
подигнуто 70-их и 80-их година XX века

36. Благоевград, нова зграда Општине 
подигнута 1987. године

37. Благоевград, зграда Опере 
подигнута 1987. године

38. Благоевград, зграда Окружног 
комитета БКП подигнута 1987. године
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39. Чачак, панорама града, 2008.

40. Благоевград, панорама града, 2009.
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Схва та ње мо дер ни за ци је у нај у жем ви ду под ра зу ме ва пре све га тех но ло шки 
пре о бра жај дру штва ко ји се сво ди на ин ду стри  ја  ли за  ци  ју и ур ба ни за ци ју (мо-
дер ни за ци ја без мо дер но сти). Ме ђу тим, мо дер ни за ци ја је ду бо ка и те мељ на 
про ме на, уско по ве за на и са раз во јем ин сти ту ци о нал не струк ту ре, по ли тич-
ким си сте мом и дру штве ним вред но сти ма, што пред ста вља „мо дер ност” у раз-
во ју дру штва. 

Град, као цен тар свих про ме на, у про сто ру про јек ту је чи та во дру штво: 
струк ту ру, ин сти ту ци је, вред но сти. За пра во, град је по мно го че му ма те ри јал-
ни оти сак дру штва у про сто ру. Ди на ми ка гра да те сно је по ве за на са про ме-
на ма у дру штву ко је ства ра ју по себ не ур ба не по рет ке. Функ ци о ни са ње гра да 
по ве за но је са ни зом тех но ло шких и еко ном ских про бле ма (ста но ва ње, рад, 
ре кре а ци ја и са о бра ћај), али и про ме на ма у дру штве ним од но си ма као што 
су ре про дук ци ја ста нов ни штва, ре гу ли са ње ме ђу соб них од но са и не пре кид но 
тра же ње сми сла по сто ја ња сва ког ак те ра.1121 Град ски про стор ни је са мо ор га ни-
зо ван и уста но вљен, он је исто та ко об ли ко ван, при сво јен од стра не од ре ђе не 
гру пе у скла ду са ње ним зах те ви ма, ети ком, есте ти ком и иде о ло ги јом.1122

Из у ча ва ње дру штве них про ме на у гра ду из и ску је ана ли зу не са мо фи зич-
ког уоб ли ча ва ња гра да, већ и мно гих пред ста ва и вред но сти ство ре них кроз 
про цес мо де ни за ци је. Ова кав при ступ омо гу ћу је из у ча ва ње дру штве них од но-
са кроз „ду бин ске спра то ве” рас по ре ђе не у од но су на сте пен сво је ма те ри јал но-
сти. Пр ви ни во (спрат) мор фо ло ги је об у хва та ве штач ко и при род но окру же-
ње, ста нов ни штво и тех ни ку. Као ма те ри јал ни од раз дру штва овај ни во је ја сно 
уоч љив и мер љив. На дру гом ни воу на ла зе се дру штве не прак се ко је по ти чу 
из ор га ни за ци ја, уло га и нор ми. Оне се ни жу од по кре тљи во сти, пре ко раз ли-
чи тих прак си ко је се од но се на во ђе ње до ма ћин ства, рад, по ли ти ку и кул ту ру, 

1121 Mi šel Ba san, Ven san Kof man, Do mink Žoa, n. d., str. 229–231, 234–235.
1122 An ri Le fe vr, „Grad i ur ba no”, str. 165–170.
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све до прак си по ве за них са дру штве ним жи во том (су сед ство, при ја тељ ство, 
срод ство, стам бе на че тврт) и жи вот ним ци клу сом (ис хра на, од мор, спа ва ње). 
Иако су ове прак се кон крет не, оне су те же за „ме ре ње” не го еле мен ти из пр вог 
ни воа. По ред то га оне су јав не и при ват не, па кат кад и те шко уоч љи ве. Тре ћи 
ни во об у хва та ко лек тив не пред ста ве – под руч је има ги нар ног, иде ја, сим бо ла, 
фик ци ја, те жњи иден ти те та. Ова ствар ност по не кад по при ма кон крет не об ли-
ке у ви ду кул тур них де ла.1123

Про ме не у дру штве ној струк ту ри со ци ја ли стич ког гра да ни су би ле исто вет-
не као у гра до ви ма За пад не Евро пе и Се вер не Аме ри ке у истом исто риј ском 
пе ри о ду. Но, до од ре ђе них мо дер ни за циј ских про ме на не ми нов но је до шло и 
оне се по мно го че му мо гу озна чи ти као ко ре ни те. Иако су основ ни еле мен ти 
со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је пре све га ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја, 
по кре нут је и низ дру штве них про ме на као што су пад смрт но сти, про ду же ње 
жи во та, из ме на при род не ре про дук ци је, по ло жај же на и де це и уво ђе ње оп-
штег обра зо ва ња.1124

Пра те ћи по де лу дру штве не ди на ми ке у гра ду по сма тра ну кроз „ду бин ске 
спра то ве”, ис тра жи ва ње је усме ре но на дру ги и тре ћ и ни во про ме на и об је ди-
ње но је под на зи вом „дру штве не про ме не”. Мо дер ни за ци ју дру штва у бал кан-
ском гра ду то ком епо хе со ци ја ли зма у овом ис тра жи ва њу пра ти ће мо кроз де-
мо граф ске про ме не, фор ми ра ње си сте ма обра зо ва ња и кул тур них уста но ва, 
као и кроз сва ко дне ви цу и при ват ни жи вот.

1. Демографске промене

Нај зна чај ни ји вид дру штве них про ме на то  ком про це са мо дер ни за ци је ве зан је 
за из ме ну при род не ре про дук ци је ста нов  ни  штв а. Сва  др у штва ко ја су ушла у 
про цес мо дер ни за ци је до жи ве ла су „де мо граф ски пре лаз”, про цес сма ње ња на-
та ли те та и мор та ли те та у исто вре ме. Овај про цес ди рект но је по ве зан са раз-
во јем кон тра цеп ци је и ли бе ра ли за ци јом на мер ног пре ки да труд но ће. Пре ма 
мо де лу мо дер ни за ци је зе ма ља За па да, то ком де мо граф ског раз вит ка раз ли ку-
ју се три сте пе на ве зе из ме ђу свих ових еле ме на та. Пре де мо граф ске тран зи ци-
је ни во ра ђа ња је ви сок, кон тро ла ра ђа ња не знат на, а на мер ни пре ки ди труд-
но ће знат но рас про стра ње ни ји од кон тра цеп ци је. У пр вој фа зи де мо граф ске 
тран зи ци је фер ти ли тет је ла га но опа дао, број абор ту са је убр за но ра стао, док 

1123 Mi šel Ba san, Ven san Kof man, Do mink Žoa, n. d., str. 236–238.
1124 На та лья Ва си ль ев на Ко ро ви цы на, н. д., стр. 6.
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се кон тра цеп ци ја са мо не знат но ши ри ла. У дру гој фа зи тран зи ци је фер ти ли-
тет је на ста вио да опа да, абор тус се још јед но кра ће вре ме ши рио, а за тим је 
по чео да опа да под ути ца јем све ве ће рас про стра ње но сти кон тра цеп ци је. У 
тре ћој фа зи фер ти ли тет ста нов ни штва се ста би ли зо вао на ни ском ни воу, пре-
ки ди труд но ће су на ста ви ли да опа да ју, а кон тра цеп ци ја да се ши ри. На кра ју 
де мо граф ске тран зи ци је и у ње ној пост тран зи ци о ној фа зи кон тра цеп ци ја би 
тре ба ло да по ста не до ми нан тан ме тод кон тро ле ра ђа ња, а да на мер ни пре ки-
ди труд но ће да ле ко за о ста ју за њом са не знат ним уче шћем.1125 По ред кон тро ле 
ра ђа ња, на де мо граф ски пре лаз ути че и пад мор та ли те та као ди рект на по сле-
ди ца раз во ја ор га ни зо ва не здрав стве не слу жбе.

1. 1. Демографске промене – Југославија/Србија

Сма ње ње на та ли те та и мор та ли те та („де мо граф ски пре лаз”) ви дљи во је у Ср-
би ји већ у пе ри о ду из ме  ђу  два  свет с ка  ра та.  Н а т а  ли те т  је опао са 33‰ у 1931. 
на 22,6‰ у 1939. го ди ни. Но, то се ду го ни је од ра жа ва ло на при род ни при ра-
штај, јер је исто вре ме но мор та ли тет бр же опа дао.1126

При род ни при ра штај у Ју го сла ви ји је то ком це ле епо хе со ци ја ли зма не-
пре ста но опа дао, из у зев крат ко трај ног пе ри о да по чет ком пе де се тих го ди на 
(1948 – 14,7 ‰, 1953 – 16,0 ‰, 1961 – 13,7 ‰, 1971 – 9,5‰, 1981 – 8,1‰, 1987 – 6,2 
‰). Пад при род ног при ра шта ја ста нов ни штва Ср би је био је у ју го сло вен ском 
про се ку, али са мо за хва љу ју ћи ви со ком при ра шта ју ста нов ни штва на Ко со-
ву и Ме то хи ји. Цен трал на Ср би ја има ла је бр жи пад при род ног при ра шта ја 
(1950 – 15,6‰, 1960 – 9,0‰, 1970 – 5,7‰, 1980 – 5,0‰, 1990 – 1,2‰), да би до 
1992. го ди не по стао не га ти ван (-0,1 про мил). Исто вре ме но је до шло и до па да 
смрт но сти у цен трал ној Ср би ји (1947 – 11,1‰, 1966 – 7,7‰, 1989 – 10,3‰), али 
са про мен љи вом тен ден ци јом, јер је већ од по чет ка се дам де се тих смрт ност 
по че ла да ра сте. Исто вре ме но се ме ња и струк ту ра по ро ди ца. Тра ди ци о нал не 
ви шеч ла не по ро ди це по сте пе но не ста ју, а за ме њу ју их по ро ди це са јед ним или 
два де те та. До ла зи и до ве ли ког па да смрт но сти код де це (одој ча ди) – у цен-
трал ној Ср би ји са 110,7 ‰ у 1947, на 18,7 ‰ у 1989. го ди ни.1127

1125 Мир ја на Ра ше вић, „Ср би ја: тран зи ци ја од абор ту са ка кон тра цеп ци ји или не?”, Збор ник 
ра до ва Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић”, бр. 57, Бе о град, 2007, стр. 127.

 1126 Vla di mir Si me u no vić, Sta nov ni štvo Ju go sla vi je i so ci ja li stič kih re pu bli ka 1921–1961, Stu di je ana li-
ze i pri ka zi, Be o grad, 1964, str. 40–51.

1127 Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, str. 43; Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки 
пре глед, стр. 64–66.
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На пад смрт но сти и по бољ ша ње усло ва жи во та умно го ме су ути ца ли и све 
раз ви је ни ја здрав стве на слу жба и ис ко ре њи ва ње за ра зних бо ле сти по пут ма-
ла ри је и си фи ли са, као и зна чај но  опа да ње бро ја обо ле лих од ту бер ку ло зе. Не-
по сред но по сле Дру гог свет ског ра та, због ис цр пље но сти и си ро ма штва, сто па 
но во о бо ле лих од ту бер ку ло зе би ла је из у зет но ви со ка – у про се ку је сва ки 
сто ти ста нов ник обо ле вао од ове за ра зне бо ле сти. Је ди но по гор ша ње у ве зи 
са за ра зним бо ле сти ма у Ср би ји од но си ло се на епи де ми ју ве ли ких бо ги ња 
(1972) на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ја се ка сни је про ши ри ла по це лој зе мљи (175 
обо ле лих, 35 умр лих, углав ном у Ср би ји). Но, то је би ла са мо изо ло ва на по-
ја ва. С дру ге стра не, по ра сла је смрт ност од бо ле сти ср ца и кан це ра као ре-
зул тат стре сног жи во та, не пра вил не ис хра не и пу ше ња, иако је здрав стве на 
слу жба би ла све раз ви је ни ја. Не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та број ле-
ка ра и оста лог ме ди цин ског осо бља био је ма њи не го пре 1941. го ди не. Но ва 
власт је огра ни чи ла при ват ну ле кар ску прак су и на ци о на ли зо ва ла при ват не 
са на то ри ју ме. Све је то усло ви ло да се по раст здрав стве них услу га спо ро об-
на вља и на пре ду је. На јед ног ле ка ра је 1949. го ди не у Ср би ји је до ла зи ло 7.357 
ста нов ни ка, 1965 – 1.193, 1985 – 553, 1990 – 488. Ср би ја је би ла из над про се ка 
за Ју го сла ви ју у ко јој је 1975. го ди не на 700 ста нов ни ка до ла зио је дан ле кар 
(са сто ма то ло зи ма), што је био европ ски про сек. Но, то ни је би ло до вољ но да 
здрав стве ни си стем по кри је це лу зе мљу. Вла да ла је не рав но мер ност у рас по ре-
ду здрав стве них цен та ра, јер је 36% ле ка ра ра ди ло у ме сти ма где су по сто ја ли 
ме ди цин ски фа кул те ти. Здрав стве ни си стем имао је нај ве ћи раз вој ка да је у 
пи та њу здрав стве на за шти та же на, по себ но у до ме ну по ро ђа ја. У Ју го сла ви-
ји је 1977. го ди не 78% по ро ђа ја оба вља но у бол ни ца ма (Ко со во је би ло ис под 
овог про се ка). По ра сле су по се те са ве то ва ли шти ма за кон тра цеп ци ју, по себ но 
у раз ви је ним под руч ји ма СФРЈ.1128

Же не су у Ју го сла ви ји прав но из јед на че не са му шкар ци ма Уста вом из 1946. 
го ди не. Ре стрик тив но за ко но дав ство ко је је огра ни ча ва ло пра ва же на у нај ве-
ћој ме ри је уки ну то. Но, то се ни је од но си ло и на абор ту се, јер је пре ма пред-
рат ним за ко ни ма све до 1951. го ди не труд ни ца за та кво де ло мо гла да бу де 
осу ђе на на пет, а по чи ни лац на 10 го ди на за тво ра. Од 1951. го ди не труд ни це 
се ни су ка жња ва ле, већ ли це ко је би оба ви ло абор тус. Пре кид труд но ће се 
мо гао оба ви ти и ле гал но, али у ве о ма рет ким слу ча је ви ма. Од 1960. го ди не 
ли бе ра ли зов ани су усло ви за пре кид труд но ће, та ко да је о том чи ну од лу чи-
вала труд ни ца. То је усло ви ло на гло по ве ћа ње бро ја ре ги стро ва них по ба ча ја. 

1128 Sa mo u prav ni i dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : sta ti stič ki pri kaz, str. 189–191; 
Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки пре глед, стр. 273–274; Вла ди мир Пе тро вић, „Од 
борбе про тив бо ле сти до бор бе за очу ва ње ра се”, Исто ри ја 20. ве ка, Бе о град, 2008, стр. 456.
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У цен трал ној Ср би ји је 1960. го ди не из вр ше но 25.005, а већ 1965. го ди не 73.814 
абор ту са. На тај тренд ути ца ла је и чи ње ни ца да је ма ли број же на ко ри стио 
кон тра цеп тив на сред ства, што је де ли мич но про ме ње но по сле 1969. го ди не и 
Ре зо лу ци је Са ве зне скуп шти не о пла ни ра њу по ро ди це по сле ко је је уна пре ђе-
на здрав стве на слу жба. Сре ди ном се дам де се тих (1976) са ве то ва ли шта за кон-
тра цеп ци ју по се ћи ва ло је на де се ти не хи ља да же на, а цен трал на Ср би ја је би-
ла из над ју го сло вен ског про се ка. Но, тренд пре ки да труд но ће ни је пре ки нут, 
па је 1976. го ди не у цен трал ној Ср би ји на 10.000 же на до ла зи ло 460 по ба ча ја, 
док је ју го сло вен ски про сек био 247 абор ту са (Сло ве ни ја 30, Хр ват ска 116). 
Оно што је у на ред ном пе ри о ду би ло још не по вољ ни је, број пре ки да труд но-
ће пре ма ши вао је број жи во ро ђе не де це, та ко да је 1989. го ди не у цен трал ној 
Ср би ји на 100 жи во ро ђе не де це би ло 214 абор ту са.1129 Раз ви је не зе мље, по пут 
Фран цу ске, има ле су око 20% абор ту са у од но су на број жи во ро ђе не де це или 
ско ро 11 пу та ма ње не го у Ср би ји.1130

Нај ве ћи део жен ске по пу ла ци је у Ср би ји ко ри стио је абор тус као до ми нант-
но сред ство пла ни ра ња по ро ди це. Пре ма по је ди ним ис тра жи ва њи ма на са-
мом кра ју епо хе со ци ја ли зма (1989) кон тра цеп тив на сред ства у Ср би ји је ко ри-
сти ло 22,38% же на у ре про дук тив ном до бу, а абор ту су је при бе га ва ло 48,71%. 
На ужем под руч ју Ср би је на сва ку уда ту же ну уз ра ста од 15 до 49 го ди на у 
про се ку су до ла зи ла по два на мер на по ба ча ја. Пре ма ан ке та ма спро во ђе ним у 
Ср би ји кра јем осам де се тих на або ру се су се нај ре ђе од лу чи ва ле нај ма ње обра-
зо ва не же не (ис под по ло ви не ис пи та них), док је по пу ла ци ја же на са ви шом и 
ви со ком шко лом у 79,90% има ла опре де ље ње за на ме ран по  ба чај.1131

На ви сок про це нат абор ту са у Ср би ји ди рек тан ути цај има ло је и не зна ње, 
као и кон зер ва ти ван став ги не ко ло га ко ји ни су до вољ но еду ко ва ли же не и ин-
си сти ра ли на мо дер ним кон тра цеп циј ским сред стви ма. Абор ту си су се умно-
жа ва ли. У цен трал ној Ср би ји је 1989. го ди не 24,2% же на има ло че ти ри и ви ше 
абор ту са у ре про дук тив ној исто ри ји. Оне и њи хо ви парт не  ри ни су ко ри сти ли 
кон тра цеп ци ју, ни ти при ме њи ва ли co i tus in ter rup tus (нај ра ши ре ни ја ме то да 
„за шти те”). Ста нов ни штво за пра во ни је при хва ти ло сло бо ду у пла ни ра њу 

1129 De ca u Ju go sla vi ji : me đu na rod na go di na de te ta 1979, Be o grad, 1979, str. 23–24; Ве ра Гу дац-До-
дић, Же на у со ци ја ли зму : по ло жај же не у Ср би ји у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, Бе о град, 2006, 
стр. 9–21, 81–88, 141–142, 145–149.

1130 Тај број је ва ри рао: 1976 – 18,7%; 1980 – 21,4%; 1983 – 21,4% [Же рар Вен сен, „Исто ри ја 
тај не”, у: Исто ри ја при ват ног жи во та 5 (при ре ди ли Фи лип Ари јес и Жорж Ди би), Од Пр-
вог свет ског ра та до на ших да на (ур. Ан то ан Прост и Же рар Вен сен), Бе о град, 2004, стр. 
201].

1131 Алек сан дра Б. Па ви ће вић, На уда ру иде о ло ги ја : брак, по ро ди ца и пол ни мо рал у Ср би ји у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, Бе о град, 2006, стр. 207–214.
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по ро ди це (ма ко ли ко се же ле ла), што је отво ри ло пу те ве но вим ди ле ма ма и 
про бле ми ма.1132

По сто је и ту ма че ња да је „пре ве ли ко бре ме сло бо де” по ста ло не под но шљив 
те рет за љу де то ком епо хе со ци ја ли зма, услед све оп штих про це са се ку ла ри-
за ци је и ате и за ци је, што је из ме ђу оста лог ре зул ти ра ло сло мом по ро ди це и 
ру ше њем от по ра пре ма дру штве но не при хва тљи вом по на ша њу (ве ли ки број 
раз во да, ван брач не де це и абор ту са). Ова кве по ја ве су се, пре ма овом ви ђе њу, 
по ја ви ле услед не стан ка тра ди ци о нал не ре ли ги о зно сти ко ја је укљу чи ва ла и 
„не у пит ност ве ре у лич ну бе смрт ност” ко ја „отва ра про стор за бес при го вор но 
при хва та ње мо рал них зах те ва”. Од су ство ре ли ги је, а не де ло ва ње еко но ми је, у 
овом ту ма че њу ја вља се као кључ за раз у ме ва ње на стан ка мо дер ног дру штва 
у Ср би ји.1133 

Но, тре ба на гла си ти да је мо дер ни за ци ја срп ског дру штва за по че ла мно го 
ра ни је од пе ри о да со ци ја ли зма и да је се ку ла ри за ци ја про цес ко ји се мо же пра-
ти ти још од кра ја XIX ве ка.1134 Ре ли ги о зне нор ме и уну тра шњи етич ки ста во ви 
си гур но су има ли ути цај и на ре про дук ци ју ста нов ни штва, али опа да ње ути-
ца ја цр кве на при ват ни жи вот по стао је уоч љив већ из ме ђу два свет ска ра та, 
при че му је и пре до ла ска ко му ни ста на власт ста нов ни штво нај ве ћим де лом 
би ло ли ше но ви со ких мо рал них (хри шћан ских) нор ми. Иде ал на па три јар хал-
на за јед ни ца са ви со ким вред но сним кри те ри ју ми ма у ве зи бра ка, по ро ди це, 

1132 По мно го че му то је осли ка ва ло и сте пен раз во ја дру штва и кон зер ва тив ну струк ту ру лич-
но сти знат ног де ла ста нов ни ка Ср би је. Осла ња ње на co i tus in ter rup tus не иза зи ва ни су коб 
же не са парт не ром, већ по др жа ва ак тив ну сек су ал ну уло гу му шкар ца. Из бор не е фи ка сне 
кон тра цеп ци је од го ва ра оним лич но сти ма ко је су па сив не, чи је пси хо ло шко функ ци о ни-
са ње ка рак те ри ше иш че ки ва ње, пре пу шта ње, вра ћа ње у исту си ту а ци ју и круг до га ђа ња, 
као и по на вља ње гре шке. Тра ди ци о нал на не е фи ка сна кон тра цеп ци ја је у ве ли кој ме ри ин-
кор по ри ра на у си стем вред но сти, по став ши при род ни део сек су ал ног од но са у Ср би ји, 
ко ји се са ин ди ви ду ла ног ста но ви шта пред ста вља као ра ци о на лан пре вен тив ни из бор. 
Тра ди ци о нал на кон тра цеп ци ја и на мер ни пре кид труд но ће има ју чвр сту со ци јал ну по твр-
ду. По сто ји ве ли ки тран сге не ра циј ски тран сфер пси хо ло шког от по ра пре ма упо тре би кон-
тра цеп тив не пи лу ле и ин тра у те рин ског уло шка. Сек су ал на еду ка ци ја ни је ни ка да по ста ла 
ни при род ни део од ра ста ња у по ро ди ци ни са став ни део школ ских про гра ма, а да при то ме 
зна ње, ста во ви и прак са ги не ко ло га у при мар ној здрав стве ној за шти ти ни су би ли у скла ду 
са мо дер ним кон цеп том пла ни ра ња по ро ди це. Уз све то по сто ја ле су и пре пре ке раз ли чи те 
при ро де ве за не за до ступ ност мо дер не кон тра цеп ци је (ви со ка це на, не по сто ја ње за кон ске 
осно ве за ко ри шће ње вољ не сте ри ли за ци је, пре пре ке ве за не за са ве то ва ли шта за пла ни ра-
ње по ро ди це). (Мир ја на Ра ше вић, „Ср би ја: тран зи ци ја од абор ту са ка кон тра цеп ци ји или 
не?”, стр. 127–130; Mir ja na Ra še vić, Ka ta ri na Se dlec ki, „Gi ne ko lo zi i abor tu sno pi ta nje u Sr bi ji”, 
Sta nov ni štvo, 1, Be o grad, 2007, str. 33–45).

1133 Алек сан дра Па ви ће вић, На уда ру иде о ло ги ја : брак, по ро ди ца и пол ни мо рал у Ср би ји у дру-
гој по ло ви ни 20. ве ка, стр. 52, 100, 108, 340–365.

1134 Рад ми ла Ра дић, „Срп ско дру штво у 20. ве ку из ме ђу две ве ре: при ват но и јав но”, При ват ни 
жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 636–637, 639, 
640, 642, 644.
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пол ног мо ра ла и при хва та ња основ них хри шћан ских вред но сти (ма кар на ни-
воу Чач ка и ши ре око ли не) за пра во ни ка да ни је ни по сто ја ла.1135 Иако је ате-
и за ци ја „сло ми ла” мно ге уну тра шње от по ре пре ма абор ту су, на умно жа ва ње 
пре ки да труд но ће, као и дру ге из ме не у ре про дук ци ји ста нов ни штва, нај ви ше 
је ути ца ла из ме ње на уло га же не у мо дер ном дру  штву.

Про ме не у од но си ма из ме ђу му шка ра ца и же на тре ба по сма тра ти и у кон-
тек сту раз во ја ин ду стри је. Ка да је у пи та њу по ро ди ца ту је про из вод ња има ла 
зна чај ну уло гу у одр жа ва њу бра ка, јер се ра ди ло у ку ћи или по ред ње. Ка да је 
на сту пи ло вре ме раз во ја ин ду стри је па ро ви су по че ли да ра де раз дво је но, па 
је раз лог да се оста не за јед но у бра ку био ма њи. Лич но ис пу ње ње је по ста ло 
нај ва жни ји чи ни лац бра ка. Не ма раз ло га да љу ди одр жа ва ју по ро дич не од но-
се ако их они не чи не срећ ним. Европ ски кон текст раз во ја ин ду стри је го во ри 
да кључ ну ва жност у из ме ни од но са му шка ка ра ца и же на у бра ку и ван ње га 
има исто риј ски про цес ко ји го во ри о про па сти по ро дич ног про из вод ног до ма-
ћин ства, а не пад лич ног мо ра ла.1136

Ср би ја је по пут дру гих зе ма ља ушла у про цес „де мо граф ског пре ла за” ка рак-
те ри сти чан за мо дер ни за ци ју дру штва. По је ди не фа зе овог фе но ме на мо гле су 
да се убр за ју или успо ре ад ми ни стра тив ним ме ра ма, као што је за бра на или 
до зво ла пре ки да труд но ће, али не и да се за у ста ве. Иако је до зво ла абор ту са у 
Ју  го сла ви ји за кон ски ра но ли бе ра ли зо ва на, то ни је био глав ни узрок па да ра-
ђа ња по сле Дру гог свет ског ра та. Про цес ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је 
до вео је до про ме не уло ге же не у дру штву (ка сни је сту па ње у брак, ви ше обра-
зо ва ње, за по шља ва ње), што се од ра зи ло и на струк ту ру по ро ди це.1137

1135 Брач на не вер ства, ван брач на де ца (у Чач ку је пред Дру ги свет ски рат ско ро 10% де це ко ја 
су се ра ђа ла би ло „не за ко ни то”, у окол ним се ли ма да ле ко ма ње, од 0,5% до 1%), не вен ча ни 
бра ко ви, раз во ди, иле гал ни абор ту си, пол не бо ле сти – све је то био са став ни део жи во-
та ста нов ни штва и пре 1945. го ди не. Исто вре ме но, уну тра шњи од нос, пре све га се о ског 
ста нов ни штва, пре ма основ ним вер ским дог ма ма пра во слав ног хри шћан ства ни је био по-
зи ти ван. По себ но не по ве ре ње из ра жа ва ли су пре ма мо гућ но сти „веч ног жи во та” по сле 
смр ти. Хри шћан ски рај био је не ја сан и да лек, он се са мо на слу ћи вао и био је при лич но 
„сум њив” (Ни ко ла Пан те лић, Тра ди ци ја и са вре ме ност. Дру штве ни жи вот у се ли ма ча чан-
ског и гор њо ми ла но вач ког кра ја, Бе о град, 1991, стр. 38–54; Ра дој ко Ни ко лић, Ка ме на књи-
га пре да ка : о нат пи си ма са над гроб них спо ме ни ка за пад не Ср би је, Бе о град, 1979, стр. 26, 
28–29, 88, 253–263; Исти, Уми ра ња жи во ту јед на ка : о за пи си ма из књи га умр лих за пад не 
Ср би је, Ча чак, 1988, стр. 252–262; Исти, „Над гроб ни пор тре ти”, ЗРНМ IX, Ча чак, 1978, стр. 
95–96, 105–107; Љу бо драг По по вић, „Ча чан ски крај у 1916. го ди ни : ста нов ни штво, по љо-
при вре да и сто чар ство”, ЗРНМ X, Ча чак, 1979, стр. 298–299; Ми лош Ти мо ти је вић, „Ча чак у 
пред ве чер је Дру гог свет ског ра та 1938–1941 : со ци јал на, еко ном ска и по ли тич ка струк ту-
ра”, стр. 145; Исти, Век сум ње : ре ли ги о зност у ча чан ском кра ју 1886–2008, стр. 38–142).

1136 Џон Тош, Шон Ланг, н. д., стр. 68; Entoni Gidens, Odbegli svet : kako globalizacija preoblikuje 
naše živote, Beograd, 2005, str. 77–90.

1137 Ве ра Гу дац-До дић, н. д., стр. 81–88.
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На де мо граф ске про ме не ве ли ки ути цај има ле су и ми гра ци је, не са  мо са 
се ла у град, већ и из Ју го сла ви је/Ср би је по сле Дру гог свет ског ра та. То се од но-
си пре све га на про те ри ва ње Не ма ца из Вој во ди не, као и до се ља ва ње ко ло ни-
ста из Бо сне и Хр ват ске (пре те жно Ср ба) на те про сто ре. Пот пу не ста ти сти ке 
ових ве ли ких де мо граф ских про ме на ни су об ја вље не, али чак и оквир ни пре-
гле ди го во ре о сто ти на ма хи ља да љу ди ко ји су оти шли или су се на се ли ли у Ср-
би ју по сле Дру гог свет ског ра та. По себ ну ску пи ну чи не еко ном ски ми гран ти 
из Ју го сла ви је/Ср би је у ино стран ство.1138

Не по сред но по ли бе ра ли за ци ји до би ја ња па со ша (1961) у европ ским зе мља-
ма би ло је 110.796 рад ни ка из Ју го сла ви је. У овом пр вом та ла су еко ном ских 
ми гра на та рад ни ци из Ср би је чи ни ли су са мо 8%. Ми гра ци је су на ста вље не и 
у на ред ним го ди на ма, та ко да је у за пад но е вроп ским зе мља ма 1974. го ди не би-
ло 815.000 рад ни ка из Ју го сла ви је, као и још 222.000 у ва не вроп ским зе мља ма 
(укуп но 1.035.000). То је би ло не знат но сма ње ње у од но су на 1973. го ди ну ка да 
је у ино стран ству би ло 1,1 ми ли он рад ни ка из Ју го сла ви је (31% из Ср би је).1139 
У струк ту ри рад ни ка из Ср би је зна ча јан део чи ни ле су и на ци о нал не ма њи не 
(Ал бан ци, Ро ми, Вла си). По себ ност Ју го сла ви је у од но су на дру ге зе мље со ци ја-
ли стич ког дру штве ног уре ђе ња чи ни ла је упра во мо гућ ност од ла ска на За пад. 
Рад ни ци у ино стран ству има ли су по се бан ути цај на мо дер ни за ци ју дру штва. 
Ме ђу тим, та уло га је про бле ма тич на, јер су га стар бај те ри углав ном би ли не-
ква ли фи ко ва на рад на сна га из ру рал них пре де ла, са из ра же ном па три јар хал-
ном кул ту ром ко ја се на не ки на чин кон зер ви ра ла у стра ној сре ди ни у ко јој 
су се на шли. С дру ге стра не, ови рад ни ци су де ли мич но пре не ли рад на ис ку-
ства из ино стран ства и по ди гли ма те ри јал но бла го ста ње сво јих по ро ди ца.1140 

Но вац ко ји су до но си ли ку ћи умно го ме је по мо гао да се по ве ћа по тро шња и 
по диг не еко ном ско бла го ста ње зе мље. Упра во по чет ком ше зде се тих пре ста је 
бес по врат на стра  на по моћ Ју го сла ви ји (фи нан сиј ска осно ва за ин ду стри ја ли-
за ци ју), ко ју до брим де лом за ме њу ју до зна ке га стар бај те ра.1141

1138 Ми ро слав Јо ва но вић, „Из бе гли це у Ср би ји : при ват ност у сен ци тра у ме”, При ват ни жи-
вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 841–842. 

1139 Iva na Do bri vo je vić, „U po tra zi za bla go sta njem : od la zak ju go slo ven skih dr ža vlja na na rad u ze-
mlje za pad ne Evro pe 1960–1977”, str. 90, 92, 96, 97.

1140 Mi li ca Sen tić, „Na ši gra đa ni na pri vre me nom ra du u ino stran stvu”, Sta nov ni štvo, br. 1–2, Be o-
grad, ja nu ar – ju ni, 1971, str. 22; Pre drag J. Mar ko vić, „Ga star be i ters as the fac tor of mo der ni za-
tion in Ser bia”, Isto ri ja 20. ve ka, br. 2, Be o grad, 2005, p. 145–163.

1141 Dra ga na Gnja to vić, n. d., str. 69, 82.
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1. 1. 1. Демографске промене – Чачак

Де мо граф ске про ме не на под руч ју оп шти не Ча чак (ко ја укљу чу је град и окол-
на се ла), ви дљи ве су кроз по сте пе но сма  њ е ње  при ро д  ног при  ра шта ја. У пе-
ри о ду 1953–1961. на под руч ју оп шти не Ча чак про се чан го ди шњи при род ни 
при ра штај из но сио је 15,4‰, а у на ред ној де це ни ји (1961–1971) 13,6‰. Од 
по чет ка ше зде се тих мо гу ће је пра ти ти овај пад (1961 – 9,17‰, 1971 – 5,32‰, 
1981 – 5,39‰, 1989 – 1.65‰) ко ји је, као и у це лој Ср би ји, 1992. го ди не по стао 
не га ти ван (-0,5 про ми ла). Исто вре ме но је до шло и до по сте пе ног по ве ћа ња 
смрт но сти (1973 – 8,4‰, 1980 – 8,8‰ 1989 – 10,3‰). Про ме ни ла се и струк ту ра 
по ро ди це. Про сеч но до ма ћин ство у оп шти ни Ча чак (са се ли ма) 1961. го ди не 
има ло је 3,7 чла но ва (1971 – 3,4). Ве ли ки на пре дак пред ста вља ло је и зна чај но 
сма ње ње смрт но сти одој ча ди (1972 – 20,3‰, 1980 – 20,0‰, 1989 – 15,3‰).1142

На опа да ње смрт но сти и по бољ ша ње ква ли те та жи во та ути ца ла је и здрав-
стве на слу жба. Рат и оку па ци ја знат но су сма њи ли сме штај не и ка дров ске ка-
па ци те те бол ни це у Чач ку, ко ја је као ор га ни зо ва на уста но ва по сто ја ла још у 
XIX ве ку. Кра јем 1946. го ди не бол ни ца у Чач ку има ла је са мо 253 кре ве та, са 
укуп но 33 за по сле них (че тво ро ле ка ра). Број ле ка ра се спо ро по ве ћа вао, та ко 
да их је 1951. го ди не би ло са мо се дам, а 1957 – 35. Све до 1959. го ди не у Ју го-
сла ви ји је би ла до зво ље на и при ват на ле кар ска прак са. По сле ње ног уки да ња 
до шло је до по ве ћа ња при ти ска на др жав ну здрав стве ну слу жбу, што је усло-
ви ло да се раз ми шља о про ши ри ва њу ка па ци те та здрав стве них уста но ва и у 
Чач ку. У то вре ме још ни је би ло до вољ но ле ка ра у др жав ним уста но ва ма, па је 
„ре во лу ци о нар ни” по тез уки да ња пра ва оба вља ња при ват не ле кар ске прак се 
сма њио мо гућ ност ле че ња ста нов ни штва. Но, за хва љу ју ћи ве ћим ула га њи ма 
здрав стве на слу жба у оп шти ни Ча чак се раз ви ја ла, па је 1963. го ди не у свим 
уста но ва ма ра ди ло укуп но 329 рад ни ка, од ко јих су 65 би ли ле ка ри (два де сет 
тро је спе ци ја ли ста). Нај ве ћи про блем би ли су ло ши сме штај ни усло ви, јер из-
ме ђу 1950. и 1960. го ди не ни је би ло ве ћих ин ве сти ра ња у но ве здрав стве не 
објек те. С дру ге стра не, не пре кид но је ра стао број рад ни ка у здрав ству, ко јих 
је 1966. го ди не у оп шти ни Ча чак би ло укуп но 676 (здрав стве ни  и не здрав стве-
ни рад ни ци), од ко јих су 86 би ли ле ка ри (95 – 1968). На јед ног ле ка ра у оп шти-
ни до ла зи ло је у про се ку 848 (1.022 – 1968), на јед ног сто ма то ло га 3.544, а на 
јед ног фар ма це у та 3.987 ста нов ни ка (1966). За све раз ви је ни ју слу жбу 1968. 

1142 Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975, стр. 63, 67, 361–363; Оп-
шти не у СР Ср би ји 1975 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1976, стр. 85, 82–81; Оп шти не 
у Ре пу бли ци Ср би ји 1990 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1991, стр. 59; Или ја По по вић, 
Све ти слав Љ. Мар ко вић, „Де мо граф ски раз вој оп шти не Ча чак у пе ри о ду од 1948. до 2002. 
го ди не”, ЗРНМ XXXV, Ча чак, 2005, стр. 259–261. 
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го ди не отво рен је но ви дис пан зер, 1979. пот пу но но ва бол ни ца, али сна жан 
де мо граф ски при лив ста нов ни штва за пра во је кон стант но оп те ре ћи вао ква ли-
тет здрав стве не за шти те. Оп ште здрав стве но оси гу ра ње омо гу ћи ло је ма сов-
но ле че ње ста нов ни штва, по себ но ис ко ре њи ва ње ту бер ку ло зе од ко је од 1962. 
го ди не број обо ле лих кон стант но опа да. Чи тав здрав стве ни си стем гра да и 
оп шти не био је у ве ли ком на пре за њу 1972. го ди не ка да је за вла да ла епи де ми-
ја ве ли ких бо ги ња. У оп шти ни је обо ле ло 12 ли ца, а јед на осо ба је умр ла (ме-
ди цин ска се стра). Ча чак је по стао изо ло ван град, по себ но бол ни ца. Ма сов на 
вак ци на ци ја ста нов ни штва про тив ве ли ких бо ги ња би ла је го то во пот пу на, 
јер је са мо 0,7% ста нов ни штва из бе гло ову оба ве зу. С дру ге стра не, еко но ми ја 
гра да пре тр пе ла је огром ну ште ту због ме ра ка ран ти на и из о ста ја ња са по сла 
оних ко ји су има ли ре ак ци је на при мље ну вак ци ну.1143 Због огра ни че ног кре-
та ња ста нов ни ка пред у зе ћа ни су ра ди ла, гу би ци у про из вод њи су би ли ве ли-
ки, ауто бу си су би ли по лу пра зни, про мет у уго сти тељ ству је пре по ло вљен, а 
куп ци из дру гих кра је ва су пре ста ли да узи ма ју по љо при вред не про из во де из 
Чач ка и око ли не.1144

Про блем са епи де ми јом ве ли ких бо ги ња био је изо ло ва ни ин ци дент. Да ле-
ко ве ћи про блем би ли су обо ле ли од ту бер ку ло зе чи ји је број спо ро опа дао. 
У оп шти ни Ча чак 1958. го ди не ре ги стро ва но је 2.895 бо ле сни ка са ак тив ном 
плућ ном ту бер ку ло зом (ско ро 3,5% од укуп ног бро ја ста нов ни ка), док је број 
не ак тив не био да ле ко ве ћи. Днев но је кроз дис пан зер за ту бер ку ло зне про ла зи-
ло око 140 па ци је на та.1145 Ни пет го ди на ка сни је број обо ле лих ни је зна чај ни је 
сма њен. То ком 1963. го ди не у оп шти ни Ча чак ре ги стро ва но је 2.610 обо ле лих 
од ту бер ку ло зе (1,95% од свих обо ле лих). Бор ба за ис ко ре њи ва ње ове бо ле сти 
зах те ва ла је по кре та ње ма сов них пре гле да ста нов ни ка. То ком 1963. го ди не пре-
гле да но је пре ко 100.000 љу ди, а де ца су вак ци ни са на.1146 Број обо ле лих од ту бер-
ку ло зе у оп шти ни Ча чак (та да без оп шти не Мр ча јев ци) ни је се ла ко сма њи вао 
и из но сио је 1.192 обо ле ла (1,8% од укуп ног бро ја ста нов ни ка) 1965. го ди не.1147

1143 Из ве штај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. го ди не са освр том на 
за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду (без го ди не и ме ста из-
да ња), стр. 2; Ми ро слав Ми ле Мој си ло вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Здрав ство ча чан ског 
кра ја, Ча чак, 1979, стр. 177–179, 184, 191, 193–194, 197, 207, 210, 215, 220–224, 245–247. 

1144 М. Ј., „Ва ри о ла од ла зи, по сле ди це оста ју”, Ча чан ски глас, бр. 16, Ча чак, 14. април 1972, стр. 3.
1145 М. М., „По че ла не де ља бор бе про тив ту бер ку ло зе : на су зби ја њу ове бо ле сти има још ве ли-

ких про бле ма”, Ча чан ски глас, бр. 35, Ча чак, 16. сеп тем бар 1959, стр. 5.
1146 То дор Ко си гер ски, „По ве ћа ни на по ри у бор би про тив ту бер ку ло зе”, Ча чан ски глас, бр. 16, 

Ча чак, 10. април 1964, стр. 10.
1147 Из ве штај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. го ди не са освр том на 

за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду (без го ди не и ме ста из-
да ња), стр. 19.
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Вре ме ном је број обо ле лих сма њен. На те ри то ри ји оп шти на Ча чак и Лу ча-
ни, за кључ но са 1967. го ди ном, на 100.000 ста нов ни ка би ло 1.412 бо ле сних од 
ту бер ку ло зе. Са ма ста ти сти ка ни је от кри ва ла су шти ну про бле ма. Иако се уку-
пан број обо ле лих сма њио, по ве ћа вао се у по пу ла ци ји од ра слих му шка ра ца и 
же на, док је сма ње ње бе ле же но код де це. Нај ви ше је би ла бо ле сна по пу ла ци ја 
из над 50 го ди на ста ро сти. То ком ма сов ног пре гле да 1964. го ди не от кри ве но је 
445 но вих слу че је ва обо ље ња (1965 – 818, 1966 – 248).1148 Пре вен тив на за шти та 
и про ток вре ме на учи ни ли су да се број обо ле лих од ту бер ку ло зе сма њи. У 
1976. го ди ни би ло је 330 обо ле лих, а у 1980 – 250. Де ца ни су ви ше би ла угро же-
на ка те го ри ја, већ по лу ла ци ја ста ри ја од 70 го ди на.1149

Здрав стве ни си стем Чач ка имао је кон ти ну и ра ни раз вој, а до ступ ност ле-
кар ске по мо ћи је не пре кид но по ве ћа ва на, ма да је ду го би ла ис под ре пу блич-
ког про се ка. Ка да је у пи та њу цен трал на Ср би ја, Ча чак ни ка да ни је до се гао 
про сеч не здрав стве не услу ге. 

Та бе ла бр. 31. Број ста нов ни ка на јед ног ле ка ра у Оп шти ни Ча чак, ужој Ср би ји и Ср-
би ји 1972–1989.

Го ди на 1972. 1980. 1989.
Ча чак 853 584 386
Ужа Ср би ја 703 485 346
Ср би ја 796 573 405

Из вор: Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975, стр. 365, 367; 81–378, 
380; Оп шти не у СР Ср би ји 1980 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1981, стр. 378; Оп шти не 
у Ре пу бли ци Ср би ји 1990 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1991, стр. 398–400.

Раз вој здрав стве не слу жбе омо гу ћио је ле че ње ста нов ни штва и по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та. Ме ђу тим, ка да је у пи та њу пла ни ра ње по ро ди це и од нос 
пре ма кон тра цеп ци ји и на мер ним пре ки ди ма труд но ће, ни је до шло до мо дер-
ни за ци је. Ча чак је имао исти тренд раз во ја као и цен трал на Ср би ја. То ком 1962. 
го ди не у Чач ку је из вр ше но 3.026 ле гал них пре ки да труд но ће (1963 − 3.300, 
1964 − 4.230). С дру ге стра не, број по ро ђа ја био је два до три пу та ма њи од 
бро ја по ба ча ја (1963 − 1.266; 1964 − 1.370 по ро ђа ја). Же не су по сле пре ки да 
труд но ће до би ја ле три да на по ште де, па ни су ра ди ле. Ан ке те код за по сле них 
же на у Чач ку от кри ва ле су да чак њих 83% ни је же ле ло ви ше де це, а има ле су 
јед но или дво је. У пи та њу су би ли ве ли ка пре оп те ре ће ност и на по слу и код 
ку ће. Чак 70% ис пи та них же на ни шта ни је зна ло о кон тра цеп ци ји. Рад ни це 
су про цен ту ал но има ле ви ше по ба ча ја од слу жбе ни ца. Же не су се жа ли ле и 

1148 „Ту бер ку ло за и да ље пре ти”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 24. март 1967, стр. 5.
1149 „За ра зне бо ле сти не уз ми чу”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 10. ок то бар 1980, стр. 12.
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на аро ган тан од нос здрав стве них рад ни ка пре ма њи ма то ком по ба ча ја. По ред 
ле гал них и да ље су се од ви ја ли не ле гал ни по ба ча ји, па су у 1964. за бе ле же на 
653 та ква слу ча ја.1150

Ве о ма ма ли број же на се обра ћао ле ка ри ма да им пре по ру чи сред ства за 
кон тра цеп ци ју. Обич но су пре пи си ва не та бле те, али же не су би ле не мар не у 
њи хо вом узи ма њу, а и му шкар ци су  се про ти ви ли кон тра цеп ци ји. За угра ђи ва-
ње спи ра ле прет ход но је био нео п хо дан пре глед, као и ка сни је кон тро ле, што 
је мно ге же не од би ја ло. Не у да те же не го то во уоп ште ни су до ла зи ле по са ве те 
о кон тра цеп ци ји. Оне су се ра ди је од лу чи ва ле за пре кид труд но ће. Де вој ка ма 
је би ло не згод но да се по ја ве ме ђу уда тим же на ма у са ве то ва ли шту, јер су се 
пла ши ле па ла нач ких ого ва ра ња. Не про све ће ност и не зна ње пот хра њи ва ли су 
око ли на и ро ди те љи.1151

Труд но ће код ма ло лет ни ца на ро чи то су уче ста ле то ком 1970. го ди не, ка да 
је за пр вих де вет ме се ци за бе ле же но 74 абор ту са код де во ја ка уз ра ста од 14 до 
18 го ди на. То су углав ном би ле уче ни це сред њих шко ла у гра ду, док су де вој ке 
са се ла би ле „по ште ни је”, јер су тра жи ле ре ги стра ци ју код ма ти ча ра ако би 
оста ле труд не. Ини ци ја то ри за на си лан пре кид труд но ће нај че шће су би ли ро-
ди те љи, чак и у по од ма клој труд но ћи. Ако би ле ка ри то од би ли, „ре ше ње” су 
тра жи ли у не ле гел ним по ба ча ји ма, па се де ша ва ло да и де вој ка и де те из гу бе 
жи вот. Код омла ди не је вла да ла ве ли ка не про све ће ност, а још ве ћа ме ђу ро ди-
те љи ма.1152

По је ди не же не су сва ка три или че ти ри ме се ца до ла зи ле да из вр ше по ба чај. 
За бе ле же ни су слу ча је ви да су не ке чак 37 пу та пре ки ну ле труд но ћу. На на си-
лан пре кид труд но ће од лу чи ва ле су се же не свих со ци јал них ка те го ри ја, се љан-
ке и ин те лек ту ал ке. Број пре ки да труд но ће вре ме ном је опа дао у од но су на број 
ро ђе них бе ба (1980. го ди не – 5.791 по ба чај, 1.783 по ро ђа ја; 1985. го ди не – 4.274 
по ба ча ја, 1.922 по ро ђа ја; 1991. го ди не – 2.671 по ба чај, 1.525 по ро ђаја).1153

Иако је „де мо граф ски пре лаз” знат но ути цао на де мо граф ске про ме не, на-
ро чи то у струк ту ри по ро ди це, нај ве ћи ути цај на про ме не број но сти ста нов ни-

1150 Б. М., „Пре оп те ре ће ност же не – је дан од узро ка сма ње ња на та ли те та“, Ча чан ски глас, бр.40, 
Ча чак, 15. ок то бар 1965, стр. 4; Ми лош Ти мо ти је вић, „ Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про-
сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, стр. 605–607.

1151 Ми ле Мој си ло вић, „Ди ја ло зи : кон тра цеп ци ја – да ли бри га са мо же не?“, Ча чан ски глас, 
бр. 3, Ча чак, 15. ја ну ар 1969, стр. 4; Ми лош Ти мо ти је вић, „ Град у уну тра шњо сти: об ли ци, 
про сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, стр. 605–607.

1152 М., „По ја ва ко ја опо ми ње : све је ве ћи број ма ло лет них труд ни ца“, Ча чан ски глас, бр. 45, 
Ча чак 21. но вем бар 1970, стр. 5; Ми лош Ти мо ти је вић, „ Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про-
сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, стр. 605–607.

1153 Г. Р., „Абор тус – ве о ма опа сна ин тер вен ци ја“, Ча чан ски глас, бр. 35, Ча чак, 8. сеп тем бар 
2000, стр. 9.
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штва има ла је ми гра ци ја. Ста нов ни штво ча чан ске оп шти не је пре ма по пи су из 
2002. го ди не у 50% до се ље но по сле Дру гог свет ског ра та. Овај тренд до се ља ва-
ња мо гао се уочи ти и при ли ком по пи са из 1961. го ди не. На ур ба ном под руч ју 
Чач ка већ та да је са мо 31,7% ста нов ни ка би ло ро ђе но у ме сту у ко ме је жи ве ло. 
До сеље ни ци су до ла зи ли углав ном са се ла (62,3%). У гра ду је остао и ве ли ки 
број љу ди ко ји су у Ча чак до шли то ком оку па ци је (1.256 осо ба). Но, нај ве ћи 
број до се ље ни ка при спео је у Ча чак у пе ри о ду 1946–1961 (78,2%). До ми нант ни 
прав ци се о бе по ла зи ли су са цр но гор ских бр да и по вр ши, из Хер це го ви не и ста-
ре Ра шке, као и мо ра вич ког и дра га чев ског кра ја. Ста нов ни штво из па сив них 
кра је ва сле ди ло је тра ди ци о нал не прав це ми гра ци ја, као и у пе ри о ди ма пре 
1945. го ди не. У град Ча чак се од 1946. до кра ја 1952. го ди не до се ли ло 23,52% но-
вог ста нов ни штва (29,2% ако се ра чу на ју и они до се ље ни то ком ра та). Слич ни 
из но си по ве ћа ња ста нов ни ка на ста вље ни су и у сле де ћим де це ни ја ма (од 1953. 
до кра ја 1960. го ди не – 26,75%; од 1961. до кра ја 1971. го ди не − 26,11%). Пре ма 
ста њу из 1971. го ди не у гра ду Чач ку је жи ве ло са мо 34,11% ста нов ни ка ко ји 
су у ње му и ро ђе ни, дом су две тре ћи не жи те ља би ли до се ље ни ци из пе ри о да 
пре и на ро чи то по сле Дру гог свет ског ра та (22.916 – 85,82%).1154 Слич ни трен-
до ви ва же и за це лу оп шти ну у ко јој се 1971. го ди не јед на че твр ти на до се ли ла 
по сле Дру гог свет ског ра та, да би у на ред не две де це ни је (до 1991) до шло још 
око 16% ста нов ни штва.1155 Град Ча чак је од 1948. до 1961. го ди не ско ро три 
пу та по ве ћао број жи те ља, а у пе ри о ду 1961–1991. два и по пу та. За 45 го ди на 
раз во ја гра да у со ци ја ли зму Ча чак је ско ро шест пу та по ве ћао број сво јих ста-
нов ни ка.1156

Број оних ко ји су од ла зи ли из Чач ка ни је јав но са оп шта ван. По себ ну гру пу 
ми гра на та чи ни ли су рад ни ци у ино стран ству. Но, под руч је оп шти не Ча чак 
ни је има ло пу но га стар бај те ра, као не ка дру га под руч ја у Ср би ји. По чет ком 
се дам де се тих (1971), ка да је за бе ле жен нај ве ћи број га стар бај тер ских од ла за ка 
из Ју го сла ви је, на под руч ју оп шти не Ча чак би ло је 12,9 ли ца на при вре ме ном 
ра ду у ино стран ству на 1.000 ста нов ни ка оп шти не, што је би ло ско ро ду пло 
ма ње од ре пу блич ког про се ка (Ср би ја 23,6, цен трал на Ср би ја 21,8). Са мо је 31 
оп шти на има ла ма њи про це нат га стар бај те ра од 113 ко ли ко их је би ло у цен-
трал ној Ср би ји 1971. го ди не.1157 Ни де сет го ди на ка сни је (1981) број рад ни ка у 

1154 Po pis sta nov ni štva i sta no va 1971 : sta nov ni štvo, mi gra ci o na obe lež ja : re zul ta ti po na se lji ma op šti-
na ma, knji ga IX, Be o grad, 1973, str. 334.

1155 Po pis sta nov ni štva 1961. Knji ga XII : mi gra ci o na obe lež ja – re zul ta ti za na se lja, Be o grad, 1966, str. 
25; Или ја По по вић, Све ти слав Љ. Мар ко вић, „Де мо граф ски раз вој оп шти не Ча чак у пе ри о-
ду од 1948. до 2002. го ди не”, стр. 250, 259.

1156 По гле да ти Та бе лу бр. 6.
1157 Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975, стр. 361–363.
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ино стран ству из оп шти не Ча чак ни је се по ве ћао (11,1 ли це на 1.000 ста нов ни-
ка – укуп но 532 осо бе).1158

1. 2. Демографске промене – Бугарска

Де мо граф ске про ме не у бу гар ском дру штву ве за не за про цес мо дер ни за ци је 
ви дљи ве су већ по сле Пр вог свет ског ра та. „Де мо граф с ки  пре  лаз” м о  же се п ра -
ти ти од 1926. го ди не. Ипак, дра ма ти чан пад при род ног при ра шта ја ста нов ни-
штва усле дио је тек по сле Дру гог свет ског ра та. Он је 1946. го ди не из но сио 
11,9‰, да би 1990. по стао не га ти ван (-0,4‰). Но ви дру штве но-еко ном ски од-
но си, обра зо ва ње и за по шља ва ње же на, ур ба ни за ци ја и из ме на брач них уло-
га, ути ца ли су на ве ли ки пад ра ђа ња де це. Исто вре ме но се сма њи вао и број 
чла но ва по  ро ди це. По чет ком XX ве ка про сеч на по ро ди ца у Бу гар ској има ла је 
се дам чла но ва, а 1946 – 2,97. Сре ди ном 60-их го ди на тај број је пао на 2,08, да 
би се дам де се тих имао бла ги по раст (2,24); осам де се тих се бе ле жи ве ли ки пад 
на 1,86. По ред сма ње ња ра ђа ња до шло је нај пре до па да, а за тим по нов ног по-
ве ћа ња смрт но сти (1946 – 13,7‰,1965 – 8,1‰, 1990 – 12,5‰). По ред по ве ћа ног 
стан дар да, на про ду же ње жи во та и пад смрт но сти ути ца ла је и ор га ни зо ва-
на здрав стве на слу жба. С дру ге стра не, по ве ћа ње смрт но сти сре ди ном осам-
де се тих би ла је по сле ди ца „но вих” мо дер них бо ле сти (ср ца и крв них су до ва, 
си сте ма за ди са ње, кан це ра), као и убр за ни јег и стре сни јег на чи на жи во та. 
Зна ча јан по ка за тељ по бољ ша ња усло ва жи во та је и ве ли ки пад смрт но сти де це 
(1944 – 145‰, 1985 – 15‰).1159 Смрт ност одој ча ди је и да ље опа да ла, па је 1990. 
го ди не у Бу гар ској она из но си ла 14,4‰ (Ју го сла ви ји – 19,3; Ср би ји – 23,2; ужој 
Ср би ји – 17,2 ‰).1160

По бољ ша ње усло ва жи во та и пад смрт но сти умно го ме је био и ре зул тат по-
бољ ша не здрав стве не за шти те, ко ја је до кра ја епо хе со ци ја ли зма би ла на про-
сеч ном европ ском ни воу, а кра јем епо хе и из над та  квог про се ка. Број ста нов-
ни ка на јед ног ле ка ра у Бу гар ској стал но се сма њи вао (1939 – 2.021, 1956 – 821, 
1960 – 715, 1970 – 538, 1975 – 465, 1978 – 431).1161 У Бу гар ској је 1990. го ди на на 
јед ног ле ка ра до ла зи ло 320, Ју го сла ви ји – 508, Ср би ји – 488, а ужој Ср би ји – 411 
ста нов ни ка.1162 Из град ња здрав стве ног си сте ма у Бу гар ској то ком епо хе со ци-

1158 Из ра чу на то пре ма по да ци ја из: Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991, str. 705.
1159 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен де ции и про це си в Бъл га рия след вто ра та све тов на во й-

на”, стр. 370–372. 
1160 По гле да ти Та бе лу бр. 26. 
1161 35 го ди ни со ци а ли сти че ска Бъл га рия, Со фия, 1979, стр. 207.
1162 По гле да ти Та бе лу бр. 26. 
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ја ли зма мо же се по де ли ти на три пе ри о да. Пр ви (1945–1950) ка рак те ри шу ус-
по ста вља ње основ них ин сти ту ци ја и слу жби, по сте пе но уво ђе ње бес плат не 
здрав стве не за шти те и на ци о на ли за ци ја при ват них бол ни ца. У дру гом пе ри-
о ду раз во ја (1950 – 1973) ко пи ра се со вјет ски си стем за шти те здра вља ста нов-
ни штва. Од 1951. здрав стве не услу ге по ста ју бес плат не. Уво ди се про ти ве пи де-
миј ска слу жба на ни воу це ле др жа ве, а мно ге за ра зне бо ле сти су ис ко ре ње не, 
као на при мер ма ла ри ја (1965). Здрав стве на за шти та спро во ди се кроз си стем 
ре ги о нал не и ре јон ске ор га ни за ци је на ни воу це ле зе мље, из гра ђу је се мре жа 
ин сти ту та и спе ци ја ли зо ва них уста но ва за ле че ње. Тре ћи пе ри од (1973–1989) 
за по чео је до но ше њем но вог за ко на о здра вљу ко јим је на ја вље на бор ба про-
тив ал ко хо ли зма и пу ше ња, као и ак ци ја за по ве ћа ње ра ђа ња. При ват на ле кар-
ска прак са за бра ње на је 1972. го ди не, што је сма њи ло мо гућ но сти за ква ли-
тет но ле че ње ста нов ни штва. Ак ци је за по ве ћа ње ра ђа ња и ква ли те та жи во та 
ни су има ле успе ха, а здрав стве на слу жба по сте пе но је гу би ла ауто ри тет ме ђу 
ста нов ни штвом.1163

И по ред раз ви је ног си сте ма здрав стве не за шти те, ко ји је имао и за да так 
да се бри не о по ве ћа њу на та ли те та, Бу гар ска је у пе ри о ду со ци ја ли зма има ла 
ве ли ки пад ра ђа ња. Узрок се на ла зио у про ме ње ној уло зи же не у дру штву и 
по ро ди ци, по ве ћа њу обра зо ва ња, ма сов ном за по шља ва њу, пре се ља ва њу са се-
ла у гра до ве и убр за ној ур ба ни за ци ји, што све пред ста вља гло бал ни фе но мен 
мо дер ни за ци је. Због  све ста ри јег до ба сту па ња у брак, усло ва жи во та и број-
ни јих оба ве за на по слу, до шло је и до па да ра ђа ња. То је би ло у су прот но сти 
са зва нич ном др жав ном по ли ти ком ко ја је на сто ја ла да за др жи пред мо дер ну 
тен ден ци ју ра ђа ња де це. Но, то је би ло у су прот но сти са но вом уло гом же не 
у дру штву, прав но из јед на че не са му шкар цем. С дру ге стра не, со ци ја ли стич ка 
Бу гар ска је до 1951. го ди не за др жа ла за ко не из прет ход ног ре жи ма ко ји су, 
во ђе ни на ци о на ли стич ким мо ти ви ма и по дра жа ва њем на ци стич ке Не мач ке, 
под сти ца ли по ве ћа но ра ђа ње. То ни је сме та ло со ци ја ли стич кој Бу гар ској да 
за др жи суб вен ци је за мај ке ко је су ра ђа ле ви ше де це од про се ка. Се о ско ста-
нов ни штво нај пре је би ло ис кљу че но из ових од ред би, да би се то ка сни је ис-
пра ви ло. Нео же ње ни и не у да те, као и они ко ји пр вих го ди на бра ка ни су има ли 
де цу, пла ћа ли су др жа ви по рез. Од кра ја ше зде се тих сти му ли ше се ра ђа ње тре-
ћег де те та. Ова од ред ба ни је при ме њи ва на ако би се ра ђа ње на ста ви ло, што се 
у осно ви односило на огра ни ча ва ње ра ста му сли ман ског ста нов ни штва ко је 
је има ло виши при род ни при ра штај. Мај ке са ви ше де це по ста ја ле су но си о ци 

1163 Злат ко Зла тев, Бо рис Ма те ев, Вла ди мир Ми гев, Бъл га рия в епо ха та на со ци а ли зма, Со-
фия, 1981, стр. 237–238; Мар сел Ле ви, „Ме ди ци на и здра ве о па зва не то”, Бъл га рия 20. век : 
ал ма нах (ред. Фи лип Па на й о тов), Со фия, 1999, стр. 485–487.
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ор де на (ви ше ре до ва у за ви сно сти од бро ја де це), као и ко ри сни ци ра зних при-
ви ле ги ја, као што је бес пла тан ауто бу ски пре воз.1164

Дру га гру па ме ра ко ја је тре ба ло да по ве ћа ра ђа ње од но си ла се на ре стрик-
тив ни од нос др жа ве пре ма кон тра цеп тив ним сред стви ма и абор ту си ма. Ши ре-
њем здрав стве не мре же др жа ва је же ле ла да ста ви под сво ју кон тро лу труд но ће 
и ра ђа ња. Као и у дру гим сфе ра ма дру штва и ов де је ко пи ран со вјет ски мо дел. 
За ко ном из 1951. го ди не из вр ше ње абор ту са без до зво ле ко ми си је мо гло је да 
се ка зни за тво ром до пет го ди на, а же на је по сле опо рав ка мо гла да се осу ди на 
при нуд ни и по прав ни рад. По што је абор тус 1955. де кри ми на ли зо ван у СССР-
у, сле де ће го ди не то је ура ђе но и у Бу гар ској. Све је би ло усло вље но из бе га ва-
њем све ра ши ре ни је прак се иле гал них абор ту са.1165 И по ред свих те жњи да се 
ова прак са ле га ли зу је и ума њи, број абро ту са у Бу гар ској је не пре ста но ра стао 
(1955 – 2.200, 1965 – 96.000, 1975 – 120.400, 1985 – 119.000). Али оно што је би ло 
још не по вољ ни је је сте да је број абор ту са 1980. го ди не пре ма шио број ра ђа ња 
(136.300 : 128.200), а та тен ден ци ја се одр жа ла до кра ја епо хе со ци ја ли зма. Ме-
ре за огра ни че ње пра ва абор ту са код же на ко је још не ма ју де цу или су не у да те 
(1968), па и оних ко је има ју са мо јед но де те (1974), ни су има ле успех, као ни 
тен ден ци је да се абор тус пот пу но за бра ни као у Ру му ни ји. Све до кра ја ше зде-
се тих у Бу гар ској се ни су ма сов но ко ри сти ла кон тра цеп тив на сред ства, ко ја су 
озна ча ва на као део „ма ло гра ђан ске” кул ту ре. У спре ча ва њу за че ћа ни ка сни је 
ни су ко ри шће на мо дер на сред ства, за раз ли ку од не ких дру гих со ци ја ли стич-
ких зе ма ља (Ма ђар ска). Тра ди ци о нал не ме то де спре ча ва ња за че ћа, као што је 
пре кид сек су ал ног ак та, оста ле су до ми нант не, па су пре зер ва ти ви ко ри шће ни 
са мо у 3% слу ча је ва. Већ од се дам де се тих по чи ње ма сов ни је уво же ње са вре ме-
них кон тра цеп тив них сред ста ва из „брат ских” со ци ја ли стич ких зе ма ља. У сле-
де ћој де це ни ји по себ ну по пу лар ност има ли су ис точ но не мач ки пре зер ва ти ви 
ко ји се од 1983. го ди не по ли цен ци пра ве и у Бу гар ској.1166 У истом пе ри о ду на 
За па ду (Фран цу ска) 68% про це на та же на би ло је по кри ве но не ком вр стом кон-
тра цеп ци је. Упо тре ба пи лу ле би ла је нај че шћа (28%), а иза ње су сле ди ли пре-
кид сек су ал ног ак та и ко ри шће ње пре зер ва ти ва (нај че шће код уда тих и ста ри-
јих од 30 го ди на). Мла де же не, од 20 до 24 го ди на ста ро сти, у 97,8% слу ча је ва 
су при ме њи ва ле кон тар цеп ци ју.1167 Ср би ја и Бу гар ска су би ле да ле ко од ова кве 
прак се пла ни ра ња по ро ди це и сек су ал ног жи во та уоп ште.
1164 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен де ции и про це си в Бъл га рия след вто ра та све тов на во й-

на”, стр. 372–375.
1165 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен де ции и про це си в Бъл га рия след вто ра та све тов на во й-

на”, стр. 375–376.
1166 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен де ции и про це си в Бъл га рия след вто ра та све тов на во й-

на”, стр. 375–378. 
1167 Же рар Вен сен, н. д., стр. 196–197.



365

Друштвене промене

Де мо граф ске про ме не би ле су из ра же не и кроз про цес ми гра ци ја у ино-
стран ство. То се по себ но од но си ло на на ци о нал не ма њи не (Јер ме ни, Је вре ји, 
Тур ци). То ком це ле епо хе со ци ја ли зма из Бу гар ске је оти шло око 620.000 љу ди, 
док је број оних ко ји су до шли у Бу гар ску био да ле ко ма њи (око 20.000 Бу га ра/
Ма ке до на ца из Егеј ске Ма ке до ни је). По ред сма ње ног при род ног при ра шта ја и 
овај фак тор је ути цао на сма ње ње бро ја ста нов ни ка.1168

1. 2. 1. Демографске промене – Благоевград

Ка да је у пи та њу Бла го ев град, де мо граф ске про ме не ве за не за из бе глич ко пи та-
ње ни су би ле та ко из ра же не као на кон Пр вог с ве т ск ог ра т а.  По сле  се п  тем бра 
1944. го ди не из Тра ки је, Егеј ске и Вар дар ске Ма ке до ни је и За пад них по кра ји на 
(два сре за у Ис точ ној Ср би ји), у Бу гар ску се пре се ли ло око 100.000 из бе гли ца.* 
По сто јао је про блем сме шта ја, ис хра не, ра да и ле кар ске по мо ћи. Гор ња Џу ма ја 
је би ла је дан од при хват них цен та ра (це ла област при ми ла је 2.498 по ро ди ца). 
У око ли ни Гор ње Џу ма је и оп шти ни Круп ник на се ли ло се 298 из бе гли ца. Ју го-
сла ви ја је у ово вре ме при вла чи ла из бе гли це из Егеј ске Ма ке до ни је у НР Ма-
ке до ни ју, а све је би ло у окви ру иде је о Бал кан ској фе де ра ци ји. Прет по ста вља 
се да је око 40.000 из бе гли ца оти шло у Ју го сла ви ју. Ка да је у пи та њу Бу гар ска, 
мно ге из бе гли це су из Гор њо џу мај ске обла сти упу ће не у До бру џу, где је би ло 
мо гућ но сти за трај но на се ља ва ње. Про блем сме шта ја из бе гли ца при ве ден је 
кра ју 1949. го ди не. Оп шти на Гор ња Џу ма ја има ла је 1944. го ди не 69 из бе глич-
ких по ро ди ца са 238 чла но ва, а це ла област 788 по ро ди ца (3.515 љу ди). Сле де-
ће го ди не (1945) оп шти на Гор ња Џу ма ја има ла је 32 из бе глич ке по ро ди це са 
169 чла но ва. У це лој обла сти укуп но је би ло 2.498 по ро ди ца са 12.192 чла но-
ва.1169 У Чач ку је по сле 1944. го ди не оста ло 1.256 осо ба ко је су у град до шле као 
из бе гли це то ком оку па ци је. 

С дру ге стра не, до шло је до пот пу ног исе ља ва ња Је вре ја. Бла го ев град је до 
1912. го ди не био бал кан ска ва рош у ко јој је жи ве ло мно штво ет нич ких и вер-
ских ску пи на. По сле осло бо ђе ња 1912. го ди не му сли ма ни су на пу стили град, 
а из ме ђу два свет ска ра та то је учи ни ло и вла шко ста нов ни штво. Је вре ји су 
оста ли све до 1948. го ди не.

1168 Ми ха ел Гру ев, „Де мо граф ски тен де ции и про це си в Бъл га рия след вто ра та све тов на во й-
на”, стр. 378–381.

* Овај број је про бле ма ти чан, јер је пет пу та ве ћи од по да та ка ко је из но си кри тич ка исто ри-
о гра фи ја у Бу гар ској.

1169 Искра Цвет ко ва, „Бе жан ски ят въ рос и ми гра ци он ни те про це си в Пи рин ския край – 1944–
1949”, Пи рин ски край : кра е вед ски исле два ния (съст. Йор дан Ван чев), Бла го ев град, 1996. 
стр. 135–140.
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Је вреј ска за јед ни ца у Бу гар ској је по сле Дру гог свет ског ра та би ла по де ље-
на на при ста ли це но вог дру штва (со ци ја ли зма) и но ве др жа ве Изра ел (ци о ни-
зма). Ови дру ги су од не ли пре ва гу. Исе ља ва ње Је вре је из Бу гар ске би ло је усло-
вље но истим про це сом у Со вјет ском Са ве зу. Из Бу гар ске се то ко м 1948–1949. 
исе ли ло пре ко 32.000 Је вре ја (52 ли ца из Бла го ев гра да, у ко ме ни је остао ни ко 
из ове ет нич ке и вер ске за јед ни це).1170 

Иако зна чај не, ово ни су би ле ве ли ке де мо граф ске про ме не као ка да су у 
пи та њу при род ни при ра штај и ме ха нич ки при лив ста нов ни штва из окол них 
се ла. Бла го ев град ску област ка рак те ри сао је ви ши при род ни при ра штај не го 
што је то био про сек за Бу гар ску. Та ко је 1960. го ди не у Бу гар ској при род ни 
при ра штај из но сио 17,6 а у Бла го ев град ској обла сти 25,1 про мил (дру ги по 
ви си ни у Бу гар ској). Ова област је има ла ни жу смрт ност, као и смрт ност де це, 
не го што је то био про сек за Бу гар ску.1171 Же не ко је су има ле ви ше де це, као и 
у слу ча ју це ле Бу гар ске, до би ја ле су од гра да из ве сне при ви ле ги је. Та ко је 1967. 
го ди не 696 же на из Бла го ев гра да има ло бес плат не пут не кар те.1172

По бољ ша њу жи вот них усло ва до при не ла је и ви ша здрав стве на за шти та. 
Пр ва бол ни ца у Бла го ев гра ду отво ре на је још пре осло бо ђе ња Пи рин ског кра-
ја (1882), али је за тво ре на по сле 1912. го ди не.1173 Град је тек 1933. го ди не до био 
но ву бол ни цу ко ја је до 9. сеп тем бра 1944. го ди не има ла јед но ин фек тив но 
оде ље ње са 30 ле жа је ва, по ро ди ли ште са 15 кре ве та, град ску ам бу лан ту, ту бер-
ку ло зни дис пан зер и јед ну здрав стве ну ста ни цу за бор бу про тив ма ла ри је. У 
здрав стве ној слу жби ра ди ло је укуп но осам ле ка ра.1174

Но ва об је ди ње на сре ска бол ни ца отво ре на је 1945. го ди не. Има ла је ин фек-
тив но и оде ље ње за хи рур ги ју са укуп но 70 бол нич ких кре ве та.1175 Здрав стве на 
слу жба по ла га но се про ши ри ва ла на цео округ. До 9. сеп тем бра 1944. у окру гу 
је би ло 50 ле ка ра и 10 сто ма то ло га, шест апо те ка ра (1957 – 302 ле ка ра, 84 сто ма-
то ло га, 33 апо те ка ра). На јед ног ле ка ра пре 1944. до ла зи ло је 5.200, а на јед ног 
сто ма то ло га 26.000 гра ђа на. По сле јед не де це ни је (1956) на јед ног ле ка ра до ла-

1170 Бо й ка Ва си ле ва, Евре и те в Бъл га рия 1944–1952, Со фия, 1992, стр. 13–34, 117, 123–124; До-
брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 194–197.

1171 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1960, Со фия, 1961, стр. 333.
1172 Кме то ве те на Бла го ев град (Гор на Джу мая) 1912–2007, стр. 68.
1173 „Бол ни ци”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), 

Бла го ев град, 1995, стр. 105.
1174 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 196.
1175 „Бол ни ци”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I, стр. 105; „Обе ди не на ра й он на бол ни ца”, 

Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 62.
1176 Ге ор ги Чер ви лов, „Де ла на на род на та власт : раз цват на здра ве о па зва не то в окръ га”, Пи рин-

ско де ло, бр. 6, Бла го ев град, 19. яну а ри 1956, стр. 3.
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зи ло је 1.300, а на јед ног сто ма то ло га 3.300 ста нов ни ка (по да ци за округ).1176 По-
ве ћа ње бро ја ле ка ра и по ди за ње згра да за сме штај здрав стве не слу жбе ни је би-
ло до вољ но да би се ква ли тет но ор га ни зо ва ла здрав стве на слу жба. Про блем 
су ства ра ли не мар и не про све ће ност. То ком 1951. го ди не у бла го ев град ској 
бол ни ци по ја ви ла се епи де ми ја ти фу са као ре зул тат ко ри шће ња пр ља ве во де. 
Бол ни ца је во ду за сво је по тре бе узи ма ла ди рект но из Би стри це, а да је при то-
ме ни су хло ри са ли, јер је апа ра ту ра за ту про це ду ру би ла ску па.1177 Ипак, услед 
бо ље здрав стве не не ге и по бољ ша ња усло ва жи во та оп шта смрт ност је на гло 
опа ла са 18,6 про ми ла у 1946. го ди ни на 4,4 про ми ла у 1957. го ди ни.1178 

Цен тар здрав стве не слу жбе на ла зио се у Бла го ев гра ду у ко ме је 1964. би ло 
14 здрав стве них уста но ва са укуп но 86 ле ка ра.1179 Бол ни ца у Бла го ев гра ду има-
ла је ре ги о нал ни ка рак тер. Од 1950. то је окру жна уста но ва, да би тек 1989. 
ње на де лат ност би ла усме ре на на оп шти ну Бла го ев град. Ова бол ни ца је 1977. 
го ди не има ла 759 кре ве та и 421 за по сле ног од ко јих је 83 има ло ви со ко обра-
зо ва ње, а 222 сред ње.1180 И по ред на по ра да се здрав стве ни си стем уна пре ди, 
бол ни ца у Бла го ев гра ду је још увек би ла ис под про пи са них стан дар да у Бу-
гар с кој. Окру жна бол ни ца има ла је нор ма тив од 1.200, а рас по ла га ла је са 700 
кре ве та (1983).1181

Но ва ма те ри јал на ула га ња по ве ћа ла су ква ли тет здрав стве них услу га. У 
Бла го ев гра ду је, у окви ру Окру жне бол ни це, 28. сеп тем бра 1985. отво рен но-
ви по ли кли нич ко-ди јаг но стич ки блок. У бол ни ци је ра ди ло 608 ле ка ра и ме-
ди цин ског осо бља са сред њом шко лом, као и још 358 дру гих ли ца са ни жим 
обра зо ва њем. Го ди шње је у по ли кли ни ци из вр ша ва но око 500.000 пре гле да. 
Број ор ди на ци ја по ве ћао се са 48 на 117, а про пу сна моћ ком плек са по ра сла је 
за 4 0%.1182 

Као ре ги о нал ни цен тар Бла го ев град је био сре ди ште мно гих уста но ва, укљу-
чу ју ћи и здрав стве не. Са мим тим до ступ ност и ква ли тет здрав стве них услу га 
би ли су на ви шем ни воу не го у дру гим ме сти ма окру га. То ме тре ба при до да ти и 
чи ње ни цу да је Бла го ев град тра ди ци о нал но био и уре ђе но бањ ско ле чилиште.

1177 Бо рис Бо тев, „Бла го ев град ска та град ска пар ти й на ор га ни за ция от че те сво я та де й ност”, Пи-
рин ско де ло, бр. 10, Бла го ев град, 4. март 1951, стр. 2.

1178 Кме то ве те на Бла го ев град – Гор на Джу мая, 1912–2007, стр. 63.
1179 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 196–197.
1180 „Обе ди не на ра й он на бол ни ца”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II, 1999, стр. 62.
1181 „Да из гра дим Бла го ев град ка то ком плек сно раз вит окръ жен цен тър. Ре зю ме на основ ния 

до клад,из не сен пред съв мест ния пле нум-се сия от се кре та ря на ОК на БКП Ди ми тър Ге-
ров”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру а ри 1983, стр. 1–2.

1182 Ер мил Ми ха й лов, „Истин ски дво рец на здра ве то”, Пи рин ско де ло, бр. 230, Бла го ев град, 29. 
сеп тем ври 1985, стр. 1, 3.
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Не за ви сно од по ве ћа ња ква ли те та здрав стве них услу га и ми гра ци ја, број 
ста нов ни ка Бла го ев гра да се по ве ћа вао и услед тра ди ци о нал но ви со ког при ра-
шта ја. Тен ден ци ја ви со ке сто пе ра ђа ња оста ла је ка рак те ри сти ка и сре ди ном 
осам де се тих, чак и за са му бла го ев град ску оп шти ну као нај ра зви је ни је ме сто 
у це лом окру гу ко је је има ло ди на мич не про це се ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни-
за ци је. При род ни при ра штај 1984. го ди не за оп шти ну Бла го ев град из но сио је 
16,1‰, у окру гу 16,6‰, а у Бу гар ској 13,6‰ (Ча чак, 1981 – 5,39‰). Иако је Бла-
го ев град био из над бу гар ског про се ка, тен ден ци ја па да ра ђа ња би ла је уоч љи-
ва и у овом гра ду. Но, ви со ка сто па ра ђа ња пра ће на је и ви со ком смрт но шћу 
код де це ко ја је у бла го ев град ској оп шти ни 1984. го ди не из но си ла 19,2‰, што 
је би ло знат но из над про се ка за Бу гар ску у том пе ри о ду (1985 – 15‰), али не 
и Чач ка у Ср би ји (1980 – 20,0‰, 1989 – 15,3‰). Све је пра ти ло и ме ња ње уло ге 
же на ко је се ма сов ни је за по шља ва ју, уз исто вре ме но отва ра ње уста но ва за чу-
ва ње де це (вр ти ћи) са не до вољ ним ка па ци те ти ма. Но, тра ди ци о нал не фор ме 
ор га ни зо ва ња по ро ди це и уло га же не као мај ке, ма кар на ни воу ста ти стич ких 
по да та ка, ни је има ла та ко дра ма тич ну и бр зу про ме ну као у оста лим кра је ви-
ма Бу гар ске.1183

Ви сок при род ни при ра штај и ме ха нич ки при лив ста нов ни ка у град чи ни ли 
су Бла го ев град ди на мич ном ур ба ном сре ди ном ко ја је има ла бр зи раст ста нов-
ни ка. Од 1946. до 1956. град је по ве ћао број ста нов ни ка за јед ну тре ћи ну, а до 
1981. ста нов ни штво је по ве ћа но три пу та у од но су на 1956. го ди ну. У сле де ћој 
де це ни ји град је по но во имао по ве ћа ње ста нов ни ка за јед ну тре ћи ну. То ком 45 
го ди на раз во ја гра да у со ци ја ли зму Бла го ев град је 5,6 пу та по ве ћао број ста-
нов ни ка (Ча чак ско ро шест пу та).1184

* * *

На ни воу основ них де мо граф ских про ме на Ча чак и Бла го ев град по ка зу ју 
слич не про ме не то ком епо хе со ци ја ли зма. Ди на ми чан раст бро ја ста нов ни ка 
оства ри ван је пу тем ма сов ног до се ља ва ња, пре те жно се о ског жи вља. Обр ну ти 
про цес у оба гра да ни је био из ра жен. Пот пу но исе ља ва ње је вреј ске за јед ни це 
из Бла го ев гра да ни је има ло де мо граф ске по сле ди це, ма да је имао ве ли ки сим-
бо ли чан зна чај. Осо бе ност Ју го сла ви је, ка да је у пи та њу рад у ино стран ству, 
ни је би ла ка рак те ри стич на за Ча чак и око ли ну, ко ји су би ли на мар ги ни ових 
про це са. 

1183 Ди ми тър Со ти ров, „Про блем от же зне но зна че ние за на ци я та. Успе хи и про бле ми в Бла го-
ев град ска общ и на и ро ля та на Отеч. фронт при тях но то ре ша ва не”, Пи рин ско де ло, бр. 249, 
Бла го ев град, 22. ок том ври 1985, стр. 2.

1184 По гле да ти Та бе лу бр. 6.
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И по ред мно гих слич но сти, по сто ја ле су и зна чај не раз ли ке у де мо граф ским 
про ме на ма у оба гра да. Бла го ев град је за др жао и ви сок при род ни при ра штај 
ста нов ни штва, три пу та ве ћи не го у Чач ку сре ди ном осам де се тих (16,1‰, 

: 5,39‰), и за че твр ти ну ве ћу смрт ност код де це у истом пе ри о ду (19,2‰ : 
15,3‰), али са тен ден ци јом па да. Мо дер на кон тро ла ра ђа ња пу тем кон тра цеп-
ци је, тач ни је из бе га ва ња тог ме то да и при ме на прак се абор ту са, има слич не 
тен ден ци је у Ср би ји, Чач ку и Бу гар ској (ни је би ло јав но об ја вље них по да та ка 
за Бла го ев град, па су по ре ђе ња из о ста ла). Про ме ну уло ге же не у дру штву ни је 
пра ти ла и мо дер ни за ци ја ре про дук ци је ста нов ни штва. По да ци о при род ном 
при ра шта ју и смрт но сти де це у Бла го ев гра ду от кри ва ју да су тра ди ци о нал ни 
обра сци ре про дук ци је оста ли до ми нант ни до кра ја епо хе со ци ја ли зма, за раз-
ли ку од Чач ка ко ји је у овом по гле ду имао бр жу мо дер ни за ци ју и у ко ме је до-
шл о до „де мо граф ског пре ла за”, али ко ји ни ка да ни је пре шао фа зу „де мо граф-
ске тран зи ци је”, од но сно ши ре ње прак се ра ци о нал ног пла ни ра ња по ро ди це 
ко ри шће њем кон тра цеп ци је. По ред тра ди ци о нал них обра за ца ор га ни зо ва ња 
по ро ди ца, на по ве ћа ну сто пу ра ђа ња у Бла го ев гра ду из ве стан ути цај има ли су 
и по ли ти ка под сти ца ња же на на по ве ћа ну ре про ду к ци ју и си стем при ви ле ги ја 
ко је су има ле же не са ви ше де це.

Здрав стве ни си стем у оба гра да има слич не тен ден ци је раз во ја, као и ис ко-
ре њи ва ње за ра зних бо ле сти (ту бер ку ло за, ма ла ри ја). Ча чак и Бла го ев град има-
ли су не што ни жи сте пен здрав стве них услу га не го што су то би ли про се ци за 
Ср би ју и Бу гар ску (ко ја је има ла раз ви је ни ју здрав стве ну слу жбу у од но су на 
Ју го сла ви ју/Ср би ју). Од по ло ви не осам де се тих Бла го ев град је и у овом по гле-
ду по пра вио свој по ло жај и пре ма про це ни над ма шио Ча чак.1185

1185 Оце на се не те ме љи се на ста ти стич ким по да ци ма и из не та је на осно ву оп штих по ре ђе ња 
Ју го сла ви је, Ср би је и Бу гар ске, ко ја је има ла раз ви је ни ји здрав стве ни си стем, као и на глом 
по бољ ша њу здрав стве них услу га у Бла го ев гра ду 1985. го ди не, ка да је из гра ђен но ви здрав-
стве ни цен тар. 
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2. Образовање

Обра зо ва ње је свој мо дер ни вид до би ло кроз ин сти ту ци ју шко ле, уни вер зал-
но при хва ће ну као јав ну уста но ву на ме ње ну про це су ма сов ног уче ња. Раз  во ј 
 мо де р ног школ ства ве зан је за по тре бе дру штва за ло јал но шћу ма са и ква ли фи-
ко ва ним но си о ци ма др жав не упра ве. Са раз во јем при вре ђи ва ња и по де ле ра-
да ство ри ла се и по тре ба за из ди фе рен ци ра ном рад ном сна гом ко ја би то ком 
обра зо ва ња и вас пи та ња сте кла основ не и ма те ри јал не ква ли фи ка ци је, зна ња, 
на чин по на ша ња и ми шље ња.1186 Ва жан сег мент дру штве них про ме на то ком 
пе ри о  да со ци ја ли зма био је и раз вој обра зо ва ња и ства ра ње но ве ин те ли ген ци-
је у ко ју је укљу чен ве ли ки број же на, као и осо ба из ни жих дру штве них сло је-
ва из пе ри о да пре Дру гог свет ског ра т а. У пи та њу је био про цес ства ра ња но ве 
све сти, но вог дру штва, фор ми ра ње ин те ли ген ци је ко ја је да ва ла ле ги ти ми тет 
со ци ја ли стич кој др жа ви. Пре ма со вјет ском обра сцу ство ре на је но ва и број на 
ге не ра ци ја обра зо ва них љу ди ко ји ни су раз ми шља ли, али су би ли спрем ни да 
слу же.1187 

2. 1. Образовање – Југославија/Србија 

Про  све та је по сле 1945. го ди не би ла у функ ци ји ств а ра ња „но вог дру штва” при-
ме ном марк си стич ке иде о ло ги је у об ли ко ва њу по же љ  но г си ст е  ма  вр ед но  с ти. 
Бор ба про тив не пи сме но сти, бес плат но школ ство и раз вој сред њих, ви ших 
и ви со ких шко ла, би ли су део на по ра да се дру штво мо дер ни зу је и фор ми ра 
обра зо ва ни слој љу ди нео п хо дан за раз вој при вре де, по себ но ин ду стри је. Но-
ва власт је зах те ва ла да се са ста рим дру штвом од ба ци и цео си стем вред но-
сти. Шк о ли и уни вер зи те ту да та је уло га глав ног ослон ца и сред ства ко јим је 
тре ба ло да се оства ри же ље на бр зи на дру штве них про ме на. Но ва шко ла тре-
ба ло је да из не дри но ве љу де, обра зу је но ве про фи ле струч ња ка, ство ри но во 
дру штво. Со ци ја ли зам је на тај на чин тре ба ло да се по ка же као пра вед ни ји 
дру штве ни си стем ко ји да је шан су  сви ма, без об зи ра на по ре кло и еко ном ске 
мо гућ но сти. До шло је до ма сов ног опи сме ња ва ња, по ве ћа ња ква ли фи ка ци ја и 
оспо со бља ва ња за рад у но вим усло ви ма. Обра зо ва на је број на гру па ци ја сред-
њег и ви со ко о бра зо ва ног ка дра, ство ре на је ин те лек ту ал на ели та и на уч ни ци 
при зна ти и ван гра ни ца зе мље. Али, ист о вре ме но је фор ми ран слој по лу пи сме-

1186 Јир ген Ха ниг, „Шко ла, обра зо ва ње”, Исто ри ја, лек си кон пој мо ва (ур. Ри хард ван Дил ман), 
Бе о град, 2010, стр. 328–329.

1187 На та лья Ва си ль ев на Ко ро ви цы на, н. д., стр. 55; Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., 
стр. 178–179.
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них ко ји су до кра ја оста ли у уве ре њу да су пи сме ни (ка сни ји ве ли ки ба ласт 
дру штва), а ме ђу ин те ли ген ци јом су од не го ва не ге не ра ци је сум њи вог ин те лек-
ту ал ног про фи ла ко ји су струч ним и дру штве ним ан га жма ном учвр шћи ва ли 
не де мо крат ски ре жим (су прот но би ћу ин те лек ту ал ца) и гра ђе ње „со ци ја ли-
стич ке на у ке”. До шло је до по бе де фор мал них ква ли фи ка ци ја на ште ту зна ња 
и струч но сти. Про ме ње на је и са ма струк ту ра сту де на та у ко рист тех нич ких 
фа кул те та. Из ме њен је и со ци јал ни са став уче ни ка, сту де на та, ис тра жи ва ча, 
про фе со ра и на уч них рад ни ка, што је ду го роч но из ме ни ло струк ту ру це лог 
дру штва. Нов од нос пре ма обра зо ва њу и уни вер зи те ту до вео је до „екс пан зи-
је” ви со ког школ ства, чи ме је за по чет про цес ства ра ња но вог ти па ин те ли ген-
ци је. На 10.000 ста нов ни ка 1 955. го ди не Ју го сла ви ја је има ла 41 сту ден та, чи ме 
је знат но ис ко ра чи ла у бро ју сту де на та у од но су на мно ге за пад не зе мље (Фран-
цу ска – 36; Хо лан ди ја – 35, Швед ска – 24; Ве ли ка Бри та ни ја – 13).1188 Бу гар ска је 
исте го ди не има ла 43 сту де на та на 10.000 ста нов ни ка.1189

Оба ве зно осмо го ди шње обра зо ва ње уве де но је за це лу зе мљу 1952. го ди не (у 
Ср би ји 1949), а 1958. го ди не ни жи раз ре ди гим на зи је при по је ни су основ ним, 
док су ви ши при па ли сред њ им шко ла ма. Ти ме је основ но обра зо ва ње про ду-
же но на осам го ди на.1190 Об у хва та ју ћи цео школ ски си стем од основ не шко ле 
до уни вер зи те та, но ва про свет на по ли ти ка у пр вој де це ни ји по  сле ра та би ла је 
усме ре на у три прав ца. Пр ви ка на род ном про све ћи ва њу и основ ном обра зо-
ва њу ко ји је зах те вао нај ма сов ни је ан га жо ва ње с об зи ром на за о ста лост зе мље 
(уочи ра та би ло је ви ше од 40% не пи сме ног ста нов ни штва). Дру ги је т ре ба ло 
да ис пра ви не прав ду из ме ђу сред њих струч них шко ла и гим на зи ја, од но сно 
да уна пре ди струч но школ ство, обез бе ди ње гов по вољ ни ји ста тус и омо гу ћи 
упис уче ни ка ових шко ла на фа кул те те, што је оства ре но тек 1953. го ди не ка-
да је омо гу ћен упис уче ни ка струч них шко ла на фа кул те те. Тре ћи пра вац у 
про све ти во дио је ка екс пан зи ји ви со ког школ ства. По ред по сто је ћих уни вер-
зи те та у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни, пла ни ра но је отва ра ње уни ве ри те та у 
Са ра је ву и Ско пљу. Из гра ђи ва ње про свет не по ли ти ке оба вља но је етап но. До 
1948. го ди не до ми нан тан је био со вјет ски ути цај, а у дру гом окре та ње вла сти-
том ис ку ству и по ве ћа ва ње све сти о аутен тич но сти ју го сло вен ске ре во лу ци је 
и соп стве ног пу та у со ци ја ли зам. Од 1951. го ди не по чи ње и де цен тра ли за ци ја 

1188 Ми ро слав Пе ри шић, Од Ста љи на ка Сар тру : фор ми ра ње ју го сло вен ске ин те ли ген ци је на 
европ ским уни вер зи те ти ма 1945–1958, стр. 51–72.

1189 Из ра чу на то пре ма бро ју сту де на та у Бу гар ској 1955. го ди не (32.871) из тек ста: Ве ра Бо й че-
ва, „Обра зо ва ни е то”, Бъл га рия 20. век : ал ма нах (ред. Фи лип Па на й о тов), Со фия, 1999, стр. 
643.

1190 Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки пре глед, стр. 251, 253, 256.
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пу тем осни ва ња ло кал них про свет них са ве та, а од 1953. осни ва њем ре пу блич-
ких ко ми си ја за ре фор му школ ства.1191

Тен ден ци је да се из школ ског си сте ма из ба це гим на зи је због „елит ног” и „кла-
сног” ка рак те ра ни су при хва ће не. Све се све ло на из ме ну пла на и про гра ма и 
струк ту ре уче ни ка. Ли бе ра ли за ци ја упра ве над шко ла ма на ста ла је сре ди ном 
пе де се тих, али марк си стич ке осно ве ни су ме ња не. Од 1958. го ди не за кон ски је 
од ре ђе но фор си ра ње по ли тех нич ког обра зо ва ња као по др шка раз во ју при вре-
де. До кра ја епо хе со ци ја ли зма би ло је пу но ре фор ми обра зо ва ња, али марк-
си стич ка осно ва обра зо ва ња ни је на пу шт е на. Сред ње шко ле ор га ни зо ва не су 
као гим на зи је, сред ње струч не шко ле и умет нич ке шко ле до  ре фор ме 1977/78. 
го ди не. Нај ра ди кал  ни ја ре фор ма сред њих шко ла усле ди ла је кра јем се дам де-
се тих („усме ре но обра зо ва ње”), кроз та ко зва ну за јед нич ку осно ву у пр ва два 
раз ре да и дру гу фа зу сред њег усме ре ног обра зо ва ња ко ја је, у за ви сно сти од 
стру ке – за ни ма ња , тра ја ла јед ну или две го ди не. Овај си стем је на пу штен на 
кра ју епо хе со ци ја ли зма као не у спе шан е кс пе ри мент ко ји је, из ме ђу оста лог, 
уни штио и си стем гим на зи ја и по себ них спе ци ја ли стич ки елит них шко ла (ма-
те ма тич ких, фи ло ло шких и дру гих гим на зи ја). Оче ки ва не по зи тив не про ме не 
ни су се де си ле. Из гу би ла се функ ци ја сред ње шко ле ко ја је тре ба ло да обез бе-
ди осно ву за ви со ко школ ство, од но сно обра зо ва ње ка дро ва за на пре дак на у ке 
и ви со ке тех но ло ги је. Ис кљу чи во ори јен ти са ње пре ма „по тре ба ма удру же ног 
ра да”, има ло је за по сле ди цу ве зи ва  ње за тре нут ну по де лу ра да и по сто је ћу тех-
но ло ги ју. Уска спе ци ја ли за ци ја у то ку шко ло ва ња и усит ње ност за ни ма ња, уз 
од су ство де таљ ног пла ни ра ња по тре бе у ка дро ви ма, до во ди ли су до хи пер про-
дук ци је у знат ном бро ју за ни ма ња, та ко да се „усме ре ња ци” ни су мо гли ла ко 
при ла го ди ти по тре ба ма „удру же ног ра да”. Школ ске 1987/88. го ди не уче ни ци 
су се, по чев од пр вог раз ре да сред ње шко ле, опре де љи ва ли за од го ва ра ју ћу 
стру ку, од но сно за ни ма ње, а од 1990/91. школ ске го ди не сред ње обра зо ва ње 
ре а ли зу је се по под руч ји ма ра да, а у окви ру њих по за ни ма њи ма.1192

 По сле Дру гог свет ског ра та до шло је до екс пан зи је ви со ког и ви шег обра зо-
ва  ња у Ср би ји. По ред по сто је ћег Бе о град ског отва ра ју се и уни вер зи те ти у Но-
вом Са ду (1960), Ни шу (1965), При шти ни (1970) и Кра гу јев цу (1976). И по  ред 
иде о ло шких осно ва и не рав но мер но сти ме ђу ре ги о ни ма, дру штво је зна чај но 
на пре до ва ло у сфе ри обра зо ва ња.1193

1191 Ми ро слав Пе ри шић, Од Ста љи на ка Сар тру : фор ми ра ње ју го сло вен ске ин те ли ген ци је на 
европ ским уни вер зи те ти ма 1945–1958, стр. 53–59.

1192 Sne ža na Bo jo vić, „Gim na zi ja po sle Dru gog svet skog ra ta (s na gla skom na pri rod ne na u ke), Pe da-
go gi ja, 4, Be o grad, 2004, str. 82–94; Дра го мир Бон џић, „Про све та и на у ка у Ср би ји и Ју го сла-
ви ји 1945–1990”, Исто ри ја 20. ве ка 2, Бе о град, 2008, стр. 396–399, 407, 410.

1193 Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки пре глед, стр. 251, 253, 256; Дра го мир Бон џић, н. д., 
стр. 423–435.
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Ме ђу тим, иако је об у хват ност де це оба ве зним основ ним обра зо ва њем не-
пре кид но ра сла на ни воу це ле Ју го сла ви је (1953 – 71%, 1971 – 92%), као и м а те-
ри јал на ула га ња, а сход но то ме и ма сов ни је отва ра ње сред њих ш ко ла, фа кул-
те та, а са мим тим и по ве ћа ње бро ја сту де на та, про сеч ни обра зов ни ни во ни је 
по бољ шан.1194 То ком це ле епо хе со ци ја ли зма про блем не пи сме них ни ка да ни је 
ре шен. Да ле ко ве ћи про блем пред ста вља ла је „функ ци о нал на  не пи сме ност” 
под ко јим се под ра зу ме ва ју „по лу пи сме не” осо бе са спо соб но шћу чи та ња, али 
ко је то из раз ли чи тих узро ка не ра де, од но сно ли ца ко ја зна ју да чи та ју, али 
чи је су спо соб но сти раз у ме ва ња про чи та ног огра ни че не (де фи ни ци ја на ста ла 
у САД).1195 У пи та њу је  ве ли ки „ба ласт” дру штва на стао пре све га због не до-
вољ ног обра зо ва ња, што је фор ми ра ло „сна гу” ко ја оне мо гу ћа ва про ме не у 
дру штву.1196

Та бе ла бр. 32. Не пи сме но ста нов ни штво ста ри је од 10 го ди на од 1948. до 1991. г о ди не у 
од но су на укуп но ста нов ни штво Ју го сла ви је, Ср би је, уже Ср би је и Чач ка (у %)

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991.
Југославија 25,4 25,4 19,7* 15,1 9,5 –
Србија 26,8 27,9 21,9 17,2 10,9 7,1
Ужа Србија 27,4 29,5 23,0 17,6 11,1 6,8
Општина Чачак 21,4 22,8 15,6 11,5 6,4 3,5
  Град Чачак 9,2 – 7,5 – 2,9 –

*  Пр е ма по да ци ма из пу бли ка ци је: Ju g o  sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnja k,  Be o grad, 1989, str. 39, 
про це нат не пи  см е них  у Ју го сла ви ји 1961. го ди не из но сио је 2 1,0%.

Извор: Про цен ти су из ра чу на ти пре ма по да ци ма из пу бли ка ци ја: Ko nač ni re zul ta ti po pi sa sta nov-
ni štva od 15 mar ta 1948 go di ne, knji ga V : sta nov ni štvo po pi sme no sti, Be o grad, 1955. str. XXV, 
XXXI, 46; Po pis sta nov ni štva 1953, knji ga IX : pi sme nost i škol ska spre ma : po da ci za sre zo ve pre ma 
uprav noj po de li u 1953 go di ni, Be o grad, 1960, str. 2, 4, 6, 61; Po pis sta nov ni štva 1961. Knji ga XI II 
:škol ska spre ma i pi sme nost re zul ta ti za na se lja, Be o grad, 1965, str. 3, 25; Po pis sta nov ni štva i sta no-
va 1971 : sta nov ni štvo pi sme nost i ško lo va nost : re zul ta ti po re pu bli ka ma i po kra ji na ma. Knji ga II, 
Be o grad, 1974, str. 2, 4; Ju go sla vi ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989, str. 39; Sta ti-
stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1988, Be o grad, 1988, str. 709; Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 1998, 
Бе о град, 1999, стр. 47; Ili ja V. Po po vić, Op šti na Ča čak : ge o graf ska pro u ča va nja, Ča čak, 1996, str. 
51, 56; Ин тер на до ку мен та ци ја Оп шти не Ча чак о ста нов ни штву 1971–2002. го ди не.

1194 Sa mo u prav ni i dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : sta ti stič ki pri kaz, str. 173–
181.

1195 Џон. Ј. Кол, „Писме ност, би бли о те ке и IFLA: не дав ни раз вој и по глед у бу дућ ност”, Гла сник 
На род не би бли о те ке Ср би је, бр. 1/2000, Бе о град, 2000, стр. 360. 

1196 У Ср би ји је (без Ко со ва и Ме то хи је) 2001. го ди не ме ђу ста нов ни штвом ста ри јим од 15 го-
ди на би ло 227.000 не пи сме них (3,6%); ни је дан раз ред шко ле ни је за вр ши ло 357.500 (овај 
број об у хва та и не пи сме не); основ ну шко лу у це ли ни ни је за вр ши ло 1.380.526 ста нов ни ка 
(21,8%); број оних ко ји ни су уоп ште по ха ђа ли оба ве зну основ ну шко лу, или ни су ус пе ли 
да је за вр ше (1.738.026), 3,5 пу та над ма шу је број ви со ко бра зо ва них (Ми ро слав Јо ва но вић, 
„Ср би ја 1804–2004 : раз вој оп те ре ћен дис кон ти ну и те ти ма – се дам те за”, стр. 194). 
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2. 1. 1. Образовање – Чачак

Ка да је у пи та њу Ча чак (оп шти на), број не пи сме них био је ду пло ма њи не го 
што је то био ре пу блич ки про сек. Си ту а ци ја у гра ду би ла је још по вољ ни ја, та-
ко да је ба зич на спо соб ност љу  д и  да пу т ем сло ва упо зна ју свет у ко ме жи ве и 
уве ћа ва ју сво ја уме ћа би ла на ви со ком ни воу за ју го сло вен ске при ли ке.

По пис не пи сме них и ор га ни зо ва ње анал фа бет ских те ча је ва ор га ни зо ва ни 
су не по сред но по осло бо ђе њу гра да (фе бру ар 1945).1197 Град Ча чак је по чет ком 
1946. го ди не имао 7,5% не пи сме ног ста нов ни штва (60 му шка ра ца и 310 же на). 
Иако су ови бро је ви упит ни (уку пан про це нат пи сме них и не пи сме них не по-
кла па се са укуп ним бро јем ста нов ни ка гра да Чач ка), бри га но ве вла сти за 
про све ћи ва ње ста нов ни штва би ла је кон стант на и из ра жа ва ла се кроз број не 
анал фа бет ске те ча је ве кроз ко је је про шло на сто ти не од ра слих осо ба.1198

Ка да су би ла у пи та њу окол на се ла бор ба про тив не пи сме но сти ни је има ла 
ве ћег успе ха не по сред но по сле осло бо ђе ња. Та ко је по чет ком 1946. го ди не у 
Тр нав ском сре зу од 5.521 не пи сме не осо бе са мо 301 (5,4%) по ха ђа ла анал фа-
бет ске те ча је ве.1199 Град је имао са свим дру гу прак су, та ко да је по чет ком 1946. 
го ди не ор га ни зо ва но 17 анал фа бет ских те ча је ва са 505 по ла зни ка (ма хом же-
на).1200 Но, и по ред ве ли ког тру да, у Чач ку је пре ма зва нич ним из ве шта ји ма 
по чет ком 1946. го ди не од 12.750 жи те ља 719 би ло не пи сме но (5,6%).1201

Град Ча чак имао је сра змер но ни ску не пи сме ност већ 1945. го ди не у од но су 
на округ у ко ме је ви ше од 40% ста нов ни ка би ло не пи сме но (же не пре ко 80%). 
Ни зом анал фа бет ских те ча је ва пла ни ра но је ма сов но опи сме ња ва ње 10.000 
љу ди. За раз ли ку од гра да, опи сме ња ва ње на се лу има ло је спо ри тем по, као 
на при мер у су сед ном Дра га че ву у ко ме се ис ко ре њи ва ње не пи сме но сти прог-
но зи ра ло тек за де сет го ди на.1202 Вре ме је по ка за ло да ма сов не ак ци је опи сме-

1197 „Град ски на род но о сло бо ди лач ки од бор на по слу”, Сло бод ни глас, бр. 4. Ча чак, 23. фе бру ар 
1945, стр. 4.

1198 „Град ски На род ни од бор по ла же на ро ду ра чун о свом ра ду”, Сло бод ни глас, бр. 50, Ча чак, 
19. ја ну ар 1946, стр. 3; Вла дан Јо ва ше вић, „Ве ли ки успех на род них вла сти у бор би про тив 
не пи сме но сти”, Сло бод ни глас, бр. 62, Ча чак, 1. мај 1946, стр. 10.

1199 В. Јо ва ше вић, „У на шем окру гу не тре ба да бу де ни јед ног за се о ка, се ла, ре о на, пред у зе ћа, 
руд ни ка, фа бри ке, где се не ће одр жа ва ти анал фа бет ски те ча је ви”, Сло бод ни глас, бр. 51, Ча-
чак, 30. ја ну ар 1946, стр. 7.

1200 О. Ву јо вић, „Анал фа бет ски те ча је ви у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 53, Ча чак, 16. фе бру ар 
1946, стр. 5.

1201 ИАЧ, ОНО Ча чак, К–1, бр. 32/46. Из ве штај ГНО Ча чак од 14. апри ла 1946. го ди не.
1202 На де жда Је у мо вић, „Кул тур но-про свет ни рад пр ве го ди не по осло бо ђе њу”, Сло бод ни глас, 

бр. 39, Ча чак, 27. ок то бар 1945, стр. 5.
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њава ња ни су да ле ре зул та те и да је не пи сме ност оста ла трај на ка рак те ри сти ка 
па сив них кра је ва Ср би је. 

Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва из 1961. го ди не у оп шти ни Ча чак 
(град и окол на се ла) би ло је 7.014 не пи сме них или 15,6% од укуп ног бро ја 
ста нов ни ка. Ме ђу тим, ствар ни број не пи сме них био је ве ћи, јер се на по пи су 
сва ко ко је умео да се пот пи ше сма трао за пи сме ног.1203 Пре ма по да ци ма до би-
је ним по пи сом ста нов ни штва 1971. го ди не у оп шти ни Ча чак би ло је 11.283 
не пи сме них (11,57% од укуп ног ста нов ни штва). То су углав ном би ле ста ри је 
же не на се лу, ма да су по сто ја ли слу ча је ви да се не пи сме ни за по шља ва ју по 
пред у зе ћи ма у гра ду.1204 Број не пи сме них је стал но сма њи ван, па је 1981. го ди-
не у оп шти ни Ча чак би ло 605 пот пу но не пи сме них осо ба и још 416 ко је су би-
ле са мо у ке. У гра ду Чач ку и окол ним се ли ма жи ве ле су 1.853 осо бе без че ти ри 
раз ре да основ не шко ле (88,5% чи ни ле су же не). Ова ко не по вољ на обра зов на 
струк ту ра, и по ред мно гих на по ра да се ис ко ре ни не пи сме ност, би ла је ре зул-
тат ма сов них ми гра ци ја из па сив них кра је ва, где је не пи сме ност би ла ве о ма 
ра ши ре на.1205

Ка да је у пи та њу шк ол ски си стем, град Ча чак је из пе ри о да пре Дру гог свет-
ског ра та на сле дио раз ви је ну мре жу основ ног и сред њег обра зо ва ња. У две 
основ не шко ле 1946. го ди не би ло је укуп но 1.312 ђа ка, а у обе гим на зи је са 
70 оде ље ња 2.945 уче ни ка. Жен ску за нат ску шко лу по ха ђа ло је 175 уче ни ка, 
ше грт ску 132.1206 Град је имао укуп  но 4.564 уче ни ка, у вре ме ка да је це ло на се-
ље бро ја ло око 13.000 ста нов ни ка. Се дам на ест го ди на ка сни је (1963) оп шти на 
Ча чак (ко ја је укљу чи ва ла и окол на се ла) има ла је у основ ним шко ла ма 10.330, 
а у сред њим 3.411 уче ни ка. Зна тан број сред њо шко ла ца ни је био из Чач ка, па 
је вла да ла ве ли ка по тра жња за при ват ним со ба ма у гра ду. Од 3.411 сред њо шко-
ла ца њих 1.311 је ста но ва ло код ро ди те ља, 1.095 по при ват ним ку ћа ма, 190 у 
ин тер на ту, а 552 је сва ко днев но пу то ва ло. Усло ви ста но ва ња по при ват ним 
ку ћа ма би ли су ло ши, ста на ри на ви со ка, ис хра на бр за и не ква ли тет на, де ца су 
че сто са ма спре ма ла хра ну, што им је од у зи ма ло до ста вре ме на.1207 

1203 Ле ка Обу ћи на, „О не пи сме ни ма ни ко не бри не”, Ча чан ски глас, бр. 14, Ча чак, 8. март 1966, 
стр. 6.

1204 М. С. П., „Уз елек тро ни ку и ком пју те ре бор ба са не пи сме но шћу”, Ча чан ски глас, бр. 7, Ча-
чак, 15. фе бру ар 1975, стр. 8.

1205 М. М. В., „У бор бу про тив не пи сме но сти”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 21. ја ну ар 1981, стр. 3.
1206 „Град ски На род ни од бор по ла же на ро ду ра чун о свом ра ду”, Сло бод ни глас, бр. 50, Ча чак, 

19. ја ну ар 1946, стр. 3; Вла дан Јо ва ше вић, „Ве ли ки успех на род них вла сти у бор би про тив 
не пи сме но сти”, Сло бод ни глас, бр. 62, Ча чак, 1. мај 1946, стр. 10.

1207 Ми лан Ђо ко вић, „Жи вот и рад сред њо школ ске омла ди не”, Ча чан ски глас, бр. 45, Ча чак, 15. 
но вем бар 1963, стр. 5.
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Про блем бри ге о де ци ни је се од но сио са мо на школ ску омла ди ну. Услед 
ме ха нич ког при ли ва но вог ста нов ни штва и све ве ће за по сле но сти ро ди те ља, 
из го ди не у го ди ну по ве ћа вао се и при ти сак на деч је вр ти ће у Чач ку у ко ји ма 
су 1963. го ди не чу ва на са мо 203 де те та (1964 – 304, 1965 – 350, 1966 – 458, као и 
130 де це школ ског ура ста, јер су им оба ро ди те ља ра ди ла, па ни је имао ко да 
их чу ва). Про ра чу ни су го во ри ли да је у Чач ку 1967. го ди не би ло око 2.500 де-
це пред школ ског уз ра ста, а вр ти ћи су об у хва та ли са мо 13% де це у гра ду. Деч ји 
вр ти ћи су би ли пре на тр па ни, јер је нор ма за јед но де те би ла 3,5 до 4 ква драт на 
ме тра, а у прак си је на јед но де те до ла зи ло са мо 1,88 ква дра та.1208 У Чач ку су 
1968. го ди не ра ди ла са мо че ти ри об да ни шта ка па ци те та 350 де це, у ко ји ма је 
би ло смешт но 520 де це (170 пре ко ствар них мо гућ но сти сме шта ја). При то ме 
у гра ду ни су по сто ја ле ја сли це, ко је су тек пла ни ра не да се из гра де, као и још 
је дан вр тић. Град ду го ни је ула гао но вац у по ди за ње де чи јих вр ти ћа, али за то 
је сте у спорт ске објек те, па и у од ма ра ли ште за де цу на мо ру (Ул цињ у Цр ној Го-
ри).1209 Пр ви по сле рат ни вр тић отво рен је 1945, а дру ги тек 1961. го ди не. У на-
ред ној де це ни ји по диг ну та су још че ти ри вр ти ћа (1964, 1966,  1971, 1972).1210 До 
кра ја епо хе со ци ја ли зма у Чач ку је би ло укуп но 17 вр ти ћа и ја сли ца. Број де це 
у овим уста но ва ма по рас тао је са 936 у 1973/74, на 3.225 у 1989/90. го ди ни.1211 

Оп ште оба ве зно основ но осмо го ди шње обра зо ва ње уве де но је у Ср би ји 
1949. го ди не, а оба вља ло се у осмо го ди шњој шко ли и ни жој гим на зи ји (че ти ри 
го ди не основ не шко ле и че ти ри го ди не „ни же” гим на зи је). Школ ске 1950/51. у 
Ср би ји се  отва ра ју 484 осмо го ди шње основ не шко ле. У гра ду Чач ку по сто је ће 
две че тво ро го ди шње основ не шко ле по ста ју осмо го ди шње, као још 12 у окол-
ним се ли ма. Град осни ва и но ве основ не шко ле („Вук Ка ра џић” – 1954, „Фи лип 
Фи ли по вић” – 1955). Ча чак је 1953. го ди не до био и основ ну му зич ку шко лу. 
По сте пе ним ши ре њем ур ба ног про сто ра при град ске основ не шко ле по ста ју 
град ске и до би ја ју но ва име на. Је здин ска шко ла (осно ва на 1911) од 1969. но си 
на зив „Рат ко Ми тро вић”. Шко ла у Ате ни ци 1965. по ста је осмо ра зред на, да би 
1967. до би ла на зив „7. ок то бар”. Гра де се и но ве шко ле у гра ду. Го ди не 1959. по-

1208 Ле ка Обу ћи на, „У пр ви план : функ ци ја вас пи та ња – а не збри ња ва ња”, Ча чан ски глас, бр. 
15, Ча чак, 14. април 1967, стр. 6.

1209 Из ве штај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. го ди не са освр том на 
за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду (без го ди не и ме ста из-
да ња), стр. 15, 18.

1210 М. М. В., „Објек ти деч је за шти те”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 1. ав густ 1975, стр. 7.
1211 Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975, стр. 319; Оп шти не у 

Ре пу бли ци Ср би ји 1990 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1991, стр. 349. По ре ђе ња ра ди, 
у Фран цу ској је 1982. го ди не 91% тро го ди шња ка ишло у об да ни ште (Ан то ан Прост, н. д., 
стр. 63).
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чи ње да ра ди Основ на шко ла „Дра ги ша Ми шо вић”, а од 1960. у Љу би ћу ра ди 
Основ на шко ла „Та на ско Ра јић”. Основ на шко ла „Фи лип Фи ли по вић” од 1980. 
има но ву згра ду. Кра јем епо хе со ци ја ли зма (1989) у оп шти ни Ча чак би ло је 16 
основ них шко ла (се дам у гра ду), са укуп но 12.370 уче ни ка (8.407 у гра ду).1212

Не по сред но по осло бо ђе њу са ра дом је по но во по че ла Гим на зи ја (му шка 
и жен ска). Ова шко ла је у на ред ној де це ни ји го ди шње шко ло ва ла од 2.500 до 
3.100 уче ни ка и би ла је нај зна чај ни ја обра зов на уста но ва у гра ду. Шко ла је 
ра ди ла као осмо ра зред на до 1955. го ди не, ка да се од ви ших раз ре да фор ми ра 
Гим на зи ја, док се ни жи пре ме шта ју у основ не шко ле „Вук Ка ра џић” и „Фи лип 
Фи ли по вић ”. То је усло ви ло да је у на ред ном пе ри о ду (1955–1965) ову шко лу 
по ха ђа ло од 350 до 750 уче ни ка, да би до кра ја епо хе со ци ја ли зма шко ла има ла 
про сеч но око 1.250 уче ни ка. Оста ле сред ње шко ле у Чач ку (тех нич ка, ма шин-
ска, еко ном ска и ме ди цин ска) има ле су ма њи број ђа ка. Гим на зи ја је до ре фор-
ме 1977. има ла два сме ра (при род но-ма те ма тич ки и дру штве ни). У на ред ном 
пе ри о ду обра зо ва ње је про ши ре но и на сме ро ве за би о ло ги ју и по љо при вре ду. 
У скла ду са ре ор га ни за ци јом сред њих шко ла на на че ли ма За ко на о удру же ном 
ра ду Гим на зи ја у Чач ку је до би ла но во име: ООУР ме шо ви тих стру ка „Фи лип 
Фи ли по вић”.1213 Без об зи ра на све ре ор га ни за ци је обра зов ног си сте ма по сле 
Дру гог свет ског ра та нај пре сти жни ја шко ла у Чач ку би ла је Гим на зи ја. 

Но, раз вој школ ства у Чач ку ни је имао са мо уз ла зну, „про гре сив ну” ли ни ју. 
Др жав на шко ла за деч је н е го ва те љи це осно ва на у Чач ку 1948. уки ну та је већ 
1951. го ди не. Др жав на ме шо ви та гра ђан ска шко ла отво ре на 1939. уки ну та је 
1945. го ди не. Жен ска за нат ска шко ла отво ре на још 1890. уки ну та је 1948. го-
ди не. Чи тав си стем сред њег обра зо ва ња био је та ко усло вљен да се струк ту ра 
шко ла у Чач ку бр зо ме ња ла у ко рист сред њих и ни жих струч них обра зов них 
уста но ва због по тре ба при вре де и дру штве них де лат но сти.1214 Та ко је Ча чак, 
по ре д Гим на зи је, до 1960. го ди не до био још че ти ри сред ње шко ле.

Сред ња тех нич ка шко ла у Чач ку осно ва на је 1946.  го ди не. Има ла је гра ђе-
вин ски и хи дро тех нич ки од сек, а зва ни чан на зив шко ле (Сред ња Гра ђе вин ска 
шко ла у Чач ку) го во рио је о ци љу ове уста но ве: обра зо ва њу уче ни ка за гра ђе-
вин ска пред у зе ћа. За све број ни је уче ни ке са зи да на је про стра на но ва згра да 
(1947–1948) у ко јој је јед но вре ме био и ин тер нат за уче ни ке. У ис тој згра ди 
јед но вре ме је  ра ди ла и Шу мар ска шко ла (1946–1947) ко ја је по но во отво ре на 

1212 Све ти слав Љ. Мар ко вић, Или ја В. По по вић, Лек си кон ча чан ског обра зо ва ња, Ча чак, 2007, 
стр. 28–32, 53, 69, 73, 79, 81, 87.

1213 Ан дри ја Стој ко вић, Бран ко Ко ва че вић, Ча чан ска гим на зи ја 1837–1987, Ча чак, 1987, стр. 
378–408, 416, 433–435, 453, 457.

1214 Ан дри ја Стој ко вић, Бран ко Ко ва че вић, н. д., стр. 378.
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у Чач ку 1952. го ди не (пре се ље на из Сом бо ра), да би де фи ни тив но би ла уки-
ну та 1960. го ди не и пре ме ште на у Кра ље во. Ка да је у пи та њу са ма Тех нич ка 
шко ла, због сма ње ног ин те ре со ва ња уче ни ка тех нич ки сме ро ви су уки ну ти 
1954. го ди не. Рад Тех нич ке шко ле у Чач ку об но вљен је 1960. го ди не са три сме-
ра (гра ђе вин ски, ма шин ски и хе миј ско-тех но ло шки); елек тро тех нич ки од сек 
осно ван је тек 1979. го ди не. Сле де ће го ди не Тех нич ка шко ла је, у скла ду са но-
вим за кон ским ре ше њи ма, до би ла но во име: ООУР тех нич ких стру ка „25. мај”. 
Шко лу је за вр ша ва ло око 1.000 уче ни ка го ди шње.1215

По сле га ше ња Жен ске за нат ске шко ле у Чач ку по сто ја ла је по тре ба да се 
осну је но ва обра зов на уста но ва. Јед но крат ко вре ме у Чач ку је ра ди ла Ад ми-
ни стра тив на шко ла (1949–1951). Но, да ле ко зна чај ни је је би ло осни ва ње Тр го-
вач ке ака де ми је (1948) ко ја је две го ди не ка сни је (1950)  до би ла име Еко ном ска 
шко ла, под ко јим по сто ји и да нас. Шко ла је има ла број не ре ор га ни за ци је сво га 
ра да по сле 1968. го ди не, али је у осно ви оста ла уста но ва за обра зо ва ње уче ни-
ка еко ном ских сме ро ва. Као и дру ге сред ње шко ле и ова уста но ва до би ла је 
1980. но во име: ООУР дру штве них и услу жних де лат но сти „4. јул”. Ин те ре со ва-
ње за шко лу би ло је ве ли ко, та к о да је 1978. има ла „ре корд них” 1.700 уче ни ка, 
а про сеч но пре ко 1.000.1216

Раз вој Чач ка као ло кал ног здрав стве ног цен тра усло вио је по тре бу за обра-
зо ва њем ме ди цин ских се ста ра. Још кра јем пе де се тих број пот пу но обра зо ва-
них ме ди цин ских се ста ра у ча чан ској бол ни ци био је из у зет но ма ли, са мо 46 
са пот пу ном струч ном спре мом. На пред лог б ол ни це у Чач ку, а за хва љу ју ћи 
ин ве сти ци ја ма Ре пу бли ке, го ди не 19 58. отво ре на је Сред ња ме ди цин ска шко-
ла у Чач ку ко ја је до би ла име по На де жди Ви ли ма но вић-Јан ко вић, пар ти зан ки 
из Чач ка. Шко ла је од осни ва ња до 1966. го ди не има ла и ин тер нат за уче ни це, 
ко ји је због ло ших усло ва за тво рен. Шко ла је би ла је ди на уста но ва та кве вр сте 
у За пад ној Ср би ји и упи си ва ла је око 600 уче ни ка го ди шње.1217

По тре ба за обра зо ва њем омла ди не ко ја би ра ди ла у ме та ло пре ра ђи вач ким 
фа бри ка ма у гра ду усло ви ла је отва ра ње не ко ли ко обра зов них уста но ва. Нај-
пре је у вој ном пред у зе ћу „Бо ба Ми ле тић” ра ди ла Вој но-ин  ду стриј ска шко ла 
ин тер нат ског ти па (1948–1952). Јед но кра ће вре ме у Чач ку је ра ди ла и Мај стор-
ска шко ла (1955–1961).  Но, ове обра зов не уста но ве бр зо су уга ше не. Је ди ни 

1215 Ми о драг Ја ћи мо вић, Тех нич ка шко ла у Чач ку 1946–1996, Ча чак, 1996, стр. 9–22, 69–72, 86, 
112, 195; Све ти слав Љ. Мар ко вић, Или ја В. По по вић, Лек си кон ча чан ског об ра зо ва ња, стр. 
37.

1216 Ми ло ван Уро ше вић, Ми лу тин То до ро вић, Еко ном ска шко ла у Чач ку (1948–1998), Ча чак, 
1998, стр. 13–15, 41–54, 63–66, 69.

1217 20. го ди на ра да ме ди цин ске шко ле „На де жда Ви ли ма но вић-Јан ко вић” у Чач ку 1958–1978, 
Ча чак, 1978, стр. 19–26.
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кон ти ну и тет у ра ду има ла је да на шња Ма шин ско-са о бра ћај на шко ла, осно ва-
на још 1902. го ди не као За нат ска шко ла. По сле 1945. но си ла је на зив Струч на 
шк о ла уче ни ка у при вре ди. Све до 1965. го ди не ни је има ла сво ју згра ду, већ је 
сме шта на у сло бод не про сто ри је по сто је ћих шко ла. Шко ла је већ 1971. го ди не 
има ла око 1.400 уче ни ка и спа да ла је у ве ће уста но ве ове вр сте у Ср би ји. Обра-
зо ва ла је уче ни ке за по тре бе ме та ло пре ра ђи вач ке ин ду стри је. Као и дру ге сред-
ње шко ле од 1980. го ди не по ста је ООУР „Бран ко Ми ло ше вић – Ме та лац”. Има-
ли су про сеч но око 1.000 уче ни ка го ди шњ е.1218

По ку ша ји да Ча чак по ста не ве ћи обра зов ни цен тар за по че ли су још 1960. 
го ди не ка да су у гра ду осно ва не две ви ше шко ле. Ви ша по љо при вред на шко ла 
осно ва на је 1960. го ди не на ини ци ја ти ву та да шњег Сре за (окру га) са цен тром 
у Чач к у. Тра ди ци ја по љо при вред не про из вод ње, као и по сто ја ње Ин сти ту та за 
во ћар ство (1947), да ли су под сти цај овој иде ји. Обра зо ва ли су ка дро ве за ор га-
ни за ци ју про це са про из вод ње у по љо при вре ди. Ви ша шко ла пре ра сла је 1978. 
го ди не у Агро ном ски фа кул тет у Чач ку, као део Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. 
Обра зо ва ли с у ин же ње ре оп штег сме ра. До 1990. го ди не го ди шње су про сеч но 
упи си ва ли око 200 сту де на та.1219

Ча чак је 1960. го ди не, по ред Ви ше по љо при вред не, до био и Ви шу тех нич ку 
шко лу са три од се  ка (елек тро тех нич ки, ма шин ски и хе миј ско-тех но ло шки). 
Шко ла је осно ва на на ини ци ја ти ву Сре за (окру га), јер се осе тио не до ста так 
струч ња ка са ви шом шко лом у ло кал ним пред у зе ћи ма. Раз во је ове шко ле усло-
вио је на ста нак Пе да го шко-тех нич ког фа кул те та 1974. го ди не (од 1986. Тех нич-
ки фа кул тет). Ове две уста но ве удру жи ле су се 1979. и као јед на обра зов на 
ин сти ту ци ја ра ди ли су све до 1988. го ди не. Од та да ра де по одво је ним про-
грами ма.1220

На ме ра ло кал не са мо у пра ве да Ча чак по ста не и зна ча јан обра зов ни цен тар 
усло ви ла је да се 1974. го ди  не у Чач ку осну је, а 1975. поч не са ра дом Пе да го-
шко-тех нич ки фа кул тет . Је ди ни фа кул тет та квог про фи ла у Ју го сла ви ји у то 
вре ме био је у Ри је ци (Фа кул т ет ин ду стриј ске пе да го ги ке), што је пред ста вља-
ло по вољ ну окол ност да се у Чач ку по кре не фа кул тет за обра зо ва ње про фе со-

1218 „Ви сок сте пен обра зо ва ња мла дих рад ни ка”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 8. ок то бар 1971, 
стр. 4; Ан дри ја Стој ко вић, Бран ко Ко ва че вић, н. д., стр. 457; Све ти слав Љ. Мар ко вић, Или-
ја В. По по вић, Лек си кон ча чан ског об ра зо ва ња, стр. 36–37.

1219 То ми слав М. Ђ. Про да но вић, „Раз вој ви шег и ви со ког школ ства у обла сти агра ра”, Ви ше-
ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко-
вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 748–756; Три де сет го ди на Агро ном ског 
фа кул те та у Чач ку : мо но гра фи ја, Ча чак, 2008, стр. 6–17, 21.

1220 Пет на ест го ди на Ви ше тех нич ке шко ле у Чач ку 1960–1975, Ча чак, 1975, стр. 9–16; Све ти-
слав Љ. Мар ко вић, Ви ша тех нич ка шко ла Ча чак 1960–2000, Ча чак, 2000, стр. 7–15.
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ра прак тич не на ста ве и на став ни ка те о ри је тех нич ких ди сци пли на. На тим 
ме сти ма у шко ла ма су до та да ра ди ли ин же ње ри ра зних про фи ла, али без по-
себ них мо ти ва и пе да го шких  зна ња. Но во о сно ва ни фа кул тет по стао је 1976. 
го ди не део та ко ђе но во о сно ва ног Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. По ред спре ма ња 
ка дро ва за на ста ву у сред њим шко лама, фа кул тет је од 1986. го ди не по чео да 
шко лу је и ин же ње ре елек тро тех ни ке, па је про ме нио име у Тех нич ки фа кул тет 
Ча чак. Од 1979. го ди не, ка да је ди пло ми ра ла пр ва ге не ра ци ја сту де на та, па до 
кра ја 1990. го ди не, на Тех нич ком фа кул те ту у Чач ку ди пло ми ра ло је укуп но 
418 сту де на та. На ви шој шко ли је од 1960. до 1990. го ди не ди пло ми ра ло 808 
сту де на та.1221 Раз вој ви со ког школ ства усло вио је по тре бу да се за сту ден те из 
дру гих кра је ва обез бе ди сме штај. Та ко је за по тре бе сту де на та у Чач ку још 
1962. го ди не отво рен Сту дент ски дом са 73 ле жа ја.1222

Мре жа основ ног, сред њег, ви шег и ви со ког обра зо ва ња у Чач ку на кра ју епо-
хе со ци ја ли зма би ла је ре ла тив но раз ви је на. Оп шти на са ско ро 120.000, а град 
са око 70.000 ста нов ни ка има ли су школ ске 1989/1990. го ди не 8.715 уче ни ка 
основ них шко ла , 4.900 уче ни ка сред њих шко ла, на јед ној ви шој шко ли 434 и на 
два фа кул те та 1.575 сту де на та – укуп но 15.624 уче ни ка и сту де на та или 22,41% 
у од но су на све ста нов ни ке у гра ду (Бе о град – 21,54%).1223

2. 2. Образовање – Бугарска

Са став ни део мо дер ни за ци је дру штва у Бу гар ској био је и раз вој обра зов ног 
си сте ма. Про свет ни си стем Бу гар ске ко пи ран је из Со вјет ског Са ве за, на ро-
чи то у пр вој де це ни ји по сле  Д ру  гог св ет  ског ра та као део уни фи ка ци је обра-
зо ва ња у со вјет ској сфе ри кон тро л е у Ис точ ној Евро пи. Пр ве су се на уда ру 
на шле гим на зи је из ко јих је из ба че но кла сич но обра зо ва ње (1946), да би се 
од 1948. го ди не по чео при ме њи ва ти си стем  „со ци ја ли стич ког обра зо ва ња” на 
за кон ској осно ви у ци љу одва ја ња од „ро бо ва ња тра ди ци ја ма” у ци љу ства-
ра ња со ци ја ли стич  ке др жа ве, за пра во ре фор ме обра зо ва ња у Бу гар ској по со-
вјет ском обра сцу. Јед на од по с ле ди ца ове по ли ти ке би ло је и пре и спи  ти ва ње 
по сто ја ња и ра да фи ло ло шких гим на зи ја са на ста вом на за пад ним је зи ци ма 
(ко је су се ипа к одр жа ле), од но сно ства ра ње фи ло ло  шких гим на зи ја са на ста-

1221 Дра ган Го лу бо вић, Је ле на Ко ва че вић, Тех нич ки фа кул тет 1975–1990, Ча чак, 1990, стр. 29–
47; Исти, „Осни ва ње и два де се то го ди шњи рад Тех нич ког фа кул те та у Чач ку”, Ви ше ве ков на 
исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра-
до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 757–762; Све ти слав Љ. Мар ко вић, „По ла ве ка 
ви со ког об ра зо ва ња у Чач ку”, ЗРНМ XL, Ча чак, 2010, стр. 221–232.

1222 30 го ди на Сту дент ског до ма у Чач ку (без ме ста и го ди не из да ња), стр. 7, 
1223 Из ра чу на то пре ма по да ци ма из: Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991, str. 718. 
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вом на ру ском је зи ку. На фа кул те те се од 1950/51. го ди не без кон кур са упи су ју 
(по со вјет ском обра сцу) ин ду стриј ски рад ни ци (40%) и де ца из си ро ма шних 
и сред њих се о ских по ро ди ца (10%), ко ји су не до ста так обра зо ва ња до би ја ли 
на кур се ви ма ко је је ор га ни зо ва ла Пар ти ја. Са сту ди ја се и с кљу чу ју упи са ни 
сту ден ти из по ли тич ких раз ло га (4.000 – 1948). При ме на по зи ци је марк си зма-
ле њи ни зма при ме  њу је се у про све ти од 1950. го ди не по чев од основ ног обра зо-
ва ња, као и про цес до ми на ци је ру ске кул ту ре у обра зо ва њу.1224

Не за ви сно од иде о ло шких осно ва и усме ре ња, Бу гар ска је то ком епо хе со-
ци ја ли зма успе шно раз ви ла си стем основ ног, сред њег и ви  со ког обра зо ва ња, 
ма да је све до кра ја XX ве ка (1998) им а ла двој ну струк ту ру основ ног и сред њег 
обра зо ва ња. Је дан број уче ни ка је имао уоби ча је но два на е сто го ди шње шко ло-
ва ње (4+4+4), а дру ги је да на е с то го ди шње (4+3+4). То ком епо хе со ци ја ли зма у 
про свет ном си сте му Бу гар ске из вр ше не су  број не ре фор ме, по пут фор си ра ња 
тех нич ких за ни ма ња (1959), до ми на ци је иде о ло ги је, али је исто вре ме но за др-
жан и елит ни си стем гим на зи ја са ху ма ни стич ким обра зо ва њем (без кла сич-
них је зи ка). Про те жи ра ње тех нич ких за ни ма ња из ба лан си ра но је у ко рист 
оп ште о бра зов них про фи ла 1977. го ди не (упра во у до ба ка да се у Ју го сла ви ји 
уво ди „усме ре но обр а зо ва ње”). Исто вре ме но отва ра не су и сред ње фи ло ло-
шке и ма те ма тич ке Гим на зи је. Бу гар ска је 1980. го ди не има ла 25 фи ло ло шких 
гим на зи ја у ко ји ма је пре да ва ње би ло на ен гле ском, фран цу ско м, не мач ком 
или не ком дру гом је зи ку, 30 у ко ји ма је пре да ва но на ру ском, 20 ма те ма тич ких 
гим на зи ја, јед ну ма те ма тич ку гим на зи ју у ко јој су из у ча ва ни и фи зи ка, хе ми ја 
и би о ло ги ја, јед ну гим на зи ја за из у ча ва ње кла сич них је зи ка и јед ну гим на зи ју 
за че шки и дру ге сло вен ске је зи ке (38.317 уче ни ка). По сле 1980. го ди не у Бу гар-
ској је сред њим обра зо ва њем би ло об у хва ће но 93% уче ни ка ко ји би за вр ши ли 
основ ну шко лу. По бро ју сту де на та Бу гар ска је на кра ју епо хе со ци ја ли зма спа-
да ла у нај ра зви је није европ ске др жа ве (3,1% од укуп ног ста  нов ни штва зе мље), 
а си стем фа кул те та и ви ших шко ла ши рен је по це лој зе мљи.1225 У Ср би ји је, 
у од но су на уку пан број ста нов ни ка, 1988. го ди не би ло 1,67% сту де на та (ужа 
Ср би ја 1,71%).1226

1224 Ве се ла Чи чов ска, „Про свет на та по ли ти ка в Бъл га рия 40-те – 50-те го ди ни (учи ли щ е то от 
про свет на та ре фор ма до съ ве ти за ци я та)”, Исто ри че ски пре глед, кн. 2, Со фия, 1994–1995, 
стр. 59–107; Ру мя на Ма ри но ва-Хри сти ди, „Обра зо ван ли е со ци а ли сти че ски ят чо век? 
(Раз ви тие на обра зо ва ни е то и на у ка та в Бъл га рия в пе ри о да на дър жав ния со ци а ли зъм 
1944–1989 г.), в: Из сле два ния по ис то рия на со ци а ли зма в Бъл га рия 1944–1989. (съст. д-р 
Ев ге ний Кан ди ла ров), Со фия, 2010, с. 435. 

1225 Злат ко Зла тев, Бо рис Ма те ев, Вла ди мир Ми гев, н. д., стр. 255–257; Ве ра Бо й че ва, н. д., стр. 
610–646; Ру мя на Ма ри но ва-Хри сти ди, н. д., стр. 447.

1226 Ста ти стич ки го ди шњак СР Ср би је, Бе о град, 1989, стр. 59–60, 635.
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Но, нај ве ћи успех обра зов ног си сте ма у Бу гар ској са сто јао се у ма сов ном и 
си сте мат ском опи сме ња ва њу ста нов ни штва, та ко да је до де ве де се тих го ди на 
два де се тог ве ка број не пи сме них из но сио 2% од укуп ног ста нов  ни штва (Ср би-
ја 7%, оп шти на Ча чак 3,5%).1227 Иако се ус пе си со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је 
у обла сти обра зо ва ња у Бу гар ској мо гу кри ти ко ва ти, јер ни су за циљ има ли 
ства ра ње сло бод но ми сле ћих љу ди,1228 ипак тре ба на гла си ти да су по се до ва ње 
зна ња пи сме но сти и до ступ ност обра зо ва ња основ ни усло в и за уса вр ша ва ње 
и ме ња ње ста нов ни штва.

2. 2. 1. Образовање – Благоевград

Ка да је у пи та њу Бла го ев град, ва рош је и пре Дру гог свет ског ра та има ла раз-
ви јен си стем обра зов них у ста но ва (три основ не шко ле, јед на по лу гим на зи ја и 
јед на пу на гим на зи ја).  Н ај  ва жни  ја  о бра зов на уста но ва би ла је гим на зи ја „Св. 
Св. Ки рил и Ме то дий”, ко ја је по сле 1912. го ди не из Со  лу на нај пре пре се ље-
на у Стру му, а ка сни је у Бла го ев град (1920). По сле Дру гог свет ског ра та Бла-
го ев  град по ста је ре ги о нал ни обра зов ни цен тар. У гра ду је 1950. го ди не би ло 
осам шко ла са укуп но 2.850 уче ни ка. Већ 1960. Бла го ев град је имао 14 шко ла са 
6.917 уче ни ка. Ма сов не ак ци је опи сме ња ва ња усло ви ле су да је до 1957. го ди  не 
не пи сме ност ис ко ре ње на у це лом окру гу.1229

Оста је пи та ње до ко је ме ре је ова ак ци ја ус пе ла. Про па ганд ни тек сто ви на во-
ди ли су да је не пи сме ност „ли кви ди ра на” још ра ни је, „не ко ли ко го ди на по сле 
осло бо ђе ња”.1230 Но, штам па је по вре ме но об ја вљи ва ла и дру га чи је по дат ке. У 
са мом Бла го ев гра ду, од око 500 не пи сме них ли ца, ло кал не вла сти су ус пе ле 
да опи сме не је два око сто ти ну (1951).1231 Тем по бор бе про тив не пи сме но сти 
ни је имао бр зи ну и об у хват ност ка ко се то твр ди ло у про па ганд ним тек сто-
ви ма, али чи ње ни ца је да је Бу гар ска у це ли ни ус пе ла да се из бо ри са овим 
про блемом.

Нај ва жни је про ме не од но си ле су се на про фил обра зо ва ња и све ве ћу за-
сту пље ност тех нич ког обра зо ва ња због по тре ба ин ду стри је. Град је 1964. го ди-
не имао се дам сред њих шко ла (пет тех нич ких) са укуп но 7.910 уче ни ка.1232 До 
1964. го ди не у це лој оп ш ти ни са се ли ма ра ди ле су укуп но 32 шко ле. У гра  ду 

1227 По гле да ти Та бе ле бр. 5 и 32.
1228 Ива й ло Зне пол ски, „’Кон сен су сна та дик та ту ра” и со ци ал на та ба за. Ко рум пи ра не на ма-

си те”, Ис то рия на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло 
Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 432–434.

1229 То дор За хов, „За вър ше но учи ли ще в чест на V кон грес на Бълг. ко му нист. пар тия”, Пи рин-
ско де ло, бр. 2, Гор на Джу мая, 7 яну а ри 1949, стр. 2; К. За ха ри ев, „Де сет го ди ни со ци а ли-
сти че ски Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Бла го ев град, 7. май 1960, стр. 2; Ис то рия на 
бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 386.
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су, по ред гим на зи је, отво ре не сред ња ме ди цин ска, еко ном ска, гра ђе вин ска и 
ме тал ска шко ла. Исто вре ме но је раз ви ја на и струк ту ра пред школ ских уста но-
ва за бри гу о де ци, па је до 1964. го ди не у Бла го ев гра ду ра ди ло осам де чи јих 
вр ти ћа.1233 Це ло днев ни деч ји вр ти ћи са шест гру па по 180 де це из 1950. го ди не 
по ве ћа ли су се на 11 гру па са 340 де це, а по лу днев ни вр ти ћи са три гру пе и 90-
оро де це на 10 гру па са 330 де це по чет ком 1960. го ди не.1234 Деч ји вр ти ћи у Бла-
го ев гра ду об у хва та ли су 1979. го ди не око 3.600 де це (Ча чак, 1989 – 3.225).1235 

Убр за ни раз вој имао је и си стем основ них шко ла. До 1976. го ди не у Бла го ев гра-
ду и при град ским на се љи ма, ко ја су прав но и су штин ски по ста ла део ур ба не 
це ли не, ра ди ло је се дам основ них шко ла.1236

Нај пре сти жни ја сред ња шко ла би ла је ху ма ни стич ка гим на зи ја, на след-
ни ца Со лун ске бу гар ске гим на зи је, ко ја је 1944. го ди не има ла 1.047 уче ни ка 
(1949 – 1.274). Већ од 1951. го ди не гим на зи ја је по де ље на на две сред ње шко ле 
ко је су у свом са ста ву има ле и основ но обра зо ва ње. Пр ва је и да ље но си ла име 
„Ки рил и Ме то дий”, док је дру га до би ла на зив „Дъ ми тар Бла го ев”. Обе сред-
ње шко ле су 1959. го ди не об је ди ње не као По ли тех нич ка гим на зи ја „Ки рил и 
Ме то дий”.  У скла ду са ди рек ти ва ма БКП о по тре би фор ми ра ња ка дро ва ко ји 
би има ли по треб на зна ња и обра зо ва ње за при вре ду, ство ре на је и ова по ли-
тех нич ка гим на зи ја у Бла го ев гра ду. Она је од 1972. го ди не у свом про гра му 
има ла и сме ро ве за ма те ма ти ку. За хва љу ју ћи та квој ори јен та ци ји омо гу  ће но 
је да се од 1973. го ди не у Бла го ев гра ду обра зу је и по себ на ма те ма тич ка гим на-
зи ја. У окви ру сред ње по ли тех нич ке гим на зи је „Ки рил и Ме то дий” од 1982. 
го ди не фор ми ра на су и оде ље ња са ком плет ном на ста вом на ен гле ском и фран-
цу ском, а  од 1983. и не мач ком је зи ку. Од ових оде ље ња је 1984. фор ми ра на 
по себ на фи ло ло шка гим на зи ја у Бла го ев гра ду.1237  

1230 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 37. 
1231 Бо рис Бо тев, „Бла го ев град ска та град ска пар ти й на ор га ни за ция от че те сво я та де й ност”, Пи-

рин ско де ло, бр. 10, Бла го ев град, 4. март 1951, стр. 2. 
1232 Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 23. 

април 1964, стр. 1, 3. 
1233 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 193.
1234 К. За ха ри ев, „Де сет го ди ни со ци а ли сти че ски Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Бла го ев-

град, 7. май 1960. 
1235 Не ве на Ива но ва, „Гра дът на але ни те ма ко ве”, Пи рин ско де ло, бр. 144, Бла го ев град, 21 юли 

1979, стр. 2. 
1236 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 

: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 204–206.
1237 Лю би ма Пе тро ва, „На ци о нал на та ху ма ни тар на гим на зия „Св. Св. Ки рил и Ме то дий – на-

след ник и про дъл жи тел на Со лун ска та бъл гар ска гим на зия”, Ар хи вен пре глед, бр. 1–2, Со-
фия, 1997, стр. 57–67.
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Ма те ма тич ка гим на зи ја у Бла го ев гра ду осно ва на је 1973. го ди не да би сле-
де ће го ди не до би ла име „Сер гей Па вло вич Ко ро ль ов”, по ру ском на уч ни ку из 
обла сти ко смо на у ти ке. Гим на зи ја је 1973. има ла 169, а 1975. го ди не већ 365 уче-
ни ка.1238 Фи ло ло шка гим на зи ја у Бла го ев гра ду има ла је по фор ми ра њу 1984. 
го ди не 324 уче ни ка. Од 1987. го ди не но си име „Ака де мик Люд мил Сто я нов”, 
по бу гар ском фи ло ло гу. Број уче ни ка је до 1989. на ра стао на 586. На ста ва се 
од ви ја ла на ен гле ском, фран цу ском и не мач ком је зи ку.1239

Убр за на ин ду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја Бла го ев гра да, ко ји је био ре-
ги о нал ни ад ми ни стра тив ни цен тар, из и ски ва ли су и ши ре ње мре же сред њих 
шко ла, на ро чи то спе ци ја ли стич ких стру ков них сред ње о бра зов них уста но ва у 
ко ји ма је обра зо ва ње тра ја ло три го ди не. 

Нај пре је 1959. го ди не уста но вље на сред ња шко ла за ме ха ни ча ре „Ме то ди 
Алек си ев”, ко ја је у пе ри о ду 1965–1968. ра ди ла као сред ња са о бра ћај на шко-
ла, да би од 196 8. го ди не обра зо ва ла уче ни ке ма шин ских и елек тро тех нич ких 
стру ка.1240

Сред ња елек тро тех нич ка шко ла „Ни ко ла Вап ца ров” у Бла го ев гра ду осно ва-
на је 1962. го ди не као сред ња ма шин ска шко ла. Нај пре је обра зо ва  ла ка дро ве 
за об ра ду ме та ла (1962–1968), за тим за ма шин ство (ма ши не и апа ра те 1968–
1975), да би се од 1975. го ди не шко ла спе ци ја ли зо ва ла за елек тро тех ни ку.1241

Сред ња еко ном ска шко ла у Бла  го ев гра ду фор ми ра на је 1949. го ди не као тр-
го вач ка гим на зи ја. Од 1959. го ди не она је пре и ме но ва на у сред њу при вред но-
тех нич ку шко лу, да би од 1964. ра ди ла као сред ња еко ном ска шко ла „Иван 
Или ев”.1242

Сред ња гра ђе вин ска шко ла осно ва на је 1959. го ди не као ве чер ња шко ла за 
гра ђе вин ске стру ке, да би од 1962. то по ста ла сред ња гра ђе вин ска шко ла „Ни-

1238 „При ро до-ма те ма ти че ска гим на зия ’Сер гей Па вло вич Ко ро ль ов’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин-
ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 158–159.

1239 „Гим на зия на пре па до ва не на за пад ни ези ци ’Ака де мик Люд мил Сто я нов’ ”, Ен ци кло пе дия : 
Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 207–208.

1240 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 
: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 199–200; „Тех ни кум по ме ха но тех ни-
ка „Ме то ди Алек си ев’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го-
ев град, 1999, стр. 324.

1241 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 
: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 200; „Тех ни кум по елек тро тех ни ка 
’Ни ко ла Вап ца ров’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев-
град, 1999, стр. 323.

1242 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 
: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 200; „Тех ни кум по ико но ми ка ’Иван 
Или ев’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, 
стр. 323–324.
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ко ла Па ра пу нов”. Об у ча ва ли су мо ле ре, зи да ре, ар ми ра че и гра ђе вин ске тех ни-
ча ре за ин ду стриј ско гра ђе ви нар ство.1243

Сред ња тек стил на шко ла осно ва на је 1969. го ди не. Већ 1971. го ди не шко-
ла је има ла 117 уче ни ка. Ова обра зов на уста но ва осно ва на је са ци љем да 
шко лу је ка дро ве за све раз ви је ни ју тек стил ну ин ду стри ју у Бла го ев град ском 
округу.1244

Сред ња ме ди цин ска шко ла („Тех ни кум за ме ди цин ски се стри”) осно в а на 
је 1951. го ди не. Од 1971. до 1976. го ди не ра ди као „об је ди ње на ме ди цин ска 
шко ла”, а по сле 1976. као фи ли ја ла по лу ви шег ме ди цин ског ин сти ту та из Со-
фи је.1245

Сред ња оп ште о бра зов на шко ла „Ге ор ги Из мир ли ев” на ста ла је про ши ре-
њем исто и ме не основ не осно ва не 1965. го ди не, да би од 1979. ова уста но ва 
по ста ла и сред ња шко ла. Сред ња оп ште о бра зов на шко ла „Ку зман Шап ка рев” 
на ста ла је од исто и ме не основ не шко ле отво ре не 1973. го ди не. Од 1981. про ши-
ре на је и на шко ло ва ње сред њо шко ла ца.1246

Број шко ла и уче ни ка у Бла го ев гра ду не пре стра но је ра стао. Оп шти на Бла-
го ев град, ко ја је укљу чи ва ла и окол на се ла, има ла је 1969. го ди не 32 шко ле са 
око 8.500 уче ни ка и 650 на став ни ка. У гра ду је би ло се дам сред њих шко ла од 
ко јих су пет би ли „тех ни ку ми” – сред ње тех нич ке шко ле за обра зо ва ње ка дро-
ва нео п ход них ин ду стри ји.1247 Сам град је 1973. имао 20 шко ла са 730 на став ни-
ка и 11.500 уче ни ка.1248 Број уче ни ка сред њих шко ла у Бла го ев гра ду ра стао је 
и да ље, па је 1979. го ди не у њи ма  учи ло 12.000 ђа ка, а у ви шим и по лу ви шим 
бли зу 1.500 сту де на та (укуп но око 13.500).1249 Ча чак је 1989. го ди не имао 15.624 
уче ни ка и сту де на та.

1243 Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла го ев град 
: пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, стр. 200; „Тех ни кум по стро и тел ство”, Ен-
ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 324.

1244 „Тех ни кум по тек сти ол и об ле кло”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо-
жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 324–325; http://www.pgto-blg.hit.bg/istoria.htm (преузето 
13.09.2010).

1245 Окръжен народен съвет – Благоевград дирекција „Окръжен държавен архив” – Благоевград 
: пътеводител по архивните фондове 1944–1976, стр. 200.

1246 „Средно общтеобразавателно училищте ’Иван Вазов’ ”, Енциклопедия : Пирински край, 
том II (ред. Иван Божилов), Благоевград, 1999, стр. 281; „Средно общтеобразавателно 
училищте ’Кузман Шапкарев’ ”, Енциклопедия : Пирински край, том II (ред. Иван Божилов), 
Благоевград, 1999, стр. 281.

1247 Хри сто Юру ков, „Бла го ев град-раз цъф нал ален мак!”, Пи рин ско де ло, бр. 67, Бла го ев град, 
12 юни 1969, стр. 1.

1248 „Ци фри на въз хо да”, Пи рин ско де ло, бр. 298, Бла го ев град, 22 де кем ври 1973, стр. 1.
1249 Не ве на Ива но ва, „Гра дът на але ни те ма ко ве”, Пи рин ско де ло, бр. 144, Бла го ев град, 21 юли 

1979, стр. 2.
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Пла но ви за уна пре ђе ње Бла го ев гра да као ре ги о нал ног цен тра укљу чи ва ли 
су и отва ра ње фа кул те та. У Бла го ев гра ду је 1976. го ди не отво ре на фи ли ја ла 
Со фиј ског уни вер зи те та ко ја је обра зо ва ла сту ден те из окру га, али и це ле Бу-
гар ске. Ка ко би се обез бе ди ли усло ви за сту ди ра ње, у Бла го ев гра ду је пред 
11. кон грес БКП 1976. го ди не за осам ме се ци по диг нуто сту дент ско на се ље 
за 1.0 00 сту де на та.1250 Ви ши пе да го шки ин сти тут „Нео фит Рил ски” отво рен је 
1976. го ди не као фи ли ја ла Со фиј ског уни вер зи те та „Св. Кли мент Охрид ски”. 
Ука зом од 4. ав гу ста 1983. ова уста но ва по ста је са мо ста лан ин сти тут са фа кул-
те ти ма. Ин сти тут се спе ци ја ли зо вао за при пре ма ње учи те ља и пред школ ских 
вас пи та ча, што је прак са ко ја је пр ви пут уста но вље на упра во у Бла го ев гра ду 
ка да је у пи та њу це ла Бу гар ска.1251 То ком 1980. го ди не пр ва ге не ра ци ја сту де на-
та на ви шој шко ли у Бла го ев гра ду за вр ши ла је сво је сту ди је – 160 вас пи та ча за 
пред школ ску де цу и учи те ља за основ ну шко лу.1252

По тре бе ин ду стри је гра да усло ви ли су да се на Ви шој шко ли отво ри но ва ка-
те дра. Од 1986. го ди не фор ми ран је „Тех ни кум” – шко ла за „над сред ње” обра зо-
ва ње тех нич ких за ни ма ња, ко ја је од 1989. го ди не пре и ме но ва на у По лу ви ши 
ин сти тут за ма шин ство и елек тро тех ни ку.1253 Пра ви раз вој ви со ког школ ства 
усле дио је тек у пе ри о ду по сле сло ма ко  му ни зма, ка да је Бла го ев град до био 
два уни вер зи те та (1991 – Аме рич ки; 1995 – др жав ни Ју го за пад ни уни вер зи тет 
„Нео фит Рил ски”).

* * *

Обра зов ни си стем у со ци ја ли стич ким зе мља ма имао је дво стру ку уло гу: да 
омо гу ћи ства ра ње „но вог чо ве ка” и „но вог дру штва” (иде о ло ги за ци ја) и да 
ма сов ним обра зо ва њем по мог не фор ми ра ње би ро к рат ског апа ра та и тех нич-
ке ин те ли ген ци је нео п ход не за раз вој при вре де, пре вас ход но ин ду стри је. На 
овом оп штем ни воу оба гра да има ју сли чан раз вој, као и Б у гар ска и Ју го сла ви-
ја/Ср би ја. Ипак, кван ти та тив но по ре ђе ње две зе мље да је зна чај ну пред ност 
Бу гар ској (од опи сме ња ва ња, пре ко си сте ма елит них сред њих шко ла, па до ви-
со ког школ ства). 

1250 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 470–471.
1251 „Висш пе да го ги че ски ин сти тут ’Нео фит Рил ски’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I 

(ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 147.
1252 „1980 го ди на в ци фри и фак ти (за окръ га)”, Пи рин ско де ло, бр. 179, Бла го ев град 9 сеп тем-

ври. 1980, стр. 1.
1253 „Тех ни че ски ко леж към Юго за па ден уни вер си тет ’Нео фит Рил ски’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин-

ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 326–327.
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Слич не трен до ве от кри ва и ком па ра ци ја Чач ка и Бла го ев гра да. Иако се са 
ре зер вом мо гу узе ти по да ци о бр зом, ма сов ном и го то во пот пу ном опи сме-
ња ва њу у Бла го ев гра ду и око ли ни сре ди ном пе де се тих и по ста ви ти пи та ње 
ко ли ко је то ста нов ни штво би ло оспо со бље но за функ ци о нал ну пи сме ност 
(што ва жи и за Ју го сла ви ју/Ср би ју и Ча чак), кван ти та тив ни по да ци от кри ва ју 
пред ност у од но су на Ча чак ко ји је, с дру ге стра не, био да ле ко из над про се ка за 
Ју го сла ви ју и Ср би ју. Оп шти на Ча чак је са 3,5% не пи сме них има ла ду пло бо љи 
про сек не го Ср би ја 1991. го ди не. Град је пре ма трен ду из прет ход них де це ни ја 
имао ре дов но ду пло ма њу не пи сме ност, па мо же мо прет по ста ви ти да је исте 
го ди не она из но си ла око 1,75%, што је био и про сек за Бу гар ску.

Услед раз во ја ин ду стри је, ма сов ног за по шља ва ња же на и не стан ка про ши-
ре них по ро ди ца у град ским усло ви ма, као део оп штег про це са мо дер ни за ци је, 
обра зо ва ње де це за по чи ња ло је у пред школ ском уз ра сту и то нај пре као део 
си сте ма чу ва ња де це. Убр за ну ин ду стри ја ли за ци ју Чач ка ни је пра ти ла прак са 
отва ра ња де чи јих вр ти ћа нео п ход них за н о ву ор га ни за ци ју жи во та. Ча чак је у 
вр ти ћи ма 1963. го ди не имао са мо 203 де те та, 1967 – 2.500, 1989 – 3.225. У Бла-
го ев гра ду је већ 1950. го ди не би ло 270 де це у вр ти ћи ма (90 у по лу днев ним), 
1960 – 670 (330 у по лу днев ним), 1979 – 3.600. Бла го ев град је имао ста бил ни ји 
и бо љи си стем чу ва ња де це у вр ти ћи ма, не за ви сно од то га што је све до кра ја 
ше зде се тих био без раз ви је не ин ду стри је ко ја би тре ба ло да убр за и по бољ ша 
тај про цес.

Си стем основ ног, сред њег, а за тим ви шег и ви со ког обра зо ва ња, у оба гра да 
и оп шти не има слич не тен ден ци је. Гим на зи ја је у оба гра да пре и по сле Дру гог 
свет ског ра та би ла цен трал на обра зов на уста но ва, од кра ја пе де се тих раз ви ја 
се сред ње тех нич  ко обра зо ва ње, од по чет ка ше зде се тих у Чач ку и ви ше, а у сле-
де ћеј де це ни ји и ви со ко обра зо ва ње, као и у Бла го ев гра ду. Град Ча ч ак је 1946. 
го ди не имао укуп но 4.564 уче ни ка основ них и сред њих шко ла ( 1963 – 13.771 
са окол ним се ли ма; 1989 – 13.615). С дру ге стра не, Бла го ев град је 1950. го д и не 
имао 2.850 уче ни ка (1960 – 6.917; 1964 – 7.910; 1973 – 11.500). Тренд ра ста на ста-
вљен је и ка сни је, та ко да је Бла го ев град 1979. имао око 13.000 уче ни ка и сту-
де на та (Ча чак 1989 – 15.624). И у овом сег мен ту раз во ја дру штва Бла го ев град 
је су сти зао Ча чак. 

Но, с дру ге стра не, сам си стем сред њих шко ла био је раз гра на ти ји у Бла го ев-
гра ду, ко ји је до кра ја епо хе со ци ја ли зма осно вао 11, а Ча чак са мо пет сред њих 
шко ла. При то ме је у Бла го ев гра ду би ло ви ше спе ци ја ли зо ва них тех нич ких 
шко ла нео п ход них за но ве про фи ле за ни ма ња и ин ду стри ју ко ја се раз ви ја ла. 
Ча чак је тек 1979. го ди не до био елек тро тех нич ки смер у сред њој тех нич кој 
шко ли, иако је нај ве ће пред у зе ће у гра ду („Сло бо да”) још од 1958. го ди не по че-
ло про из вод њу елек трич них кућ них апа ра та. Тех но ло шки ни во ова кве про из-
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вод ње за вр ша вао се на скла па њу ком по нент ни на пра вље них на осно ву ли цен-
цне тех но ло ги је, за ко ју је би ла до вољ на и не ква ли фи ко ва на рад на сна га. 

С дру ге стра не, у Ју го сла ви ји/Ср би ји од сре ди не се дам де се тих кре ну ло се 
у ре фор му сред њег обра зо ва ња („усме ре но”) ко је је по ни шти ло ста ри си стем 
гим на зи ја. Бу гар ска је од 1959. го ди не фор си ра ла сред ње тех нич ке шко ле, али 
си стем гим на зи ја ни је по ни штен. Про ши рен је и ра ни ји си стем  елит них фи ло-
ло шких и ма те ма тич ких гим на зи ја у це лој зе мљи, укљу чу ју ћи и Бла го ев град, 
ко ји је и у овом до ме ну над ма шио Ча чак. 

Ча чак је имао пред ност у по гле ду отва ра ња ви шег и ви со ког обра зо ва ња, ди-
рект но ве за ног за по тре бе раз во ја ин ду стри је и по љо при вре де. Зна ча јан број 
ин же ње ра је из фа бри ка (вој ног де ла) пре шао на рад у ове обра зов не уста но ве. 
Ча чак је кра јем осам де се  тих на ви шим шко ла ма и фа кул те ти ма имао око 2.000 
сту де на та. Бла го ев град је већ 1979. го ди не имао око 1.500 сту де на та, чи је је 
обра зо ва ње би ло ве за но  за шко ло ва ње вас пи та ча де це пред школ ског уз ра ста. 
Пра ву екс пан зи ју ви со ког обра зо ва ња Бла го ев град је имао тек у пост со ци ја ли-
стич ком пе ри о ду раз во ја, ка да се отва р а ју два уни вер зи те та.

Бла го ев град је у до ме ну обра зо ва ња имао си сте ма тич ни ји и по сто ја ни ји 
раз вој  од пред школ ског, основ ног и сред њег до ви со ког и ви шег. Ула га ња Чач-
ка у обра зов ни си стем, осим ви шег и ви со ког, ни су би ла до вољ на, ни ти су би  ла 
усло вље на по тре ба ма раз во ја при вре де и мо дер ни за ци је дру штва.

3. Култура

Про ме не у по љу кул ту ре пред ста вља ју још је дан ва жан сег мент со ци ја ли стич-
ке мо дер ни за ци је. За „исто риј ски за да так” пре о бра жа ја дру штва, пре ма иде о-
ло шким стан дар ди ма на ста лим по сле Ок то бар ске (бољ ше вич ке) ре во лу ци је, 
тре ба ло је ство ри ти но ве ка дро ве кроз про цес кул тур не ре во лу ци је. За о ку-
пље ност по ли тич ких во ђа ко му ни стич ких зе ма ља то ко ви ма кул ту ре би ла је 
ве ли ка, јер је то био део ства ра ња но вог дру штва.1254 За да так кул ту ре био је 
да од не са вр ше ног људ ског ма те ри ја ла ства ра „но вог” со ци ја ли стич ког чо ве ка 
кроз но ви на чин ства ра ла штва у слу жби иде ло ги је и Пар ти је. Но ви про пи са-
ни „умет нич ки” пра вац по ста је соц ре а ли зам као об лик иде о ло шког над зо ра 
у ства ра ла штву и кул ту ри и про цес ра за ра ња ста рих вред но сних обра за ца и 
из ра жа ва ња ко ји се мо же по сма тра ти као сво је вр сни иде о ло шки кон цепт „ан-

1254 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 174–175.
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ти кул ту ре”. Основ не ком по нен те овог про гра ма би ле су на род ност, кла сност, 
идеј ност и пар тиј ност. Све до дру ге по ло ви не пе де се тих ни је до зво ља ва на ни-
ка ка ва ал тер на ти ва овој „мо но кул ту ри”.1255 

Кул ту ра као си стем за јед нич ких зна че ња и ори јен та ци ја, зна ња и ста во ва, 
вред но сти и нор ми, на чи на по на ша ња и ар те фа ка та ко је љу ди де ле, пред ста-
вља си стем ко ји им омо гу ћа ва да ту ма че сво је при род но и со цио-кул тур но 
окру же ње и да у ње му сми сле но де лу ју.1256 Тра ди ци о нал на кул ту ра бал кан ских 
гра до ва ме ња на је бр зо и пре Дру гог свет ског ра та, а на ро чи то у епо хи со ци ја-
ли сти че мо дер ни за ци је, али је упит но до ко је су ме ре ти про це си из ме ни ли ста-
ре образ це жи во та. Сам по јам кул ту ре у овом ис тра жи ва њу схва та се као отво-
рен си стем у ста њу ста бил не, али по крет не рав но те же. Си стем одр жа ва сво је 
гра ни це, а при јем но вог и од ба ци ва ње ста рог од ви ја ју се ма ње-ви ше истом 
бр зи ном. Са др жи на си сте ма се по сте пе но, али не пре ста но ме ња, док ње го ва 
струк ту ра или све у куп на сло же ност оста је ста бил на.1257 

По ли ти ка у до ме ну кул ту ре ко ју су ини ци ра ли Со вје ти у Ис точ ној Евро пи 
по сле Дру гог свет ског ра та би ла је у ве ли кој ме ри јед но о бра зна. Соц ре а ли стич-
ка ли те ра ту ра, фил мо ви, по зо ри ште, му зи ка, ар хи тек ту ра и фи не умет но сти 
би ле су упа дљи во слич не ши ром ре ги о на. Иде а ли и прак са со вјет ске умет но-
сти сма тра ни су нео дво ји вим де лом со ци ја ли зма. При бли жа ва ње елит не кул-
ту ре на род ној, бри са ње раз ли ке из ме ђу њих ка ко би кул ту ра по ста ла ра зу мљи-
ва за све и про мо ви са ње „здра вих” на род них фор ми из ра жа ва ња у умет но сти 
(на род не игре и хо ро ви), пред ста вља ли су нај по пу лар ни је фор ме оку пља ња 
и ак тив но сти. Би ла је то про тив те жа „де ка дент ној” ма сов ној кул ту ри За па да. 
По себ на па жња по све ће на је омла ди ни, ка ко би се из бе гли „не га тив ни” ути ца-
ји и по жељ ним са др жа ји ма ис пу ни ло ње но сло бод но вре ме.1258 

С дру ге стра не, са про це си ма ин ду стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је и оп ште мо-
дер ни за ци је, из ме ни ли су сва ко днев ни жи вот, па и кул тур не по тре бе ми ли о на 
до ју че ра шњих ста нов ни ка се ла, чи ја је тра ди ци о нал на кул ту ра не ста ја ла ши-
ром Евро пе још од XIX ве ка. Ство рио се фе но мен по пу лар не кул ту ре ве за не за 
гра до ве, у ко ји ма је но во при до шлом ста нов ни штву тре ба ла но ва пси хо ло шка 
по др шка ка ко би ис пу ни ли сво је сло бод не вре ме ко је се све ви ше ко мер ци ја-

1255 Го ран Ми ло ра до вић, Со вјет ски кул тур ни ути цај у Ју го сла ви ји 1945–1955. го ди не, стр. 79, 
81, 98, 112–115.

1256 Kla us Rot, Sli ke u gla va ma : ogle di o na rod noj kul tu ri u ju go i stoč noj Evro pi, Be o grad, 2000, str. 
113, 216–217.

1257 Tra jan Sto ja no vić, Bal kan ski sve to vi : pr va i po sled nja Evro pa, str. 22.
1258 Ivan Be rend, Cen tral na i is toč na Evro pa 1944–1993 : iz pe ri fe ri je za o bi la znim pu tem na zad u pe ri-

fe ri ju, str. 118.
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ли зу је. Ни жи сло је ви до шли су до сло бод ног вре ме на и ку пов не мо ћи, раз вив-
ши до тад не по зна ту по тра жњу за умет но шћу и за до вољ ством. Но вац, вре ме 
и па жња ових љу ди би ли су оскуд ни. За то су они оче ки ва ли сна жну, ефект ну 
и ла ко ра зу мљи ву ра зо но ду ве за ну за њи хо ва ис ку ства. Кул тур на ин ду стри ја 
ци ља ла је на за ра ду, а не на вас пи та ње, про па ган ду и ду хов но по ди за ње.1259

Со ци ја ли стич ка дру штва на сто ја ла су да има ју и еман ци па тор ску, про све ти-
тељ ску уло гу у обла сти кул ту ре, али уз ја сну иде о ло шку-про па ганд ну по ру ку. 
Ве ли ка па жња по кла ња на је и фор ми ра њу уста но ва кул ту ре. Жи вот со ци ја ли-
стич ког гра да мо же да се по сма тра и кроз ин ве сти ци је ко је се ула жу у кул ту ру 
или ана ли зу кул тур ног ства ра ла штва ко је је би ло ве о ма про бле ма тич но по 
свом ква ли те ту, на ро чи то ка да је про вин ци ја у пи та њу. Но, да ле ко ве ћи до-
при нос ства ра ња уста но ва кул ту ре у уну тра шњо сти је сте у до ме ну про ме не 
на чи на жи во та ста нов ни ка. У ма лим ме сти ма ства ра на је чи та ва дру штве на 
мре жа чи нов ни ка, про свет них и кул тур них рад ни ка ко ји су ства ра њем уста-
но ва кул ту ре до би ли про стор за са ста ја ње, раз ме ну ми шље ња и иде ја.1260 Ства-
ра ње та квог ам би јен та ни је увек би ло на ли ни ји Пар ти је, зва нич них про гра ма 
и кам па ња.

Не за ви сно од иде о ло шке упо тре бе кул ту ре и уста но ва кул ту ре, са ма но во-
ве ков на, мо дер на др жав ност, ни је за ми сли ва без ин сти ту ци ја на ци о нал не кул-
ту ре, при че му су гра до ви цен три из ко јих се пре но се но ве иде је.1261 Град мо же 
за до би ти свој кул тур ни иден ти тет ако во ди бри гу о за шти ти свог кул тур ног 
на сле ђа, ме сту умет ни ка у гра ду (њи хов број, ста тус, усло ви за ак тив но сти), 
ме сту и зна ча ју кул тур ног и ду хов ног жи во та у гра ду, кул тур ној ди фу зи ји, као 
и кул тур ном и ду хов ном зра че њу (естет ски из глед гра да, умет нич ка де ла и спо-
ме ни ци, кул тур не ма ни фе ста ци је, ви со ке шко ле и про сто ри кул ту ре).1262 

По ред обра зо ва ња, као нај ва жни јег ко му ни ка циј ског ка на ла за об ли ко ва ње 
но вог дру штва или ма сов них ма ни фе ста ци ја као по себ ног и ва жног ви да умет-
нич ког ства ра ла штва и об ли ко ва ња иден тите та ста нов ни ка гра до ва, ва жно је 
и по ди за ње јав них спо ме ни ка. Из ме ње на ствар ност ко ја на ста је са ин ду стри ја-
ли за ци јом при вре де, ур ба ни за ци јом и оп штом мо дер ни за ци јом дру штва, раз-
ли чи та од пре да ња и вред но сти аграр ног па три јар хал ног дру штва, зах те ва и 

1259 Ka spar Ma ze, Bez gra nič na za ba va : us pon ma sov ne kul tu re 1850–1970, Be o grad, 2008, str. 11–
24.

1260 Ива й ло Ди чев, н. д., стр. 52–53.
1261 Ву ка шин Па вло вић, „Ин сти ту ци о нал ни раз вој кул ту ре – бит на ди мен зи ја мо дер не др жав-

но сти”, у: Ра ђа ње мо дер не срп ске кул ту ре, Бе о град, 2006, стр. 11. 
1262 Sre ten Vu jo vić, „Grad, spek takl, iden ti tet. Traganје za mo der nim, kul tur nim iden ti te tom gra da”, 

u: Me đu na rod ni sim po zi jum „Spek takl – grad – iden ti tet” (ur. Ire na Šan tev ska), Be o grad, 1997, str. 
39.
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„но ве” тра ди ци је. Је дан од на чи на ути ски ва ња зва нич не вер зи је про шло сти у 
свест љу ди, ка да се са да шњост убр за но ме ња а „ста ре тра ди ци је” ви ше ни су 
до вољ но при ла го дљи ве и по де сне за дру штво ко је се пре о бра жа ва, сва ка ко је 
и по ди за ње јав них спо ме ни ка.1263 Спо ме ни ци су од у век би ли на чин уоб ли ча ва-
ња се ћа ња ко ји се, на не ки на чин, од ли ку ју и из ве сном ко лич ном „све то сти” 
ко ја из ви ре из ва жно сти лич но сти, до га ђа ја или епо хе ко ју пред ста вља ју, као и 
из по зи ци је ко ју за у зи ма у ве зи из ме ђу про шло сти и са да шњо сти.1264

3. 1 .  Култура –  Југославија/Србија 

Ка да је у пи та њу по ли ти ка со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је на по љу кул ту ре, пре-
лом је на стао 1950. го ди не. До та да је мре жа уста но ва кул ту ре и схва та ње умет-
нич ког ства ра ла штва би ло у функ ци ји из град ње но вог др жав но-пар тиј ског 
си сте ма. Од 1950. го ди не пар тиј ски врх је због по тре ба ле ги ти ми те та у ме ђу-
на род ној јав но сти, по сле рас ки да са Ста љи ном, отво рио зе мљу пре ма кул тур-
ном ути ца ју За па да и омо гу ћио умет нич ку сло бо ду ства ра ла штва. Но, пе де се-
тих го ди на на нај ви шем ни воу од лу чи ва ња по вре ме но је вла да ла за бри ну тост 
услед по ве ћа ња сло бо да ко је су схва та не као опо зи ци ја вла да ју ћој иде о ло ги ји, 
као и све ве ћем и бр жем ути ца ју за пад не ма сов не кул ту ре. Пар ти ја се од ре кла 
уло ге вр хов ног ар би тра на по љу умет нич ког ства ра ла штва, под усло вом да та-
кве ак тив но сти ни су отво ре но на па да ле по сто је ћи дру штве ни си стем.1265 

„Ве ли ки за о крет” ко ји је на сту пио 1950. го ди не ни је се за др жао са мо на 
„идеј ном” пре ло му ве за ном за сло бо ду ства ра ла штва, већ је на мно го на чи на 
зна чио и про ме ну у све сти пар тиј ског ру ко вод ства. Ини ци ја ти ве за про ме не 
по те кле су из нај ви шег пар тиј ског ру ко вод ства ко је је тра жи ло пут да се на 
спољ но по ли тич ком и уну тра шњем пла ну ле ги ти ми ше на дру га чи ји на чин. У 
кул тур ном жи во ту Ју го сла ви је на ред них го ди на до шло је до зна чај них про ме-
на обе ле же них од ба ци ва њем до та да шњег не при ко сно ве ног соц ре а ли стич ког 
прав ца у умет но сти, а ти ме и до на пу шта ња чвр стих иде о ло шких кул тур них 
окви ра ус по ста вље них под до ми нант ним со вјет ским ути ца јем. Из ме не у до ме-
ну кул ту ре пред ста вља ле су уга о ни ка мен на ко јем је из ме ње на спољ на по ли ти-
ка Ју го сла ви ја, али и при ли ке уну тар зе мље и из гра ђен је дан ли бе рал ни ји тип 

1263 Ol ga Ma noj lo vić, „Kon cen trič ni kru go vi pam će nja: se ća nje, tra di ci ja i isto ri ja”, To ko vi isto ri je 1–2, 
Be o grad, 1996, str. 93.

1264 Алек сан дра Па ви ће вић, „Спо ме ни ци и/или гро бо ви : се ћа ње на смрт или де ко ра ци ја”, Спо-
мен ме ста – исто ри ја – се ћа ња. Збор ник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ бр. 26 (ур. Алек-
сан дра Па ви ће вић), Бе о град, 2009, стр. 47–49. 

1265 Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, стр. 321–344.
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со ци ја ли зма ко ји је пре по знат на За па ду. По ве зи ва ње са За па дом, пре у зи ма ње 
но вих пра ва ца у кул ту ри и пре зен то ва ње сво је кул ту ре зах те ва ло је и упо зна-
ва ње са са вре ме ним тен ден ци ја ма, шко ло ва ње, спе ци ја ли за ци је, са рад њу на 
ни воу уста но ва и де цен тра ли за ци ју. Уда ља ва ње од со вјет ског кул тур ног мо де-
ла умно го ме је до при не ло да се на Ју го сла ви ју гле да на по се бан на чин, као и на 
ју го сло вен ску ва ри јан ту со ци ја ли зма. От по ри су по сто ја ли на ни жем пар тиј-
ском ни воу и ни су не ста ли. Соц ре а ли зам се ни је ла ко по вла чио, ни ти схва та-
ње да се на тр жи шту мо ра из бо ри ти ме сто за ства ра ла штво и из да ва штво.1266 

С дру ге стра не, од 1950. го ди не до ла зи до про ме на у на чи ну фи нан си ра ња 
уста но ва кул ту ре. Због ве ли ке ма те ри јал не оску ди це, али и услед про це са де-
цен тра ли за ци је фи нан си ра ња, из два ја ња за кул ту ру су сма ње на, а што је још 
зна чај ни је, из ме ње на су пра ви ла по ко ји ма су уста но ве до би ја ле но вац. Уве де-
но је по сло ва ње на „ба зи соп стве ног при вред ног ра чу на” и фи нан си ра ња ко је 
се пр вен стве но те ме љи на оства ре ном ефек ту и ква ли те ту, уме сто до да та шњег 
„плат ног спи ска”. По сле ди це ове од лу ке до при не ле су по ве ћа њу це не би о скоп-
ских ка ра та и књи га, као и па ду ку по ви не књи га. За ста ри на чин фи нан си ра ња 
бо ри ло се и са мо Ми ни стар ство кул ту ре, од ра жа ва ју ћи же љу ве ћи не да се кул-
ту ра ма ље из ла же ути ца ју тр жи шта. Глав ни из вор фи нан си ра ња у Ју го сла ви ји 
до 1952. го ди не био је бу џет фе де ра ци је. Ми ни стар ство фи нан си ја је би ло од-
го вор но и за ма те ри јал на из два ја ња ин сти ту ци ја ма кул ту ре пу тем пла на бу џе-
та ко ји су до ста вља ле све уста но ве. Услед оп ште де цен тра ли за ци је про це нат 
из два ја ња из фе де ра ци је све ви ше се сма њи вао и пре ба ци вао на ни же ад ми-
ни стра тив не је ди ни це и до при но се при вре де, што се у ве ћем оби му вр ши од 
ше зде се тих го ди на. Део др жав ног бу џе та за кул ту ру по ве ћа вао се са 2,6% (у 
ра ни јем пе ри о ду) на 4% у 1952. го ди ни, али је нај ве ћи део тог нов ца тро шен на 
го сто ва ња у ино стран ству.1267

Пар ти ја је, не за ви сно од про бле ма и за сто ја, на по љу кул ту ре де мон стри ра-
ла спо соб ност да се ме ња. Би ла је ини ци ја тор про ме на ко је су до не ле из ме ну 
на чи на ми шље ња ма ни фе сто ва ну кроз моћ кри тич ког пре и спи ти ва ња со ци-
ја ли стич ког на сле ђа, од ба ци ва ње со вјет ског узо ра и мо де ла цен тра ли зо ва не 
по ли ти ке у кул ту ри, на пу шта ње соц ре а ли стич ког прав ца у умет но сти и де ли-
ми чан по вра так тра ди ци ји (се лек ти ван). Ство рен је ам би јент у ко ме је би ло 
мо гу ће ис по љи ти и осе ћај за по тре бу сло бод ни јег ми шље ња, из ра жа ва ња и 
ства ра ња у кул ту ри, са гле да ва ња сло бод не раз ме не зна ња и усва ја ње са вре ме-
них ду хов них кре та ња на За па ду, али и пре ва зи ла же ње стра ха од „де ка дент не” 

1266 Ми ро слав Пе ри шић, „Ве ли ки за о крет 1950 : Ју го сла ви ја у тра га њу за вла сти тим пу тем. 
Кул ту ра – осло нац, прет ход ни ца и са став ни део спољ не по ли ти ке”, стр. 237–238, 241, 247. 

1267 Бран ка Док нић, Ми лић Ф. Пе тро вић, Иван Хоф ман, Кул тур на по ли ти ка Ју го сла ви је 1945–
1952 : збор ник до ку ме на та, књи ге 1–2, Бе о град, 2009, стр. 36–37, 39.
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за пад не кул ту ре. Исто вре ме но је из вр ше на и афир ма ци ја Ју го сла ви је по сред-
ством кул тур них вред но сти, по ве ћан је ути цај стру ке и зна ња на по ли ти ку у 
до ме ну кул ту ре, по ја ча ла се по тре ба за по зна ва њем кул ту ре на За па ду и ње но 
пре зен то ва ње у зе мљи, по ја ви ла се ори јен та ци ја ка ства ра њу ин те лек ту ал не 
ели те уве ћа ва њем бро ја струч ња ка и њи хо вим сла њем у ино стран ство на уса вр-
ша ва ње, из ме ни ла су се ме ри ла вред но сти у кул ту ри.1268 Ипак, Пар ти ја се ни је 
ла ко од ре кла ути ца ја на кул ту ру. Ме ђу за по сле ни ма у уста но ва ма кул ту ре Ср-
би је на ла зио се ви сок про це нат чла но ва Са ве за ко му ни ста (30,9% – 1980). Нај-
ви ше у „кул тур но-про свет ним за јед ни ца ма” и „са мо у прав но-ин те ре сним за-
јед ни ца ма” (55,8%), а нај ма ње у по зо ри шти ма (18,3%) и му зе ји ма (20,5%).1269

Хро но ло ги ја про це са про ме на на по љу кул ту ре у Ср би ји от кри ва три пе-
ри о да. Со ци ја ли сти чи ре а ли зам и ре пре сив ни кул тур ни мо дел мо же се пра-
ти ти од 1945. па све до 1953. го ди не. Кул ту ра се ни је мо гла схва ти ти као по ље 
ин ди ви ду ал не сло бо де, већ са мо у сво јој ути ли тар ној функ ци ји. Дру гу фа зу 
(1953–1974) ка рак те ри шу два па ра лел на то ка: је дан и да ље под ја ком др жав-
ном кон тро лом, али уз по сто ја ње и дру гог („со ци ја ли стич ки есте ти зам”), ко-
ји је вре ме ном осво јио умет нич ке сло бо де. Мно ге мо дер не умет нич ке фор ме 
сте кле су сво је ин сти ту ци је, уста но вље ни су ме ђу на род ни фе сти ва ли, ства ра 
се мре жа оп штин ских уста но ва кул ту ре. У исто вре ме по сто ји и ре пре си ја про-
тив умет ни ка. Тре ћа фа за (1974–1990) је дин стве на је по кул тур ној де цен тра-
ли за ци ји, а си стем је овла стио „са мо у прав но-ин те ре сне за јед ни це” да бри ну 
о кул ту ри у сво јом ло кал ним сре ди на ма (пла ни ра ње и фи нан си ра ње). Пoред 
зва нич не со ци ја ли стич ке иде о ло ги је, од осам де се тих у мно гим зва нич ним и не-
зва нич ним уста но ва ма кул ту ре на ста је сна жан на ци о на ли стич ки по крет.1270

С дру ге стра не, ли бе ра ли за ци ја у по љу умет нич ког ства ра ла штва од сре ди-
не пе де се тих се пре не ла и на ма сов ну кул ту ру. Ју го сла ви ја је у од но су на дру ге 
со ци ја ли стич ке зе мље би ла осо бе на у под руч ју при хва та ња за пад не ма сов не 
кул ту ре. Филм, му зи ка, стрип и „за бав на ли те ра ту ра” (љу бав ни, аван ту ри-
стич ки, де тек тив ски ро ма ни), по ста ју сва ко дне ви ца у со ци ја ли стич кој Ју го сла-
ви ји. По ку ша ји да се у до ма ћој про дук ци ји ство ре са др жа ји ко ји би по фор ми 

1268 До 1953. го ди не око 300 ју го сло вен ских уста но ва по ве за ло се са око 650 уста но ва у за пад-
ним зе мља ма. Од 1950. до 1952. го ди не у Ју го сла ви ју је ушло ви ше од 50.000 књи га, ча со пи са 
и ра зних пу бли ка ци ја са За па да. Пре ма не пре ци зној еви ден ци ји, од 1950. до 1963. го ди не 
око 17.000 струч ња ка и на уч них рад ни ка бо ра ви ло је у ино стран ству на ра зним сту ди ја ма 
(Ми ро слав Пе ри шић, „Ве ли ки за о крет 1950 : Ју го сла ви ја у тра га њу за вла сти тим пу тем. 
Кул ту ра – осло нац, прет ход ни ца и са став ни део спољ не по ли ти ке”, стр. 248–249, 276).

1269 Mi li vo je Iva ni še vić, Ka dro vi u Or ga ni za ci ja ma udru že nog ra da kul tu re u Sr bi ji 1978. go di ne, Be o-
grad, 1980, str. 38–39.

1270 Tran sfer zal na stu di ja : kul tur na po li ti ka i kul tur na ra zno li kost – Sr bi ja (ur. Bra ni mir Stoj ko vić, 
Vo ji slav Sta nov čić, Mi ro ljub Ra doj ko vić), Be o grad, 2004, str. 43–44.
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би ли бли ски за пад ној ма сов ној кул ту ри, али би има ли и иде о ло шку пра во вер-
ност, ни су да ли ве ће ре зул та те. По вре ме но је то ра ђе но у ки не ма то гра фи ји са 
не што ви ше успе ха (пар ти зан ски фил мо ви).1271

По сле рас ки да са СССР-ом до шло је до одва ја ња од до та да шњег кул тур ног 
мо де ла. Но ви ни је ја сно уоб ли чен, а све сна жни ји тр жи шни усло ви при вре-
ђи ва ња усло ви ли су да се пред у зе ћа окре ну про фи та бил ним те ма ма ве за ним 
за ма сов ну за ба ву (ве ћа сло бо да у упра вља њу пред у зе ћи ма зна чи ла је и ве ћу 
за ви сност од тр жи шта). Про из во ди ин ду стри је за ба ве углав ном су уво же ни са 
За па да, али је и са ма Ју го сла ви ја има ла сна жну „до ма ћу про из вод њу”, на ро чи-
то у до ме ну но во ком по но ва не на род не му зи ке (аутен ти чан про из вод). Ра ши-
ре ност по пу лар не кул ту ре ни на ко ји на чин ни је угро жа вала ре жим, већ га је 
под у пи ра ла и ста би ли зо ва ла („вен тил” за ма се, као сву да у све ту). Од ре ђе но 
под ри ва ње, не на ме ра ва но до ду ше, ипак је по сто ја ло, јер су јав но ис ти ца ни 
иде а ли ка пи та ли зма (по тро шач ко дру штво, но вац, гла мур). Ипак, по сто ја ла 
је свест о гра ни ци „до кле се сме ићи”. Уоста лом, ве ћи на де лат ни ка у по љу по-
пу лар не кул ту ре јав но је под у пи ра ла со ци ја ли стич ки са мо у прав ни си стем као 
нај бо љи на све ту, ко ји им је уоста лом и омо гу ћио ве ли ко бо гат ство и по пу-
лар ност (по што ва ли су „до бре тр жи шне усло ве при вре ђи ва ња”). Тре ба ло би 
на гла си ти да је нај ве ћи део ин ду стри је за ба ве имао ауто но ми ју у од но су на 
ути цај по ли ти ке, осим што је та вр ста кул ту ре (но во ком по но ва на) би ла по 
„уку су” нај ве ћег де ла по ли тич ке ели те со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. Рок сце на 
ни је би ла то ли ко до ми нант на као „но во ком по но ва на”, али је ипак де ли мич но 
до при не ла но вом по гле ду на свет и ор га ни зо ва њу мла дих (мо дер ни за ци ја по 
за пад но е вроп ским узо ри ма), али да ле ко од би ло ка кве озбиљ ни је мо гућ но сти 
суб вер зи је си сте ма.1272

Со ци ја ли стич ки дру штве ни си стем имао је у сво јој осно ви и про све ти тељ-
ску ми си ју на по љу по ве ћа ња свих ви до ва обра зо ва ња и ства ра ња усло ва за 
до ступ ност кул тур ног ства ра ла штва ши ро ким сло је ви ма ста нов ни штва. То је 
усло ви ло и да се ши ри мре жа би бли о те ка, му зе ја, по зо ри шта, до мо ва кул ту-
ре, га ле ри ја. Но, и по ред осни ва ња ових ин сти ту ци ја, по ди за ња гра ђе вин ских 
обје ка та у ко је су сме шта ни, шко ло ва ња и за по шља ва ња нео п ход них ка дро-
ва, кул тур ни по мак ни је био зна ча јан. По сма тра но кроз број и опре мље ност 
ових уста но ва, као и сте пен ко ри шће ња њи хо вих услу га, Ср би ја је би ла ис под 
ју го сло вен ског про се ка, ко ји је иона ко два до три пу та био сла би ји не го у за-
пад но е вроп ским зе мља ма. То ме је до при но си ло и сла бо ин ве сти ра ње у кул ту-
ру (објек те, опре му, ка дро ве), што је би ло у су прот но сти са ра стом жи вот ног 

1271 Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, стр. 437–453, 465–484.
1272 Zo ran Ja nje to vić, Od in ter na ci o na le do ko mer ci ja le : po pu lar na kul tu ra u Ju go sla vi ji 1945–1991, 

Be o grad, 2011, str. 17, 47–53, 97, 107, 170, 283–291.
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стан дар да и на род ног до хот ка. По ред то га, мре жа уста но ва кул ту ре у Ср би ји 
би ла је не у јед на че на у за ви сно сти од ре ги о на, а при то ме и са ме уста но ве кул-
ту ре, пре све га „до мо ви кул ту ре”, че сто ни су има ли не по сред не ве зе са кул-
ту ром. При то ме се (1971) ис ти ца ло да су га ле ри је и му зе ји за по ста вље ни, са 
ма лим бро јем по се ти ла ца и сла бом опре мом. Не што бо ља си ту а ци ја би ла је у 
ре ги о нал ним кул тур ним цен три ма у ко је су увр шта ва ни ве ћи гра до ви (укуп-
но 20 гра до ва, ме ђу њи ма и Ча чак). Пре ма пла ну раз во ја кул ту ре СР Ср би је, ко-
ји се „по кло пио” са до но ше њем Про стор ног пла на по чет ком се дам де се тих, из-
ра ђе ни су и стан дар ди за раз вој кул ту ре ве за ни за ве ли чи ну и зна чај гра до ва у 
мре жи на се ља Ср би је, пре ма та да шњим пер спек тив ним кул тур ним функ ци ја-
ма та квих ме ста (план је из ра дио За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка). Ре-
ги о нал ни цен три тре ба ло је да има ју про фе си о нал но по зо ри ште, ар хив, му зеј 
ком плек сног ти па, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, га ле ри ју, кон церт ну 
дво ра ну, ре ги о нал ну би бли о те ку, но вин ско-из да вач ко пред у зе ће, ра дио-ста-
ни цу (у пер спек ти ви и ТВ сту дио), рад ни и стам бе ни про стор за умет ни ке, 
За вод за за шти ту при ро де и ве ли ку дво ра ну оп штег ти па. Ме ђу тим, ова кав 
план раз во ја ре ги о нал них кул тур них цен та ра ни ка да ни је по стао ствар ност, 
јер је од 20 ре ги о нал них кул тур них цен та ра 1971. го ди не са мо њих 11 има ло 
про фе си о нал на по зо ри шта. Исто то ли ко је би ло и га ле ри ја (17 ар хи ва, пет за-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, 19 му зе ја). Но, за то је у Ср би ји би ло 256 
до мо ва кул ту ре и 190 кул тур но-умет нич ких дру шта ва, што је пред ста вља ло 
нај ра ши ре ни ју мре жу кул тур них уста но ва. До мо ви кул ту ре на ра сли су на 364 
у 1975. го ди ни, да би их на кра ју епо хе со ци ја ли зма би ло 281 (1988). Не до ста-
так ин сти ту ци ја, као и про сто ра у ко ме би оба вља ли сво ју де лат ност, чи ни ли 
су не ве се лу кул тур ну ствар ност Ср би је. Кон цен тра ци ја уста но ва кул ту ре би ла 
је у Бе о гра ду, а на ни воу це ле ре пу бли ке вре ме ном је сма њи ва но из два ја ње за 
кул ту ру. Ср би ја је пре ма овом по ка за те љу би ла ис под про се ка за Ју го сла ви ју 
(у од но су на број ста нов ни ка). При то ме је већ по чет ком се дам де се тих уоче но 
да су мно ге оп шти не фа во ри зо ва ле ма сов не кул тур не де лат но сти (би о ско пи, 
штам па, ра дио-ста ни це, ра зно вр сне ама тер ске ма ни фе ста ци је), што је оне мо-
гу ћа ва ло раз вој дру гих са др жа ја кул ту ре.1273

Кул тур ни иден ти тет ста нов ни штва гра до ва то ком епо хе со ци ја ли зма обе ле-
жио је про цес на гле ур ба ни за ци је. Но во ста нов ни штво ни је усво ји ло град ске 
нор ме, ко је ни је имао ко ни да пре не се (гра ђан ски дру штве ни слој или уста но-

1273 За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка. Раз вој кул ту ре у СР Ср би ји 1970–1980. (ур. Ко са-
ра Па вло вић, Мир ја на Ни ко лић, Ми ли во је Ива ни ше вић, Сте ван Мај сто ро вић), Бе о град, 
1971, стр. 34–35, 235–236, 328–330; Raz voj kul tu re u SR Sr bi ji van te ri to ri je SAP za pe riod 1981–
1985, Be o grad, 1985, str. 142–147, 158; Mi li vo je Iva ni še vić, Ne vo lje kul tu re : dru štve no-eko nom ski 
po lo žaj kul tu re u Ju go sla vi ji, Be o grad, 1991, str. 77–78, 93.
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ве). Исто вре ме но, се ла су по че ла да се га се као пре но си о ци тра ди ци о нал не кул-
ту ре. У раз во ју гра до ва ин ду стри ја ли за ци ја је би ла при мар на, без урав но те же-
ног раз во ја оста лих де лат но сти, та ко да ни кул тур но ства ра ла штво ни је има ло 
зна чај ну уло гу. Иако је у гра до ви ма у уну тра шњо сти отво рен низ уста но ва 
кул ту ре са раз гра на тим де лат но сти ма, нај ве ћи део тих ин сти ту ци ја остао је 
на мар ги ни жи во та, јер је основ на кон цеп ци ја раз во ја гра до ва у Ср би ји све до 
кра ја се дам де се тих по чи ва ла на раз во ју ин ду стри је. Гра до ве је углав ном на пу-
шта ла ства ра лач ка ин те ли ген ци ја у по тра зи за со ци јал но-кул тур ним усло ви-
ма ко ји ће ви ше по го до ва ти ње ној дру штве ној и про фе си о нал ној про мо ци ји. 
Срп ска кул ту ра се по де ли ла на кул ту ру цен тра и кул ту ру про вин ци је, ко ја 
има не га тив не ко но та ци је и не га тив ни кул тур ни обра зац у ко ме се ви ше це ни 
ама те ри зам, не го про фе си о на ли зам. Про блем у кул тур ном уз ди за њу гра до ва 
Ср би је то ком со ци ја ли зма био је по го ђен и про вин ци јал ним и још ви ше сек-
та шким ду хом, ко ји је по ти ски вао и не у тра ли сао ства ра лач ке, ино ва тор ске и 
мо дер не кон цеп ци је обра зо ва них љу ди ши рих кул тур них по гле да.1274

Ства ра о ци у кул ту ри гра до ва у уну тра шњо сти има ли су осе ћај изо ло ва но-
сти и из оп ште но сти у сво јој сре ди ни, што је Бран ко Ку кић из Чач ка име но вао 
као „про вин циј ска ноћ”. Спре га иде о ло ги је и по ли ти ке ути ца ла је да се ство ри 
„про вин ци ја” у ко јој су ини ци ја ти ву у кул ту ри има ли „не да ро ви ти, али вер ни, 
не у ки али ба ха ти”, што је усло ви ло да се мно го да ро ви тих љу ди од лу чи за од ла-
зак из сво јих гра до ва и пре се ље ње у ме тро по лу, где су ис по љи ли свој та ле нат 
и зна ње.1275 

Ме тро по ла у овој по де ли има при ви ле ги ју да „иси ја ва но во” у кул ту ри, а 
про вин ци ји је до де ље на уло га (про тив ко је се рет ко бо ри) да опо на ша да те 
мо де ле, да им се ди ви и – да их не раз у ме. Но, с дру ге стра не, по ста вља се и 
пи та ња са ме „ме тро по ле”, ње ног зна ча ја, до ме та и одво је но сти од „про вин ци-
јал ног” на чи на ми шље ња и по на ша ња. У пи та њу је ра ши ре ност иде а ла ар ха-
ич ног „мо но лит ног” је дин ства, па ла нач ко уве ре ње о не у пит ним естет ским мо-
рал ним и по ли тич ким им пе ра ти ви ма. Сва ко ауто ном но ми шље ње и де ла ње се 
у та квом си сте му до жи вља ва као не при ја тељ ско раз би ја ње „ор ган ске” це ли не, 
ко ји ни је ка рак те ри сти чан са мо за ге о граф ску па лан ку.1276

1274 Ми лош Не ма њић, „Кул тур ни обра зац ур ба ни за ци је у Ср би ји од 60-их до 80-их го ди на XX 
ве ка”, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та XLIV, Бе о град, 1995, стр. 61–71.

1275 Бран ко Ку кић, „Про вин циј ска ноћ”, у: Кул тур ни жи вот у гра до ви ма Ср би је : тра гом ак-
ци је Ра дио – Бе о гра да и „Илу стро ва не по ли ти ке” „Кул тур ни ко рак ’89”, Ва ље во, 1990, стр. 
71–72.

1276 Ђо ки ца Јо ва но вић, „Про вин ци ја про тив про вин ци је”, Те ме, бр. 3/2008, Ниш, 2008, стр. 
534–535, 537; Од ли ка па ла нач ког ду ха је уве ре ње да до про ме не у дру штве ним од но си ма не 
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Ства ра ње но вог кул тур ног иден ти те та ста нов ни ка тек при до шлог са се ла 
у гра до ве, уз исто вре ме но ства ра ње ле ги ти ми те та ре жи ма, од ви ја ло се и кроз 
про цес по ди за ња јав них спо ме ни ка. Оце на раз во ја скулп ту ре на кон 1945. го ди-
не све ла се на кон ста та ци ју да је ла ка за ра да на спо ме ни ци ма па лим бор ци ма 
би ла зна чај ни ја пре о ку па ци ја не го бор ба за но ви ква ли тет. Овај пе ри од оста-
вио је без број соц ре а ли стич ких ло ших спо ме ни ка у зна ку рђа вог за на та, сте-
ре о тип не па те ти ке и те а трал но сти.1277 Кри ти ка ова кве прак се за по че ла је већ 
по ло ви ном пе де се тих, али то ни је зна чи ло и да је др жа ва од у ста ла од фи нан си-
ра ња по ди за ња спо мен-обе леж ја са из ра зи то иде о ло шком по ру ком.1278 

Бри га о по ди за њу број них спо ме ни ка ко ји су све до чи ли о пар ти зан ској 
бор би био је дан од ва жни јих за да та ка но ве вла сти у те жњи ка ства ра њу ле ги-
ти ми те та ре жи ма. „Ју нач ки под ви зи” мр твих тре ба ло је да по слу же као „моћ-
но сред ство вас пи та ња” дру штва у ства ра њу со ци ја ли зма. Ма сов ност ова кве 
прак се у Ју го сла ви ји био је кла си чан при мер „ства ра ња тра ди ци ја”. Са мо је 
до 1961. го ди не по диг ну то 14.402 спо ме ни ка и гро ба ља (ско ро три спо ме ни ка 
или гро бља сва ког да на). От кри ва ње спо ме ни ка или гро бља увек је био јав ни 
до га ђај у ко ме су уче шће узи ма ле на сто ти не, а у по себ ним при ли ка ма и хи ља-
де љу ди.1279

Све те ма ни фе ста ци је би ле су део јав них ри ту а ла но ве вла сти, сво је вр стан 
ко му ни ка циј ски ка нал ко јим би се што ши ри круг љу ди укљу чио у иде о ло шку 
за јед ни цу ко ја је за циљ има ла ис ти ски ва ње тра ди ци о нал них (нај че шће ре ли-
гиј ских) ри ту а ла и сим бо ли ке.1280 Иако је со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја би ла ли-
бе рал ни ја зе мља у од но су на Ис точ ну Евро пу, и у њој су ис трај но не го ва ни 
но ви кул то ви и ства ра на но ва тра ди ци ја, као у слу ча ју Јо си па Броз и Шта фе-
те мла до сти, са сво је вр сном ре ли гиј ском ди мен зи јом, ко ја је има ла за циљ да 
ство ри осе ћај при пад но сти др жа ви на осно ву од ре ђе них сим бо ла.1281

мо же да до ђе. „Из ме ђу се ла и гра да, ова ко за бо ра вљен, свет па лан ке ни је ни се ло ни град. 
Дух ње гов, ме ђу тим, је сте дух из ме ђу пле мен ског, као иде ал но је дин стве ног, и свет ског 
ду ха, као иде ал но-отво ре ног.” Ум ни љу ди не при па да ју па лан ци. На ди ла зе па лан ку и за то 
су, не ка ко, ту ђи – стран ци у свом со ка ку. Ту ђи су „јер не ма све та из ван ду ха па лан ке”, јер је 
„па лан ча нин, ме ђу тим, вер ни ји па лан ци не го са мом се би”, јер у „све ту па лан ке ва жни је је 
др жа ти се уста ље ног оби ча ја, не го би ти лич ност” (Ra do mir Kon stan ti no vić, Fi lo so fi ja pa lan-
ke, Be o grad, 1991, str. 7–10).

1277 Ми о драг Про тић, Са вре ме ни ци : ли ков не кри ти ке и есе ји, Бе о град, 1955, стр. 37.
1278 По гле да ти пу бли ка ци ју: Ju go sla vi ja : spo me ni ci re vo lu ci ji, Sa ra je vo, 1968.
1279 Макс Берг холц, „Ме ђу ро до љу би ма, ку пу сом, сви ња ма и вар ва ри ма : спо ме ни ци и гро бо ви 

НОР 1947–1965”, ГДИ 1–3, Бе о град, 2007, стр. 64–66.
1280 Го ран Ми ло ра до вић, „Прах пра ху : ста љи ни стич ки по греб ни ри ту а ли у со ци ја ли стич кој 

Ју го сла ви ји”, ГДИ 1–3, Бе о град, 2007, стр. 83–84. 
1281 Ди ми тар Гри го ров, н. д., стр. 106. 
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3. 1. 1. Култура – Чачак

(а) Установе културе – Чачак

Осни ва ње но вих уста но ва кул ту ре, по кре та ње но вих ма ни фе ста ци ја и по ди-
за ње јав них спо ме ни ка је сте под руч је у ко ме се ис пи ту је и мо дер ни за ци ја Чач-
ка у пе ри о ду со ци ја ли зма. Нај ста ри ја уста но ва кул ту ре у Чач ку, би бли о те ка, 
осно ва на је још 1848. го ди не као Дру штво за чи та ње, ко је је 1860. го ди не по ста-
ло и Чи та о ни ца. Ова уста но ва има ла је кон ти ну и ра ни раз вој. По сле Дру гог 
свет ског ра та но ва власт је 1946. го ди не до не ла од лу ку да се осну је Град ска би-
бли о те ка, као на след ник Књи жни це и чи та о ни це. Но, би бли о те ка ни је до би ла 
и сво је про сто ри је, та ко да се све до 1974. го ди не стал но се ли ла. Али ни та да 
ни су до би ли сво ју згра ду, већ су се усе ли ли у је дан део но во по диг ну тог До ма 
кул ту ре. Пла но ви да би бли о те ка до би је ре пре зен та тив ну гра ђе ви ну (1972) ни-
ка да се ни су ис пу ни ли. 1282 

Иако је би бли о те ка има ла ре ги о нал ни ка рак тер, са свим оде ље њи ма ко је чи-
не та кву уста но ву, не до ста так про сто ра ни је од ње учи нио кул тур но сре ди ште 
ко је би ство ри ло но ве уста но ве кул ту ре у гра ду. Но, и по ред то га, би бли о те ка 
је има ла зна ча јан ути цај на про ме ну ин те лек ту ал не кли ме у ва ро ши, иако су са-
ми по че ци би ли стро го ста љи ни стич ки. Као и у дру гим зе мља ма со ци ја ли зма, 
књи ге ко је ни су би ле у скла ду са но вом иде о ло ги јом скла ња не су из би бли о теч-
ког фон да. Осо бе ност Чач ка је у то ме што је је дан део тих књи га и спа љен (де ла 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Фри дри ха Ни чеа, Кар ла Сфор це) у дво ри шту згра де 
где се би бли о те ка на ла зи ла 1948. го ди не.1283 Ме ђу тим, већ сре ди ном пе де се тих, 
ка да је кул тур на кли ма у Ју го сла ви ји по ста ла ли бе рал ни ја, би бли о те ка у Чач-
ку је бр зо на ба вља ла књи ге мо дер них за пад них ства ра ла ца (Фок не ра, Пру ста, 
Џој са, Хе мин гве ја), за чи ја де ла је по сто ја ло ве ли ко ин те ре со ва ње, што је по-
сте пе но ме ња ло ду хов ни лик па лан ке.1284 

Љу ди су по се до ва ли „ин те лек ту ал ну жеђ”, али про блем је био у не до стат ку 
ин сти ту ци ја у ко ји ма би се ор га ни зо ва ли про гра ми из кул ту ре. Ча чак не са мо 
да ни је имао уста но ву, већ ду го вре ме на ни аде ква тан про стор у ко ме би се 
ор га ни зо ва ла го сто ва ња умет ни ка из дру гих гра до ва. Иако је за кон зу ми ра ње 
елит не кул ту ре по тре бан од ре ђен обра зов ни ни во, ути сак ко ји је на мла де љу-

1282  Љу бо мир Мар ко вић, „Кул тур не уста но ве и кул тур но-умет нич ка дру штва у Чач ку”, Ви ше-
ве ков на исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко-
вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 628–629.

1283 Ми о драг Ја ћи мо вић, „Ин кви зи ци ја на ча чан ски на чин”, Ча чан ски глас, бр. 42, Ча чак, 5. но-
вем бар 1990, стр. 6.

1284 Бла го је Ра ди во је вић, „Те не за бо рав не пе де се те“, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 16. јул 1982, 
стр. 30.
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де оста вља ло го сто ва ње опе ре или при ре ђи ва ње кон це ра та кла сич не му зи ке, 
био је ве о ма упе ча тљив.1285 

Те жња да се ство ри мо дер на мре жа уста но ва кул ту ре тре ба ло је да се по-
твр ди и кроз од лу ку о осни ва њу Град ског на род ног по зо ри шта у Чач ку 1946. 
го ди не. На ини ци ја ти ву ре пу блич ких вла сти исте го ди не по зо ри ште је про гла-
ше но за На род но по зо ри ште окру га ча чан ског, да би сле де ће (1947) по но во по-
ста ло са мо Град ско на род но по зо ри ште (Ча чак је из гу био ста тус ад ми ни стра-
тив ног цен тра). По зо ри ште је има ло за да так да при ка зу је драм ска, опер ска 
и ба лет ска де ла до ма ћих и стра них ауто ра, од но сно да „слу жи за вас пи та ње 
ши ро ких ма са у ду ху да на шњи це”. Пр ва пред ста ва из ве де на је 1947. го ди не 
(„Хај дук Стан ко”). Пред ста ве су одр жа ва не у адап ти ра ној са ли хо те ла „Крен” 
(са да „Бе о град”). По зо ри ште ни ка да ни је до би ло сво ју згра ду. Но, већ на са-
мом по чет ку свог ра да по зо ри ште се су о чи ло са ка дров ским, ре пер то ар ским 
и фи нан сиј ским те шко ћа ма. Ни су има ли про фе си о нал не глум це, та ко да су 
ама те ри при ре ђи ва ли ко ма де до ма ћих и ру ских пи са ца. По сте пе ним про ши-
ри ва њем де лат но сти осно ва но је и Пи о нир ско по зо ри ште (1949). Одр жа ва ли 
су пред ста ве по це лом окру гу, укљу чу ју ћи и ка сар не и гра ди ли шта, али је број 
по се ти ла ца био ма ли, а ти ме и за ра да. Иако су, по ред би бли о те ке, би ли је ди на 
уста но ва кул ту ре у гра ду, ни су до вољ но фи нан си ра ни да би мо гли да оп ста ну 
као ин сти ту ци ја. Од лу ка Ју го сла ви је да од 1950. го ди не сма њи из дат ке за кул-
ту ру има ла је свој од раз и на ло кал ном ни воу. Оп шти на је нај пре са ма фи нан-
си ра ла по зо ри ште, али то ни је ду го тра ја ло. Ве ли ки про бле ми на ста ју по сле 
1952. го ди не, ка да је град ска оп шти на у Чач ку „ски ну ла” по зо ри ште са бу џе-
та, „пре тво рив ши” га у „про свет ну уста но ву са са мо стал ним фи нан си ра њем”. 
Ко нач но, 1956. го ди не град ске вла сти су без по себ ног обра зло же ња уки ну ле 
по зо ри ште. Та ко је Ча чак остао без по зо ри шта, што је „на док на ђи ва но” ама те-
ри змом у окви ру кул тур но-умет нич ког дру штва „Абра ше вић” и Драм ске сек-
ци је у До му кул ту ре од 1971. го ди не.1286

Пр ва пот пу но но ва уста но ва кул ту ре ко ја је осно ва на у гра ду био је Исто-
риј ски ар хив (1948). Осни ва ње је усле ди ло са мо три го ди не по сле од лу ке ло-
кал них вла сти да се ар хив ска гра ђа из XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка за те че на 
у згра да ма др жав не упра ве пре ра ди у ло кал ној Фа бри ци хар ти је. Уни шта ва ње 

1285 Ран ко Си мо вић, Оно вре ме кру жо ка, Ча чак, 2005, стр. 55–56.
1286 Ми ли јан Ми ло ше вић, „По зо ри шна умет ност у Чач ку”, Ви ше ве ков на исто ри ја Чач ка и око-

ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), 
Бе о град, 1995, стр. 698–704; Бран ка Док нић, Ми лић Ф. Пе тро вић, Иван Хоф ман, н. д., стр. 
1/36–37; 2/187–188, 404, 413; „Не ко ли ко до ку ме на та о де се то го ди шњем ра ду ча чан ског по-
зо ри шта” (при ре ди ла: Оли ве ра Ми ло са вље вић), Из вор ник 18, Ча чак, 2002, стр. 146–147, 
153; „Из ве штај о ра ду Ча чан ског на род ног по зо ри шта (1947–1952)” (при ре ди ла: Оли ве ра 
Ми ло са вље вић), Из вор ник 19, Ча чак, 2003, стр. 149–150.
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је на ста вље но и ка сни је, та ко да је у скло пу ак ци ја „при ку пља ња ста ре хар ти је” 
на пре ра ду од во же на и ар хив ска гра ђа и из пе ри о да по сле 1945. го ди не, не са-
мо из Чач ка. Осни ва њем Ар хи ва у Чач ку, као де лу мре же исто вет них уста но ва 
у Ср би ји, тре ба ло је да се фор ми ра но ва свест о ар хив ској гра ђи као кул тур-
ном до бру. Но, Ар хив у Чач ку је чи та ве две де це ни је по сле осни ва ња ра дио у 
пот пу но не а де кват ном про сто ру, па је пре ти ла опа сност да уста но ва из гу би 
ста тус ар хив ског сре ди шта. У скло пу кул тур но-про па ганд не де лат но сти рад-
ни ци Ар хи ва од 1960. го ди не ре дов но у ло кал ном ли сту „Ча чан ки глас” об ја-
вљу ју при ло ге из про шло сти ча чан ског кра ја, а од 1984. по кре ћу соп стве ни 
ча со пис. Ар хив је од по ло ви не пе де се тих по вре ме но ор га ни зо вао и из ло жбе 
ве за не за исто риј ски раз вој ча чан ског кра ја.1287

Но ва уста но ва кул ту ре био је и На род ни му зеј осно ван 1952. го ди не, ви-
ше од по ла ве ка од пр вих иде ја да се у Чач ку фор ми ра ин сти ту ци ја тог ти па. 
Му зеј је пр ву стал ну по став ку отво рио 1953. у Ко на ку Јо ва на Обре но ви ћа, јед-
ним од два обје ка та у сти лу ста ре бал кан ске ар хи тек ту ре ко ји су пре о ста ли 
у Чач ку. Иако је осно ван као му зеј ска уста но ва ком плек сног ти па са ар хе о ло-
шким, ет но граф ским, умет нич ким и исто риј ским оде ље њем, му зеј је у стал-
ној по став ци и из ло жбе ним ак тив но сти ма пре вас ход но био уста но ва ко ја је 
све до чи ла о ре во лу ци о нар ном рад нич ком по кре ту и на род но о сло бо ди лач кој 
бор би 1941–1945. го ди не. Про ши ре њем та кве де лат но сти у гра ду је отво ре на 
и по себ на по став ка Му зе ја ре во лу ци о нар не омла ди не, пр ва та кве вр сте у Ју-
го сла ви ји (1966). Пот пу на до ми на ци ја те ма ве за них за ко му ни стич ки по крет, 
ка да је у пи та њу исто риј ско оде ље ње, про те гла се до кра ја осам де се тих. Дру га 
оде ље ња му зе ја има ла су не сме тан рад, ба рем ка да је иде о ло ги ја у пи та њу. Та-
ко је, за хва љу ју ћи фор ми ра њу збир ке сли ка На де жде Пе тро вић, омо гу ће но да 
се 1961. го ди не у Чач ку осну је по себ на уста но ва кул ту ре, Га ле ри ја „На де жда 
Пе тро вић”. Му зеј је 1969. го ди не по кре нуо и свој ча со пис, је дан од пр вих та кве 
вр сте у Ср би ји.1288

Фор ми ра ње Умет нич ке га ле ри је у Чач ку по ве за но је са ак ци јом по ди за ња 
спо ме ни ка На де жди Пе тро вић (1955), што је као по сле ди цу има ло и отва ра ње 
не ко ли ко из ло жби сли ка исте умет ни це. Све је то на ве ло гру пу љу ди оку пље-
них око На род ног му зе ја у Чач ку да се у сла ву На де жде Пе тро вић ор га ни зу је 
стал на ли ков на ма ни фе ста ци ја Ме мо ри јал На де жде Пе тро вић, пр ви пут одр-
жа на 1. сеп тем бра 1960. го ди не. Сле де ће го ди не (1961) осно ва на је Умет нич ка 

1287 Ви то мир Ва си лић, Ар хив у Чач ку (1948–2003), Ча чак, 2003, стр. 9–22, 154–164.
1288 Ми лош Ти мо ти је вић, „Осни ва ње му зе ја у Чач ку”, ЗРНМ, XXVI, Ча чак, 1996, стр. 5–15; 

Исти, „Стал не по став ке и из ло жбе на ак тив ност му зе ја 1953–2002”, ЗРНМ XXXI, Ча чак, 
2002, стр. 251–259.
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га ле ри ја „На де жда Пе тро вић”, а нај ва жни ја стал на ма ни фе ста ци ја остао је Ме-
мо ри јал, нај ста ри ја ли ков на ма ни фе ста ци ја у Ср би ји. По кре та ње Ме мо ри ја ла 
по кла па се са отва ра њем мно гих ма ни фе ста ци ја та кве вр сте у Ју го сла ви ји и 
Ср би ји. До шло је до уста но вље ња ни за ли ков них ма ни фе ста ци ја, по кре та ња 
ча со пи са и отва ра ња са мо стал них из ло жби мно гих умет ни ка. Осла ња ју ћи се 
на де ло На де жде Пе тро вић, Ме мо ри јал је по стао ме сто где су се из це ле Ју го-
сла ви је су сре та ли умет ни ци, из ла жу ћи тра ди ци о нал не тех ни ке сли ка ња или 
при ка зу ју ћи мо де ран при ступ у ли ков ном ства ра ла штву, што је сви ма омо гу-
ћа ва ло увид у са вре ме не ли ков не по ја ве. Га ле ри ја је до би ла сво ју згра ду 1965. 
го ди не, по зи ци о ни ра ју ћи се као уста но ва ко ја је пре зен то ва ла мо дер ну умет-
ност кроз из ло жбе свих зна чај ни јих умет ни ка из Ју го сла ви је и Ср би је.1289

Ло кал на, као ни ре пу блич ка власт, ни су се ме ша ле у се лек ци ју из ло жби, као 
ни Ме мо ри ја ла, нај ва жни је ма ни фе ста ци је по кре та не у Умет нич кој га ле ри ји. 
Ло кал на са мо у пра ва је фи нан сиј ски и по ли тич ки по др жа ла пре зен то ва ње мо-
дер не умет но сти не ула зе ћи у се лек то ва ње умет ни ка и њи хо вих де ла. Усту пак 
иде о ло шким окви ри ма та да шње Ју го сла ви је мо гао се ви де ти на пр вом Ме мо-
ри ја лу на ко јем је до де ље на и На гра да ин ду стри је Чач ка. Но, ло кал на власт у 
су шти ни ни је би ла за ин те ре со ва на за мо дер ну умет ност, ко ја је по фор ми би-
ла исто вет на као и за пад на, али без идеј не и дру штве не ан га жо ва но сти. Из ло-
жбе Ме мо ри ја ла су по пра ви лу би ле сли ка ак ту ел них де ша ва ња на ју го сло вен-
ској умет нич кој сце ни, али без на ме ре да се ба ве аван гард ним по ја ва ма, јер су 
углав ном ода би ра ни умет ни ци чи ји се рад ве зи вао за тра ди ци о нал не фор ме 
ли ков ног из ра за. Нај ве ћи уступ ци по ли ти ци би ли су ве за ни за рав но прав ну 
за сту пље ност умет ни ка из свих ре пу бли ка и по кра ји на.1290

Дом кул ту ре у Чач ку зва нич но је осно ван 1971. го ди не, не по сред но по за вр-
шет ку згра де ко ја је на мен ски по диг ну та за ову уста но ву. Од лу ка о по ди за њу 
„Спо мен-до ма кул ту ре” (сво је вр стан „спо ме ник ре во лу ци ји”) до не та је још 
1961, а из град ња је по че ла 1964. го ди не. Ак том осни ва ња уста но вље на је основ-
на де лат ност ин сти ту ци је: ор га ни зо ва ње кул тур но-умет нич ке ак тив но сти из 
обла сти по зо ри шта, опе ре, ба ле та, фил ма, му зи ке, књи жев но сти, ли ков них 
умет но сти и из да вач ке де лат но сти. Као до пун ске ак тив но сти озна че ни су ор га-
ни зо ва ње на уч ног, обра зов ног и за бав ног про гра ма, ра зних све ча но сти, ко мер-
ци јал них из ло жби и сај мо ва, пру жа ње уго сти тељ ских и дру гих услу га. Иако 
је Дом кул ту ре у Чач ку по стао ме сто у ко ме се ор га ни зо вао ра зно вр сни кул-

1289 Ми ли ца Пе тро ни је вић, Ме мо ри јал На де жде Пе тро вић. Два де сет из ло жби 1960–1998, Ча-
чак 1999, стр. 3–4, 10; Јул ка Ма рин ко вић, Из ло жбе на де лат ност Умет нич ке га ле ри је „На де-
жда Пе тро вић” (1960–2005) : На сле ђа св. 4, Ча чак, 2004, стр. 5–30.

1290 Мир ја на Рац ко вић, „Ме мо ри јал На де жде Пе тро вић, осни ва ње и по че ци : иде о ло шко-по ли-
тич ки аспек ти”, ЗРНМ XXXVI II, Ча чак, 2008, стр. 285–296.
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тур ни жи вот (укљу чу ју ћи и по кре та ње елит ног ча со пи са за кул ту ру „Гра дац” 
од 1974. го ди не, го то во у пот пу но сти по све ће ног те ма ма из мо дер не кул ту ре), 
при че му су нај зна чај ни ја би ла го сто ва ња по зо ри шних пред ста ва, кон цер ти 
и опе ре (че сто ве о ма пре сти жних и ква ли тет них), у соп стве ном про гра му је 
вре ме ном кван ти та тив но пре вла дао ама те ри зам (драм ске сек ци је, хо ро ви, пле-
сни ан сам бли, ли ков не сек ци је).1291 

Ама те ри зам је нај ма сов ни ји вид имао кроз фор ми ра ње ни за кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва (го то во све ве ће фа бри ке у гра ду и се ла у око ли ни ва ро ши). 
Ве ћи зна чај у гра ду има ли су КУД „Абра ше вић” и КУД „Ду ле Ми ло са вље вић”. 
Оба дру штва осно ва на су још пре Дру гог свет ског ра та, а глав на де лат ност би-
ла им је не га фол кло ра (ига ра, пе сме и му зи ке).1292 Но, ова два дру штва има ла 
су ло кал ни зна чај. Го сто ва ња у ино стран ство би ла су рет ка, та ко да се ни су по-
зи ци о ни ра ли као пре но си о ци тра ди ци о нал не кул ту ре. При ме ра ра ди, „Абра-
ше вић” је пр ви пут у ино стран ству го сто вао 1980. го ди не.1293

По сто јао је и иде о ло шко-по ли тич ки про блем – до ког је сте пе на би ло до зво-
ље но не го ва ње срп ске на ци о нал не тра ди ци је, чак и ка да је фол клор у пи та њу. 
Дра га чев ски са бор тру ба ча ко ји се ор га ни зу је у Гу чи од 1961. го ди не пред ста-
вља ма ни фе ста ци ју ко ја је не пре кид но би ла под „сум њом”. Ло кал ни по ли ти ча-
ри ус те за ли су се да про мо ви шу на ци о нал но на сле ђе, стра ху ју ћи да ће би ти 
оп ту же ни за на ци о на ли зам. С дру ге стра не, не за ви сно од же ље ло кал не вла-
сти, тру бач ка му зи ка по ста ла је обе леж је ши рег ре ги о на, до жи вља ва ју ћи од 
сре ди не осам де се тих и свет ску про мо ци ју ме ша њем са мо дер ним му зич ким 
прав ци ма и успе шним ко ри шће њем у фил му.1294

Му зи ка је као не за о би ла зан део ма сов не кул ту ре по ста ла ме диј пре ко ко јег 
су пре но ше не мно ге по ру ке, ста во ви, вред но сти. Све је би ло усло вље но тех-
но ло шким на прет ком и ма сов ним ко ри шће њем ра дио-апа ра та, ка сни је гра мо-
фо на. На сто ја ње ло кал не вла сти да „по кри је” и тај сег мент мо дер ног жи во та 
би ло је и отва ра ње ра дио-ста ни це. У Чач ку је 1966. го ди не осно ван Ра дио Ча-
чак, као уста но ва у окви ру но вин ског пред у зе ћа „Ча чан ски глас”. Оп шти на је 

1291 Дом кул ту ре Ча чак : де сет го ди на ра да 1971/1981. (ур. Ми ли јан Ми ло ше вић), Ча чак, 
1981, стр. 6–36; Љу бо мир Мар ко вић, „Кул тур не уста но ве и кул тур но-умет нич ка дру штва 
у Чач ку”, стр. 632–633; Ми ла Влај чић, „Пу то каз”, у: Ми ла Јо ва ше вић, Ма ри ја Ор бо вић, Ча-
со пис ’Гра дац”. Би бли о гра фи ја 1–151 (1974–2004), Ча чак, 2005, стр. 8–9.

1292 Ми лан П. Ђо ко вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић, Ми ло љиб С. Пан то вић, Цр ве на по зор ни ца : 
осам де се ни ја ча чан ског „Абра ше ви ћа” (1905–1985), Ча чак, 1988, стр. 153–197; Љу бо мир 
Мар ко вић, „Кул тур не уста но ве и кул тур но-умет нич ка дру штва у Чач ку”, стр. 634–635.

1293 Ра до ван М. Ма рин ко вић, Зо ран Ма рин ко вић, Ча чан ски „Абра ше вић” 1905–2005, Ча чак, 
2005, стр. 135–136.

1294 Mi loš Ti mo ti je vić, Kar ne val u Gu či. Sa bor tru ba ča 1961–2004, Ča čak, 2005, str. 162–164, 235. 
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1973. го ди не осни вач ка пра ва пре не ла на Оп штин ску кон фе рен ци ју ССРН-а. 
По што је ова ин фор ма тив на ку ћа по кри ва ла не ко ли ко оп шти на, има ла је и 
ре ги о нал ни ка рак тер, па су осни вач ка пра ва пре не та и на ор га ни за ци је ССРН 
из окол них оп шти на. Основ ни за да ци ра ди ја би ли су ин фор ми са ње гра ђа на на 
ло кал ном ни воу и еми то ва ње кул тур них и умет нич ких про гра ма.1295

Но, са мо осни ва ње Ра дио Чач ка ни је про шло јед но став но и без от по ра. По-
што је но вац за осни ва ње обез бе ђен од ло кал не са мо у пра ве и пред у зе ћа, би-
ло је и оних ко ји су сма тра ли да Чач ку ни је по треб на та ква уста но ва. Та ко је 
ми слио и ди рек тор вој ног пред у зе ћа „ ТРЗ – Ча чак”, на во де ћи да Ча чак има и 
пре чих за да та ка, као што је уре ђе ње ули ца на ко ји ма је још „тур ска кал др ма”, 
не у ре ђен град, ма њак ста но ва и при вред них обје ка та. Но, по што је оп шти на 
1966. има ла већ око 12.000 ра дио-при јем ни ка, би ло је ја сно да би ту по пу ла ци-
ју тре ба ло по кри ти про гра мом из са мог Чач ка. На по чет ку еми то ва ња про гра-
ма нај по пу лар ни је еми си је би ла су оне о се лу, ка сни је (1971) кон такт про гра ми 
у ко ји ма су ис пу ња ва ли же ље слу ша ла ца, од еми то ва ња при ват них по ру ка, па 
до сла ња сни мље них пе са ма.1296

Иако је со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја има ла ли бе рал ни ји од нос пре ма кул тур-
ном ства ра ла штву од оста лих ко му ни стич ких зе ма ља у Евро пи, до ства ра о ца 
у про вин ци ји ни је пот пу но до пи ра ла она вр ста „сло бо де” свој стве не за ве ли-
ке ур ба не цен тре, ни ти су они има ли осе ћај да су део мо дер них стру ја ња ка-
рак те ри стич них за глав ни град. Мо жда је нај у пе ча тљи вији опис та квог ста ња 
дао књи жев ник и уред ник пре сти жног ча со пи са за кул ту ру „Гра дац”, Бран ко 
Ку кић: „Кул ту ра у срп ској про вин ци ји де це ни ја ма је би ла у ру рал но-рад нич-
кој фа зи, што је не ка ком би на ци ја на род не пе сме и пе сме ма ши на. То је био 
је дан за ча ра ни круг у ко ји ни је мо гло да уђе ни шта што је ур ба но, а ка мо ли 
не што што је европ ско.” Иако је та кво ста ње би ло крај ње не по вољ но за ства ра-
ла штво, по себ но мо дер но, про стор за рад ипак је по сто јао, али уз мно го број не 
ком про ми се са вла да ју ћом иде ло ги јом. У та квим си ту а ци ја ма по кре та ње ча со-
пи са ка кав је био „Гра дац” зах те ва ло је да се „оп скр бе сви ло кал ни слу ча је ви”, 
а нај ве ћи про блем су ства ра ли „за ту ца ни, а го ро пад ни иде о ло шки апа рат чи ци 
у уд ба шком фа зо ну”.1297 На па ди на мо дер ни стич ки кон цепт ча со пи са „Гра дац” 
по ти ца ли су од иде о ло шких бо ра ца па ла нач ке про ве ни јен ци је, али ни ка да ни-
су би ли та кве ја чи не да се ча со пис за бра ни или про ме ни уре ђи вач ку по ли ти ку 

1295 „Осни ва ње и ре ги стра ци ја Ра дио Чач ка (1966–1967)”, (при ре ди ла: Оли ве ра Ми ло са вље-
вић), Из вор ник 21, Ча чак, 2005, стр. 197–210. 

1296 Ра дио Ча чак : 30 го ди на са ва ма, Ча чак, 1996, (без обе ле же них стра на).
1297 Ми ле ва С. Алек сан дрић, „Ин тер вју : Бран ко Ку кић, књи жев ник и из да вач”, Ча чан ски глас, 

бр. 27/28, Ча чак, 16. јул 2002, стр. 11. 



404

Друштвене промене

ко ја је пре ва зи шла ло кал ну ат мос фе ру, по ста ју ћи кул тур ни фе но мен за про-
стор чи та ве Ју го сла ви је, сти чу ћи афир ма ци ју и у ино стран ству.1298 

Ло кал на власт ни ка да ни је угу ши ла „Гра дац”, али је сте сту дент ски ча со пис 
„Бу ме ранг”, по кре нут у ле то 1968. го ди не. По сво јој кон цеп ци ји ча со пис је по-
ку ша вао да пра ти свет ску суб кул тур ну сце ну и да пред ста вља не за ви стан про-
стор за умет нич ки из раз мла дих, али у окви ру по сто је ће дру штве не струк ту-
ре. Иако је власт нај пре по мо гла из да ва ње овог ча со пи са, без ика квог упли ва у 
уре ђи вач ку по ли ти ку, по сле две го ди не ча со пис је суд ски за бра њен и спа љен 
у при су ству по ли ци је, у скло пу ак ци ја ко је су ре пре сив но де ло ва ле про тив сту-
дент ског по кре та по сле 1968. го ди не, иако је „Бу ме ранг” био уда љен, на мер но, 
од све га што би се мо гло име но ва ти по ли тич ком те мом, чак и у фор ми је зич-
ких стил ских фи гу ра.1299 

Но, и по ред иде о ло шких пре пре ка и про вин циј ске „за ту ца но сти” и од су-
ства по сто ја ња уста но ва кул ту ре, ства ра ла штво је ипак по сто ја ло. Ча чак је 
био ме сто у ко ме су ро ђе ни, је дан кра так пе ри од и ства ра ли, а за тим ре дов но 
го сто ва ли мно ги умет ни ци, као што су сли кар Бо гић Ри си мо вић, књи жев ник 
Бран ко В. Ра ди че вић, ре ди те љи Мла до мир Пу ри ша Ђор ђе вић и Ми ша Ра ди-
во је вић, ар хи тек та Ми ха и ло Ми тро вић. То је исто вре ме но би ла и про мо ци ја 
род ног гра да, кроз мно го број на умет нич ка де ла ко ја се ни су осла ња ла на тра-
ди ци о нал не фор ме умет нич ког из ра жа ва ња. Али, ови умет ни ци ни су жи ве ли 
у свом род ном гра ду, па су њи хо ви по вре ме ни бо рав ци има ли слаб ути цај на 
про ме ну осно ве кул тур не кли ме у ма лој ва ро ши.

И по ред то га умет ност је би ла по себ на област у ко јој је у со ци ја ли стич кој 
Ју го сла ви ји мо гла, и по ред ком про ми са, да се оства ри сло бо да од зва нич них 
иде о ло шких сте га. Не до ста так пот пу но ли бе рал ног дру штва и уста но ва кул ту-
ре у гра ду усло вио је да се ство ре ал тер на тив на ме ста, „ин сти ту ци је” ко је су 
оку пља ле ства ра о це раз ли чи тих про фи ла. Та кав је био и ате ље ва ја ра Жи во ра-
да Мак си мо ви ћа, „Жи ка Мак са”, ко ји је од по чет ка ше зде се тих жи вео и ра дио 
у Чач ку. Иако је за пра во нај ве ћи део свог ства ра ла штва ве зао за ме мо ри јал-
не спо ме ни ке пар ти зан ском по кре ту, уну тра шњи свет ње го вог ате љеа (ко ји 

1298 Ма ри ја на Ма то вић, „Ча чан ска, а свет ска при ча”, Глас би бли о те ке, 12, Ча чак, 2005, стр. 
113–120; Ми лен ко Па јић, „За што ’Гра дац’ ”, у: Ми ла Јо ва ше вић, Ма ри ја Ор бо вић, Ча со пис 
’Гра дац”. Би бли о гра фи ја 1–151 (1974–2004), Ча чак, 2005, стр. 11–13. 

1299 Ча со пис је фор мал но за бра њен јер је вре ђао „јав ни мо рал”. У пи та њу су би ли ла сцив ни 
из ра зи, као и текст о на стан ку џе за. По што је овај дру ги текст за пра во са мо пре но сио већ 
об ја вље ни чла нак из јед ног за гре бач ког ча со пи са ко ји се мо гао ку пи ти на ки о сци ма у Чач-
ку, па ра докс је био још ве ћи. За пра во, власт је огра ни ча ва ла енер ги ју и ак ти ви зам омла ди-
не ко ја је пре ла зи ла праг до зво ље ног. Јед ном од уред ни ка за бра ње ног ча со пи са од у зет је и 
па сош (Mi lo mir Ma ri no vić, „Dis ko ko mi tet, ge štet ner sub ver zi ja i dru ge us po me ne”, Art 032, br. 
18, Ča čak, 2008, str. 36–38).
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је до био од ло кал не вла сти) имао је са вим дру га чи ју ори јен та ци ју – дру же ње 
са умет ни ци ма ро дом из Чач ка, го шће ње го то во свих зна чај ни јих име на из 
ли ков не, књи жев не и филм ске сце не Ср би је, отва ра ње не фор мал не шко ле за 
сли кар ство и при ме ње ну умет ност, дру же ње са сред њо школ ци ма. Про сла вље-
ни ги та ри ста из Чач ка Ра до мир Ми ха и ло вић „То чак”, пр ве зву ке ро ка чуо је у 
овом ате љеу. За Ча ча не је Мак си мо ви ћев ате ље по стао ал тер на тив но ме сто оку-
пља ња оних ко ји су по ку ша ва ли да жи ве и ми сле мо дер но, „остр во сло бо де”, 
ка ко га је на звао рок му зи чар Бо ри сав Ђор ђе вић.1300

Ме ђу тим, ате ље ко ји је Мак си мо вић 1964. го ди не до био од оп шти не на нео-
д ре ђе но вре ме, по сле две де це ни је по стао је „ме та” пет кућ них са ве та из окол-
них со ли те ра, као ме сто ко је им је по тре бно да ор га ни зу ју сво је са стан ке и 
раз ви ја ју „дру штве не ак тив но сти”: да отво ре би фе, игра ју шах, до ми не, чи та ју 
но ви не. Чи тав слу чај об рео се на су ду. Ме ђу тим, при ти сак на Мак си мо ви ћа ни-
је био пот пун, јер се мно ги ни су сла га ли да се он исе ли из ате љеа, је ди ног ко ји 
је по сто јао у Чач ку.1301 У овом слу ча ју јав ност је би ла ја ча од же ља по је ди них 
ло кал них пар тиј ских ак ти ви ста, та ко да је Мак си мо вић остао у ате љеу.

Ме ђу тим, ли бе рал на ори јен та ци ја кул тур них ства ра ла ца и по ве за ност са 
вред но сти ма За па да ни су по ста ли пре о вла ђу ју ћа вред ност. Дис кур сив ни про-
стор кул ту ре у Ср би ји (ка сни је и ме диј ски), већ по чет ком осам де се тих по сте-
пе но по чи ње да се ис пу ња ва на ци о нал ним те ма ма, што је нај пре по те кло из 
Срп ске пра во слав не цр кве. Та кав пра вац сле ди ли су пи сци, за тим но ви на ри, 
а на кра ју и по ли ти ча ри.1302 Ком па ра тив на пред ност Ју го сла ви је у од но су на 
оста ле со ци ја ли стич ке зе мље би ла је нај ви дљи ви ја упра во на по љу кул ту ре, 
у по кре та њу но вих пи та ња, са мо стал ном би ра њу те ма и мо гућ но сти ма ства-
ра ла штва, од но сно ства ра њу ци вил ног дру штва, от по ру др жа ви и ши ре њу ли-
бе рал них иде ја. Ме ђу тим, из у зев у уским гра ђан ским и ли бе рал ним кру го ви-
ма, от пор пре ма ре жи му кра јем се дам де се тих и осам де се тих го ди на XX ве ка 
углав ном се за сни вао на на ци о нал ним ар гу мен ти ма.1303 То ме је до при но сио и 

1300 Ми ла дин Ву ко са вље вић, „Умет ност као по твр да осе ћа ња : раз го вор са ча чан ским ва ја ром 
Жи во ра дом Мак си мо ви ћем”, Ча чан ски глас, бр. 24, Ча чак, 5. ав густ 1966, стр. 6; Алек сан-
дар Јо ва но вић, „Шта си ти Жи во ра де Мак си мо ви ћу?”, Ча чан ски глас, бр. 31, Ча чак, 9. ав-
густ 1968, стр. 3–4; Алек сан дар Д. Ра до вић, „Ате ље до брих ду ша”, Ча чан ски глас, бр. 15, 
Ча чак, 29. април 2002, стр. 11; Са ша Са во вић, „Код Жи ка Мак са”, у: Љу би ша Јо ва но вић, 
Са ша Са во вић, Дра го љуб Пет ко вић, Ни та мо ни ‘ва мо : из бор но ви нар ских тек сто ва, Гор-
њи Ми ла но вац, 2004, стр. 91–94.

1301 М. М. Ву ко са вље вић, „Ате ље за – са стан ке”, Ча чан ски глас, бр. 31, Ча чак, 19. јул 1984, 
стр. 7.

1302 Холм Зунд ха у сен, Исто ри ја Ср би је од 19. до 21. ве ка, стр. 418–449. 
1303 Du brav ka Sto ja no vić, Ulje na vo di : ogle di iz isto ri je sa da šnjo sti Sr bi je, Be o grad, 2010, str. 164.
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сам со ци ја ли стич ки ре жим у Ју го сла ви ји, оштро жи го шу ћи јав но ис по ља ва ње 
срп ске на ци о нал не тра ди ци је, што је ства ра ло от пор. 

Та кве тен ден ци је по ста ју ви дљи ве и на ни воу ми кро це ли на. Умет ни ци ко-
ји су го сто ва ли у Чач ку по вре ме но су од по чет ка осам де се тих сво јим из ја ва-
ма и де ло ва њем про мо ви са ли на ци о нал ну кул ту ру, про во ци ра ју ћи ло кал не 
пар тиј ске ру ко во ди о це осе тљи ве на отва ра ње пи та ња ве за них за срп ски на-
ци о на ли зам, ко ји се до жи вља вао као глав на прет ња оп стан ку со ци ја ли зма и 
фе де ра тив не Ју го сла ви је.1304 У пи та њу је био по че так бу ђе ња на ци о нал не све-
сти, у че му су вид ну уло гу има ли ин те лек ту ал ци из Бе о гра да ко ји су хр ли ли у 
уну тра шњост.

(б) Масовна култура – Чачак

Осло ба ђа ње од иде о ло шких сте га у кул ту ри би ло је ви дљи во већ сре ди ном 
пе де се тих, а вре ме ном је по сте пе но про ши ри ва но. Не по сред но по осло бо ђе-
њу со вјет ски ути цај у кул ту ри био је до ми нан тан и ни је би ло на зна ка да ће 
уоп ште до ћи до пре о кре та и отва ра ња пре ма За па ду не пу ну де це ни ју по сле 
осло бо ђе ња, по себ но у до ме ну ма сов не кул ту ре. Са став ни део по ли тич ких 
ма ни фе ста ци ја од по чет ка 1945. го ди не би ло је и при ка зи ва ње со вјет ских 
фил мо ва као део но ве кул ту ре ко ја је тре ба ло да се ши ри ме ђу ма са ма.1305 На 
при ред ба ма ор га ни зо ва ним за омла ди ну од и гра ва не су по зо ри шне пред ста ве 
со вјет ског по ре кла и при ка зи ва ни со вјет ски фил мо ви са рат ном те ма ти ком. 
Пу бли ка ни је би ла за до вољ на та квим про гра мом, па је јав но го во ре но да су 
уло ге у при ка за ним фил мо ви ма за мор не и мо но то не.1306 

Омла ди на је на при ред бе ишла због игран ки. За бав ни део кул тур них ма-
ни фе ста ци ја бр зо је по ти снуо кул тур ни (увек са истим про гра мом: хим на, 
ре ци та ци ја, хор и на кра ју скеч), та ко да је ло кал на власт мо ра ла да ин тер ве-
ни ше, фор ми ра од бор за кул ту ру и фу зи о ни ше мно го бро је не кул тур не еки пе 
ко је су фор ми ра не у сва ком ре јо ну и пред у зе ћу Чач ка не по сред но по осло бо-

1304 У пи та њу је би ло јав но ис ти ца ње кр сне сла ве књи жев ни ка Мо ме Ка по ра, Св. Јо ва на, од но-
сно на ру чи ва ње на ци о нал них пе са ма у ка фа ни (М. М. В., „На ци о на ли зам са се ца ти у ко ре-
ну”, Ча чан ски глас, бр. 8, Ча чак, 25. фе бру ар 1983, стр. 1). За чи тав до га ђај, ко ји је уз бр као 
пар тиј ски врх Чач ка, по слу жи ла је јав на три би на ор га ни зо ва на 20. ја ну а ра 1983. го ди не 
(на дру ги дан Јо вањ да на) по во дом про мо ци је из ра зи то мо дер ни стич ки кон ци пи ра ног ча-
со пи са „Гра дац”, на ко јој су, по ред Мо ме Ка по ра, уче ство ва ли ре ди тељ Пу ри ша Ђор ђе вић, 
сли кар Ми ха и ло Ђо ко вић – Ти ка ло, пе сник Јо ван Ни ко лић – Јоф и ги та ри ста Ра до мир 
Ми ха и ло вић – То чак (Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 462).

1305 „Кон фе рен ци ја Окру жног од бо ра Је дин стве ног на род но-осло бо ди лач ког Фрон та”, Сло бод-
ни глас, бр. 1. Ча чак, 15. ја ну ар 1945, стр. 4–5.

1306 „Кул тур ни рад”, Сло бод ни глас, бр. 17, Ча чак, 25. мај 1945, стр. 6. 
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ђе њу. Сма тра ли су да ће не ко ли ко кул тур них дру шта ва, са „до брим” про гра-
мом у ко ме до ми ни ра со вјет ска те ма ти ка ве за на за рат, при ву ћи омла ди ну и 
пра вил но је усме ри ти. Власт је при ме ти ла да на ове при ред бе ни је до ла зи ла 
интелигенција.1307

Кон цер ти Окру жне на род не ми ли ци је из Ужи ца или при ка зи ва ње со вјет-
ских фил мо ва (бес плат но), те шко да су мо гли да има ју ве ли ку по се ту, та ко да 
су при ред бе та кве вр сте ор га ни зо ва не као део по ли тич ких ма ни фе ста ци ја ко је 
су при ка зи ва ле је дин ство вла сти и на ро да.1308 Иако је со вјет ска кул ту ра има ла 
при мат, за по сти за ње пра вог рас по ло же ња ре дов но су сви ра на на род на ко ла, 
да би се на кра ју по ја вљи вао и тру бач ки ор ке стар као кул ми на ци ја рас по ло же-
ња и оп штег на род ног ве се ља.1309

Ствар но рас по ло же ње ста нов ни штва гра да би ло је дру га чи је од же ља вла-
сти и мо гло се ја сно ви де ти при ли ком при ка зи ва ња јед ног аме рич ког за бав ног 
фил ма 1. но вем бра 1945. го ди не. Ис пред ло кал ног би о ско па вла да ла је ве ли ка 
гу жва. Де ча ци од 10 до 15 го ди на гу ра ли су се да ку пе кар те. То ком би о скоп ске 
пред ста ве зви жда ли су и ви ка ли ка да би се по ја ви ле по је ди не сце не. Иако је 
ло кал на власт осу ђи ва ла не кул тур но по на ша ње омла ди не ко ја је вас пит но за-
пу ште на, по сред но је кри ти ко ва на и њи хо ва од лу ка да гле да ју за пад ни филм 
ко ји ши ри не по до бан кул тур ни ути цај.1310

Про па ганд ни ути цај фил ма ни је за не ма ри ван. Већ то ком ле та 1945. го ди не 
ор га ни зо ва ни су пу ту ју ћи би о ско пи по се ли ма у око ли ни Чач ка, на ко ји ма су 
при ка зи ва не сце не за ро бље них Не ма ца ка ко про ла зе у ко ло на ма кроз Мо скву, 
а за тим и осло ба ђа ње Бе о гра да.1311 Отва ра ње пре ма за пад ним ути ца ји ма от по-
че ло је по сле рас ки да са Ста љи ном 1948. го ди не. Те ма ти ка фил мо ва по сте пе но 
се ме ња. У Чач ку је 31. ма ја 1949. при ка зан до ма ћи филм „Ве сна”, пр ви филм 
ко ји је при ка зи вао жи вот сред њо шко ла ца.1312 По пу лар ност би о скоп ских пред-

1307 М., „Рад кул тур них еки па”, Сло бод ни глас, бр. 27, Ча чак, 4. ав густ 1945, стр. 5. 
1308 „Ве че со вјет ске отаџ бин ске му зи ке”, Сло бод ни глас, бр. 30, Ча чак, 25. ав густ 1945, стр. 2; 

„На род но о сло бо ди лач ки по крет иза шао је као по бе ди лац из ра та ује ди ња ва ју ћи на ше на-
ро де и ру ше ћи ста ро”, Сло бод ни глас, бр. 37, Ча чак, 12. ок то бар 1945, стр. 1–2; „Све ча на ака-
де ми ја у Чач ку по во дом го ди шњи це Ком со мо ла”, Сло бод ни глас, бр. 40, Ча чак, 1. но вем бар 
1945, стр. 5.

1309 „Про сла ви го ди шњи це осло бо ђе ња Чач ка при су ство вао је прет став ник Со вјет ске ам-
ба саде Ва си ли је Пе тро вић-Гри го ри јев”, Сло бод ни глас, бр. 45, Ча чак, 11. де цем бар 1945, 
стр. 1–2.

1310  Ста на Жи ва но вић, „Још увек не до вољ на кон тро ла у кул тур ном жи во ту на ше де це”, Сло бод-
ни глас, бр. 40, Ча чак, 1. но вем бар 1945, стр. 5.

1311 М. М., „Пу ту ју ћи би о скоп ЈНОФ-а при ка зу је фил мо ве по се ли ма”, Сло бод ни глас, бр. 27, 
Ча чак, 4. ав густ 1945, стр. 6. 

1312 ИАЧ, Збир ка пла ка та-кул ту ра (1943–1967), К–3. Пла кат за филм „Ве сна”. 
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ста ва би ла је ве ли ка – за шест ме се ци 1954. го ди не ча чан ске би о ско пе по се ти-
ло је пре ко 196.000 гле да ла ца.1313 До сре ди не пе де се тих по пу лар ност за пад них 
фил мо ва са те ма ти ком ко ја је да ле ко од еп ских и хе рој ских под ви га пар ти за на 
и по ред по вре ме них от по ра, би ла је го то во пот пу на на ни воу це ле Ју го сла ви-
је.1314 То је би ло ка рак те ри стич но и за про вин циј ске гра до ве. Ча чак је имао ре-
дов но ре кла ми ра ње при ка зи ва ње за пад ног, пре све га аме рич ког фил ма, по пут 
оства ре ња „Цр ве ни гу сар” (у „тех ни ко ло ру”) са Бер том Лан ка сте ром и Евом 
Бар ток.1315 По пу лар ност аме рич ких фил мо ва ни је би ла по во љи ло кал ним пар-
тиј ским ак ти ви сти ма. Жа ли ли су се да „ка у бо ји, ганг сте ри и кри ми нал ци пле не 
ма шту на ше омла ди не” и да су не га тив ци по ста ли узор мла дих. На гла ша ва но 
је од су ство вас пит них ди мен зи ја стра них фил мо ва ко је су по сто ја ле у до ма ћим 
пар ти зан ским фил мо ви ма. Ве ли ко ин те ре со ва ње пу бли ке за ме ста у ма лим са-
ла ма усло ви ле су по ја ву тап ка ро ша, што је био до дат ни про блем. Би о ско пи су 
има ли број ну пу бли ку. Ча чак је по ло ви ном пе де се тих имао два би о ско па ко ји 
су за са мо пет ме се ци 1955. го ди не има ли око 150.000 по сетила ца.1316

Ло кал но пред у зе ће „Ча чак филм” осно ва но 1955. го ди не спа ја њем два по-
сто је ћа би со ко па у гра ду („Праг” и „Су тје ска”), при ка за ло је у на ред ној де це-
ни ји 2.140 фил мо ва до ма ће и стра не про дук ци је; има ли су че ти ри ми ли о на 
гле да ла ца (1955–1965).1317 Нај ве ћу по пу лар ност има ли су стра ни, а по себ но 
аме рич ки фил мо ви. Пре ма по да ци ма за 1959. го ди ну од укуп но 266.016 по се-
ти ла ца филм ских пред ста ва у би о ско пу „Су тје ска”, 48% (127.541) гле да ло је 
аме рич ке фил мо ве.1318 По ре ђе ња ра ди, нај гле да ни ји филм у Чач ку (са окол ним 
се ли ма) „свих вре ме на” био је „Бит ка на Не ре тви” из 1970. го ди не са 35.284 
гле да ла ца у чак 102 про јек ци је (про сеч но 346 по пред ста ви); филм „Мир ко и 
Слав ко” имао је 17.925 гле да ла ца у 64 при ка зи ва ња (про сеч но 280 гле да ла ца 
по пројекци ји).1319

По ку ша ји да се кул тур ни жи вот омла ди не ка на ли ше пре ма иде о ло шким 
за да ци ма, а да се при то ме оства ре мо дер ни при сту пи у умет нич ком из ра жа-
ва њу, со ци ја ли стич ка власт у Ју го сла ви ји по ку ша ва ла је да оства ри и пре ко 

1313 Ми лан Ђо ко вић, „Жи вот у број ка ма”, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 17. ав густ 1954, стр. 5. 
1314 Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, стр. 437–453.
1315 ИАЧ, Збир ка пла ка та-кул ту ра (1943–1967), К–3. Пла кат за филм „Цр ве ни гу сар”.
1316 Ле ка Обу ћи на, „Не га тив но деј ство фил ма: шунд уме сто умет но сти”, Ча чан ски глас, бр. 8, 

Ча чак, 22. фе бру ар 1956, стр. 4.
1317 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 410.
1318 Про це нат је из ра чу нат пре ма по да ци ма из ка та ло га фил мо ва пре у зе тог из „Ча чак фил ма” 

[Народни му зеј Ча чак (НМЧ), не ре ги стро ва на гра ђа. Ка та лог фил мо ва и број по се ти ла ца 
у би о ско пу „Су тје ска” у Чач ку за 1959. годину].

1319 Ар хи ва пред у зе ћа „Ча чак филм”, ре пер то ар и број по се ти ла ца фил мо ва 1966–2005. 
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ути ца ја на те ма ти ку пе са ма, на сту пе за бав не, па и рок му зи ке. Го ран Бре го вић 
и Жељ ко Бе бек из „Би је лог дуг ме та” јав но су го во ри ли да су чла но ви СКЈ, а 
1974. го ди не на кон це ру у Са ра је ву са свим по се ти о ци ма у ха ли пе ва ли су „Дру-
же Ти то ми ти се ку не мо да са тво га пу та не скре не мо”. Дру штве ни по ре дак 
со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји афир ми сао се и пу тем ма сов них ма ни фе ста ци ја, на-
ро чи то му зич ких, што је до жи ве ло пра ви про цват ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на („епо ха фе сти ва ла и те ле ви зи је”). Мно го број ни фе сти ва ли (За гре бач-
ки, Бе о град ски, Опа тиј ски, Сплит ски) ни су са мо би ли ко мер ци јал не свет ко ви-
не и ма сов на оку пља ња, већ су има ли и иде о ло шку при ро ду, пред ста вља ју ћи 
ре пре зен те др жав ног по рет ка ко ји је по чео да кон тро ли ше пр во бит но „не по-
доб не” му зич ке прав це и спек та кле. У пи та њу су би ли фе сти ва ли „ла ких но та” 
(поп про дук ци ја), за бав не му зи ке са до ми на ци јом „шла ге ра” ко ји су пре ма зва-
нич ним пра ви ли ма тре ба ло да бу ду „ве се ли, за бав ни и да пре но се на ци о нал-
ни ме лос”.1320 

На ни воу сред њих гра до ва у уну тра шњо сти Ср би је, ка кав је био Ча чак, ова-
ква фор ма за ба ве и ма сов них оку пља ња ис по ља ва ли су се кроз ама те ри зам. 
Уплив по ли ти ке и иде о ло ги је у мо дер ну ма сов ну кул ту ру мла дих у Чач ку по ку-
шан је фе сти ва лом „Рас пе ва на мла дост”, ор га ни зо ва ном за 1. мај 1975. го ди не. 

Це ла ма ни фе ста ци ја је за ми шље на као смо тра ства ра ла штва мла дих ча чан ске 
оп шти не у обла сти му зи ке, књи жев но сти, ли ков не и драм ске умет но сти и фол-
кло ра. Фе сти вал је тра јао до 24. ма ја ка да су на пла тоу ис пред До ма кул ту ре 
нај бо љи уче сни ци до би ја ли при зна ња. Ова ма ни фе ста ци ја ни је за жи ве ла и по 
фор ми би ла је да ле ко од омла дин ске по пу лар не кул ту ре и мо дер ног умет нич-
ког из ра жа ва ња. С дру ге стра не, у обли жњем се лу При сло ни ци од 1988. го ди-
не ор га ни зу је се Са бор фру ла ша.1321 Ова ма ни фе ста ци ја по кре ну та је у вре ме 
бу ђе ња на ци о нал них осе ћа ња у Ср би ји и би ла је ве сник ре тра ди ци о на ли за ци-
је кул тур ног про сто ра.

Да ле ко зна чај ни ја ма ни фе ста ци ја био је Дра га чев ски са бор тру ба ча по кре-
нут још 1961. го ди не у Гу чи не да ле ко од Чач ка. Иако је ова ва ро ши ца по себ но 
на се ље одво је но од жи во та гра да Чач ка и нај бли же око ли не, зна чај це лог до га-
ђа ја об у хва тао је не са мо ши ри про стор Чач ка, већ и це ле Ср би је. Са бор тру ба-
ча имао је зна чај на ни воу Ју го сла ви је, по вре ме но се про па ги ра ју ћи и ван гра-
ни ца зе мље, што је по ста ло пра ви ло тек у пост со ци ја ли стич ком пе ри о ду. Це ла 
ма ни фе ста ци ја је 1961. го ди не пр во бит но за ми шље на као смо тра фол кло ра и 
на род но-се о ског ства ра ла штва За пад не Ср би је, у ко ме је тру ба штво био тек 

1320 Ми ро сла ва Лу кић-Кр ста но вић, Спек та кли XX ве ка : му зи ка и моћ, Бе о град, 2010, стр. 
159–161, 226.

1321 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 446, 474.
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је дан од пре зен то ва них про гра ма се о ског на сле ђа ко је је не ста ја ло. Но, вре ме-
ном су смо тра и так ми че ње тру бач ких ор ке ста ра по ста ла цен трал на ма ни фе-
ста ци ја ко ја се по на вља ла из го ди не у го ди ну. Са бор је при ка зи вао тра ди ци ју 
се ла из За пад не, ка сни је и Ис точ не и Ју жне Ср би је и као та кав имао је сво је-
вр сно „опо зи ци о но” де ло ва ње у иде о ло шкој др жа ви ко ја је па зи ла на до зво ље-
ни ни во ис по ља ва ња тра ди ци о на ли зма, од но сно на ствар не и кон стру и са не 
по ја ве ши ре ња на ци о на ли зма, у овом слу ча ју срп ског. Чи та ва ма ни фе ста ци ја 
је за то ре дов но има ла уплив иде оло шких са др жа ја, од са ме сце не на ко јој су на-
сту па ли тру ба чи, му зич ких ну ме ра, по себ них про гра ма ко ји су при ка зи ва ли 
ра ђа ње, раз вој и ути цај Пар ти је пре и то ком Дру гог свет ског ра та, из ми шља ња 
тра ди ци ја и ве зи ва ња за пар ти зан ски по крет, све у ци љу ка на ли са ња емо ци ја 
ма сов ног оку пља ња ка по жељ ним са др жа ји ма. С дру ге стра не, па ра лел но се 
од ви јао про цес ра ста по пу лар но сти тру бач ке му зи ке, ње но ве зи ва ње за ро кен-
рол, ко ри шће ње у фил мо ви ма и ма сов ним ма ни фе ста ци ја ма, па и по пу ла ри-
са њу из ван гра ни ца Ју го сла ви је. На ове про це се ор га ни за то ри Са бо ра ни су 
има ли ути цај, ни ти им је то био циљ у при пре ма ма це ле ма ни фе ста ци је ко ја 
је због ма сов но сти ре дов но из ми ца ла по ку ша ји ма да се кон тро ли ше, усме ра ва 
и пот пу но или ма кар пре суд но ис ко ри сти у иде ло шко-про па ганд не ци ље ве. У 
пр вом пла ну за пра во је би ла хе до ни стич ка за ба ва са не у ме ре но сти ма у је лу, 
пи ћу и игри, као сво је вр сна „иде о ло ги ја те ле сног ужи ва ња” са пре те ри ва њи ма 
сва ке вр сте у ко јој су тру ба чи нај че шће би ли са мо ус пут ни де кор. Цео до га-
ђај је био и сво је вр стан „оду шак” од иде о ло шких сте га др жа ве, али и бе жа ње 
од мо дер ни за ци је жи во та у ин ду стриј ским гра до ви ма (од рит ма ма ши на ко ји 
дик ти ра ри там жи во та), ма кар јед ном го ди шње.1322 

(в) Јавни споменици – Чачак

Иден ти фи ка ци ја ста нов ни ка са сво јим гра дом и ства ра ње но вих тра ди ци ја 
оства ри ва ни су и пу тем по ди за ња јав них спо ме ни ка. Ка да је у пи та њу Ча чак 
овај на чин фор ми ра ња све сти о про шло сти био је пот пу на не по зна ни ца све до 
по ло ви не XX ве ка. Пр ви јав ни спо ме ник у ко ме је при ка зан лик чо ве ка Ча чак 
је до био тек 1939. го ди не. Би сту Ве се ли на Ми ли ки ћа, пред сед ни ка оп шти не из 
пе ри о да пре Пр вог свет ског ра та, но ва власт је укло ни ла 1952. го ди не. С дру ге 
стра не, у са мом цен тру гра да је од 1945. до 1955. го ди не из гра ђи ва на крип та у 
ко ју су сме ште ни оста ци из ги ну лих пар ти за на ко ја је укло ње на, за јед но са соц-
ре а ли стич ким спо ме ни ком, 1961. го ди не.1323 Град је та ко остао без спо ме ни ка 

1322 Mi loš Ti mo ti je vić, Kar ne val u Gu či. Sa bor tru ba ča 1961–2004, str. 356–363.
1323 Ми лош Ти мо ти је вић, „По ли ти ка, умет ност и ства ра ње тра ди ци ја. По ди за ње спо ме ни ка 

На де жди Пе тро вић у Чач ку 1955. го ди не”, стр. 121–123, 133–134. 
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на ве ли ком тр гу, ме сту ко је би сим бо лич но тре ба ло да пред ста вља про стор 
ко ји об је ди њу је ста нов ни ке гра да и пре но си им по ру ку о иден ти те ту. Ни пет 
де це ни ја по сле овог укла ња ња цен тар Чач ка ни је до био би ло ка кав спо ме ник 
(2010).

Укла ња ње спо ме ни ка и крип те са ко сти ма из ги ну лих пар ти за на из цен-
тра гра да 1961. го ди не био је и сво је вр сни сим бо лич ки крај соц ре а ли стич ке 
уни форм но сти у кул ту ри Чач ка. Ови про це си за по че ли су још сре ди ном пе-
де се тих (стра ни фил мо ви, за пад на му зи ка и књи жев ност, оде ва ње, на чин по-
на ша ња), ко ји су та да би ли углав ном део при ват не сфе ре жи во та, по сте пе но 
по ста ју ћи део сва ко дне ви це. Тек по чет ком ше зде се тих по чи ње но ви пе ри од 
на ни воу ства ра ња др жав них ин сти ту ци ја и ма ни фе ста ци ја (отва ра ње Умет-
нич ке га ле ри је, по кре та ње „Ме мо ри ја ла”, „Ди со вог про ле ћа”, по ди за ње До ма 
кул ту ре, па и по кре та ње Са бо ра тру ба ча у Гу чи) ко ји су из ми ца ли ути ца ју по-
ли ти ке и иде о ло ги је, ма да су по вре ме но пра вље ни ком про ми си са но си о ци ма 
ло кал не ели те вла сти. 

Исте го ди на ка да је по ста вљен соц ре а ли стич ки спо ме ник на глав ном тр гу 
(1955), ис пред згра де Гим на зи је по ста вљен је и спо ме ник На де жди Пе тро вић 
(рад Ива на Ме штро ви ћа), пр вој мо дер ној сли кар ки у Ср би ји. Иако је ло кал на 
власт мно го ви ше нов ца и ам би ци ја уло жи ла у спо ме ник пар ти за ни ма, вре ме 
је по ка за ло да је по ди за ње обе леж ја На де жди Пе тро вић (Ме штро вић је Чач ку 
по кло нио спо ме ник), у мно го скром ни јем оби му, по кре ну ло след до га ђа ја ко ји 
је ре зул ти рао отва ра њем ни за ли ков них из ло жби, фор ми ра њем Умет нич ке га-
ле ри је и отва ра њем про сто ра за но ва мо дер на умет нич ка из ра жа ва ња. Слич но 
је би ло и по во дом отва ра ња спо ме ни ка пе сни ку Вла ди сла ву Пет ко ви ћу – Ди су 
(рад Сре те на Сто ја но ви ћа) 1958. го ди не. Би бли о те ка у Чач ку је убр зо по сле 
то га по кре ну ла „Ди со во про ле ће”, књи жев ну ма ни фе ста ци ју по све ће ну пе сни-
штву (1964).1324

Ча чак, осим спо ме ни ка На де жди и Ди су, прак тич но у цен тру гра да то ком пе-
ри о да со ци ја ли зма ни ка да ни је по ди гао спо ме ник би ло ко ме. Је ди но су по вре-
ме но по ди за не би сте при пад ни ка рад нич ког и пар ти зан ског по кре та ис пред 
уста но ва ко је су по њи ма но си ле име.1325 То ни је зна чи ло да је бри га око по ди за-
ња спо ме ни ка не ста ла, по себ но она ве за на за ства ра ње ле ги ти ме те та вла сти. 
На чин да се обе ле жи стра да ње при пад ни ка пар ти зан ског по кре та углав ном се 
за вр ша вао на из ра ди спо мен-пло ча или мо дер них ап стракт них ва јар ских фор-
ми (у се ли ма), на ко ји ма су упи си ва на име на по ги ну лих и уби је них. Од укуп но 

1324 Ми лош Ти мо ти је вић, „По ли ти ка, умет ност и ства ра ње тра ди ци ја. По ди за ње спо ме ни ка 
На де жди Пе тро вић у Чач ку 1955. го ди не”, стр. 129–134.

1325 Ми ло ван Ву ло вић, Зна ме ња сло бо де : спо ме ни ци бу на, уста на ка и осло бо ди лач ких ра то ва, 
Ча чак, 1994, стр. 19–21, 109–129. 
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183 спо мен-обе леж ја у оп шти ни Ча чак ко ја су по диг ну та до 1994. го ди не чак 
155 (84,7%) је по све ће но ко му ни стич ком и пар ти зан ском по кре ту.1326 

Је ди но мо ну мен тал но обе леж је био је „Спо мен парк бор бе и по бе де” из 1980. 
го ди не (рад Бог да на Бог да но ви ћа). Иако је спо ме ник на ја вљен као „мо рав ска 
ка пи ја” ко ја ће са жи ма ти тра ди ци ју ча чан ског кра ја, умет ник је ство рио мо дер-
но де ло ко је се ни је ве зи ва ло за срп ско кул тур но на сле ђе. Јед но од цен трал них 
ме ста би ла је хум ка (ана ло ги ја на па ган ске об ре де са хра њи ва ња) са ко сти ма 
стра да лих пре не се ним из цен тра гра да. Ар хи тек та је сво је де ло (ком плекс од 
36 хек та ра) за ми слио та ко да код по сма тра ча иза зо ву ужас и страх. „Ку ћу” 
на па да ју фа ши стич ке си ле у ви ду 620 ка ме них зве ри за чи је је ли ков но об ли ко-
ва ње ин спи ра ци ју узео из астеч ке и ки не ске тра ди ци је. По ли тич ке струк ту ре 
у гра ду и Ре пу бли ци ни су са оду ше вље њем при ми ле Бог да но ви ће во де ло, сма-
тра ју ћи да је пре ви ше мо дер ни стич ко. Ге не ра лу Ни ко ли Љу би чи ћу спо ме ник 
је ли чио на тра фо-ста ни цу. Ло кал ни бор ци су сма тра ли да спо ме ник тре ба 
„ба та ли ти” и од ја бла нич ког гра ни та „ле по” огра ди ти хум ку. Јед на од осно вих 
за мер ки овом спо ме ни ку је да „има из ве стан ван вре мен ски и не ис то риј ски 
сми сао, у из ве сној ме ри од го ва ра свим зе мља ма и пе ри о ди ма”.1327 

Ча чак пу тем јав них спо ме ни ка ни је ство рио сим бол на се ља. Иден ти фи ка ци-
ја ста нов ни ка са сво јим гра дом мо гла је да се оства ри и пу тем ам бле ма гра да. 
То ком пе ри о да со ци ја ли зма у Ср би ји гр бо ви као сим бо ли гра до ва ни су не ста-
ли. Они су де ли мич но ме ња ни у од но су на пе ри од пре Дру гог свет ског ра та у 
ко ме су усва ја ни (Бе о град) или су из ста рих исто риј ских гр бо ва (Вој во ди на) 
из ба ци ва ни од ре ђе ни сим бо ли (углав ном кон фе си о нал ни и на ци о нал ни) ко ји 
ни су би ли у скла ду са но вом иде о ло ги јом. Но, ка да су у пи та њу гра до ви ко ји 
ни ка да ни су има ли свој грб, као што је био слу чај са Чач ком, тра жио се од-
ре ђе ни ло кал ни до га ђај или мо тив ко ји се мо гао по ве за ти са НОБ-ом. Дру ги 
по ва жно сти би ли су мо ти ви ло кал не ге о гра фи је (ре ке, пла ни не), за тим по љо-
при вред не кул ту ре ко је су ка рак те ри стич не за то под руч је и оно што је би ло 
нај по пу лар ни је – при ка зи ва ње но си о ца ин ду стри ја ли за ци је ло кал ног зна ча ја. 
Зна ме ња су по пра ви лу има ла и мо тив пе то кра ке зве зде.1328

Ча чак је свој грб до био тек 1978. го ди не. Ам блем оп шти не Ча чак (аутор Ми-
ло љуб Ста мен ко вић, ва јар из Бе о гра да) из ра ђен је у соц ре а ли стич ком ма ни ру, 

1326 Ми ло ван Ву ло вић, „Спо ме ни ци и спо мен обе леж ја НО ра та ча чан ског кра ја”, ЗРНМ II, 
Ча чак, 1971, стр. 252–266; Исти, Зна ме ња сло бо де : спо ме ни ци бу на, уста на ка и осло бо ди-
лач ких ра то ва, Ча чак, 1994, стр. 19–21, 109–129.

1327 М. Јеф то вић, „Мо рав ска ка пи ја”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 31. ав густ 1974, стр. 2; Вла-
дан Јо ва ше вић, „При лог раз ма тра њу ур ба ни стич ких и гра ди тељ ских про бле ма Чач ка”, 
стр. 588–589; Го ран Да ви до вић – Ми лош Ти мо ти је вић, За там ње на про шлост 3. Исто ри ја 
рав но го ра ца ча чан ског кра ја, Ча чак–Кра ље во, 2004, стр. 284, 287.

1328 Дра го мир М. Ацо вић, Хе рал ди ка и Ср би, Бе о град, 2008, стр. 644–645.
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са сим бо ли ма сти ли зо ва не пе то кра ке (зуп ча ни ка), мо ти ви ма тра ди ци о нал не 
и мо дер не ар хи тек ту ре, пла ни на и ре ка (Ов чар и Ка блар са кри ву да вом Мо ра-
вом), на шти ту из над ко јег је ћи ри лич ни нат пис име на оп шти не. Пре ма зва-
нич ном обра зло же њу, ам блем је из ра жа вао „кул тур но-исто риј ску и по ли тич-
ку про шлост Чач ка”, у ко јем су уве за ни сим бо ли по љо при вре де, ин ду стри је, 
на сле ђа сред њег ве ка, тра ди ци о нал ног се о ског гра ди тељ ства и мо дер не ар хи-
тек ту ре, као и ге о граф ска пре по зна тљи вост кра јо ли ка.1329 Ли ков но ре ше ње је, 
осим ћи ри лич ног нат пи са име на гра да и сти ли зо ва ног ге о граф ског окру же ња, 
за пра во би ло ве о ма ап стракт но и при лич но не у пе ча тљи во.

3. 2. Култура – Бугарска

Зва нич на др жав на по ли ти ка на по љу кул ту ре у Бу гар ској има ла је до по чет ка 
пе де се тих го ди на чврст курс ре во лу ци о нар ног пре о бра жа ја дру штва на марк-
си стич ким осно ва ма. Стро га кон тро ла умет нич ког ства ра ла штва, уста но ва, 
кул ту ре уоп ште и по је ди на ца, има ла је за циљ ства ра ње но вог ко му ни стич-
ког дру штва. Од по чет ка пе де се тих ства ра се но ва фор ма кул тур ног ства ра ла-
штва, „на ци о нал ног по фор ми, со ци ја ли стич ког по са др жа ју”. Су штин ски ни је 
до шло до ве ли ких про ме на.1330 

По сле 1956. го ди не до ла зи и до из ве сног по пу шта ња у спро во ђе њу дог мат-
ских по став ки, иако со ци ја ли стич ки ре а ли зам и да ље оста је зва нич на фор ма 
из ра жа ва ња. Но, но ве те ме и фор ме ства ра ла штва до би ја ју ви ше про сто ра, јер 
је не ста ло чвр сте зва нич не по ли ти ке ко ја би од ре ђи ва ла кул тур ну ори јен та ци-
ју умет ни ка.1331 

Без об зи ра на кру те дог мат ске по став ке це лог про це са, со ци ја ли стич ки ре-
жим у Бу гар ској имао је и про све ти тељ ску ми си ју у обла сти кул ту ре. Ство ре-
на је ши ро ка мре жа ин сти ту ци ја ко ја је обез бе ђи ва ла да сви сло је ви ста нов-
ни штва до ђу у кон такт са мно гим ви до ви ма кул тур ног ства ра ла штва. Иако 
су ко му ни сти има ли иде о ло шке и кла сне по бу де, од ове про па ганд не ак ци је 
ко рист су има ли сви ста нов ни ци. Це ну су пла ти ли ства ра о ци – њи хов труд 
на гра ђи ван је сим бо лич но, јер је вла да ла по ли ти ка урав ни лов ке ко ја ни је ис ти-
ца ла и на гра ђи ва ла ин те лек ту ал не спо соб но сти и рад.1332 

1329 „Од лу ка о ам бле му оп шти не Ча чак”, Слу жбе ни лист оп шти не Ча чак, бр. 3, Ча чак, 3. април 
1978, стр. 58–59. По гле да ти фо то гра фи ју бр. 57.

1330 Иван Елен ков, „Кул тур на та по ли ти ка през вре ме то на ко му ни зма – пар ти й но ръ ко вод-
ство, иде о ло гия, ин сти ту ци о нал ни ре жи ми”, Ис то рия на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия : 
ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 533–545.

1331 Иван Елен ков, н. д., стр. 545–549.
1332 Ива й ло Зне пол ски, „’Кон сен су сна та дик та ту ра” и со ци ал на та ба за. Ко рум пи ра не на ма си-

те”, стр. 415–416.
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По чет ком се дам де се тих фор си ра се „со ци ја ли стич ка ма сов на кул ту ра” са ци-
љем обра зо ва ња рад ни ка и омла ди не у гра до ви ма, у но вим жи вот ним усло-
ви ма ур ба них сре ди на. То је ујед но би ла и идеј но-вас пит на ма сов на кул ту ра 
ко ја је пу но ула га ла у штам пу, би о ско пе, те ле ви зи ју, ра дио, ту ри зам, спорт, 
естра ду. Ор га ни зо ва ни су ма сов ни му зич ки до га ђа ји про пра ће ни по зо ри-
шним де ша ва њи ма, би о скоп ским пред ста ва ма, пле сом, по ли тич ком пе смом 
или ли ков ним ства ра ла штвом. „Естет ско вас пи та ње” на ро да ко је је уве ла Људ-
ми ла Жив ков (кћер ка То до ра Жив ко ва) од сре ди не се дам де се тих усме ри ло је 
кул тур но ства ра ла штво ка но вој ства ра лач кој еуфо ри ји, а на на че ли ма ста рог 
ен ту зи ја зма со ци ја ли стич ког ства ра ла штва ко је ни је по ри ца ло ко му ни стич ку 
идеј ност. Исто вре ме но је фор си ра на исто ри за ци ја кул тур ног ства ра ла штва и 
сна жно ве зи ва ње за зна чај не ју би ле је из бу гар ске исто ри је. То је био на чин да 
се по ве жу исто ри ја БКП и бу гар ска про шлост као не рас ки ди ва це ли на кроз 
по ди за ње мно го број них спо ме ни ка, ме мо ри јал них ком плек са, отва ра ње му зе-
ја, из ло жби, што је био ма нир офи ци јал не по ли ти ке у по љу кул тур ног ства ра-
ла штва до кра ја епо хе со ци ја ли зма у Бу гар ској.1333 Бу гар ска је кра јем XX ве ка  
има ла 228 му зе ја и га ле ри ја.1334 По ре ђе ња ра ди, Ср би ја је 1988. го ди не има ла 
122 му зе ја и га ле ри је (ужа Ср би ја 82).1335

По ди за ње спо ме ни ка хе ро ји ма из ан ти фа ши стич ког и ко му ни стич ког по-
кре та у Бу гар ској, као и мно го број ни ри ту а ли ко ји су се од и гра ва ли ис пред 
тих спо ме ни ка, би ли су глав но сред ство иде о ло шке про па ган де ре жи ма у Бу-
гар ској по сле 1944. го ди не у ци љу ства ра ња по ли тич ког ле ги ти ми те та. Уре-
ђи ва ни су и тр го ви на ко ји ма су по ста вља ни мо ну мен тал ни спо ме ни ци. Од 
се дам де се тих по чи њу да се по ди жу и спо ме ни ци из на ци о нал но-осло бо ди лач-
ке бор бе, па су и хе ро ји из тог пе ри о да увр шће ни у зва нич ни пан те он, као 
са став ни део свих оних ко ји су по ги ну ли за сло бо ду Бу гар ске. Мр тви су на тај 
на чин по ста ја ли „бе смрт ни”, а те ла хе ро ја су „при зи ва на” у функ ци ји по твр де 
дру штве ног уре ђе ња, по ста ју ћи та ко сим бол по ли тич ке ста бил но сти.1336

1333 Иван Елен ков, н. д., стр. 550–559.
1334 Ал берт Бен ба сат, „Му зе и те”, Бъл га рия 20. век : ал ма нах (ред. Фи лип Па на й о тов), Со фия, 

1999, стр. 671.
1335 Ста ти стич ки го ди шњак СР Ср би је, Бе о град, 1989, стр. 648.
1336 Николай Вуков, „Монументалните репрезентациии в пропагандата на комунистическия 

режим в България (1944–1989)”, История на Народна Република България : режимът 
и обществото (ред. Ивайло Знеполски), София, 2009, стр. 595–609; Радост Иванова, 
„Паметниците, памет, култ или забрава”, Спомен места – историја – сећања. Зборник 
Етнографског института САНУ бр. 26 (ур. Александра Павићевић), Београд, 2009, стр. 
16–17. 
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3. 2. 1. Култура – Благоевград

(а) Установе културе – Благоевград

Ства ра ње но вих уста но ва кул ту ре, по ди за ње јав них спо ме ни ка и по кре та ње 
но вих ма сов них ма ни фе ста ци ја има ли су зна чај ну уло гу у мо дер ни за ци ји Бла-
го ев гра да у пе ри о ду со ци ја ли зма. Но, мо дер ни за ци ја у обла сти осни ва ња уста-
но ва кул ту ре за по че ла је и пре со ци ја ли стич ке епо хе Бла го ев гра да. На род но 
чи та ли ште, пре те ча би бли о те ке, отво ре но је још у осман ско до ба (1866). По-
сле осло бо ђе ња (1912) Чита ли ште је пре ме ште но из хри шћан ског де ла гра да 
(Ва ро ши) у цен тар на се ља, у от ку пље ну џа ми ју, и са но вим име ном „Съ гла сие” 
по ста ло је кул тур но сре ди ште гра да. Осно ва ни су хор (1923), ар хе о ло шка збир-
ка пред ме та из Пи рин ског кра ја (1929) и ман до лин ски са став (1932). По сле 
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та би бли о те ка је и да ље би ла глав на ин сти ту ци ја 
кул ту ре ко ја је има ла ши ро ко по ље де ло ва ња. Ги тар ско-ман до лин ски ор ке стар 
„Пи рин ски зву ци” у окви ру би бли о те ке осно ван је 1947. го ди не. Исте го ди не 
по чи ње да ра ди и ли те рар ни кру жок. На де се то го ди шњи цу смр ти пе сни ка Ни-
ко ле Вап ца ро ва (1952) чи та ли ште до би ја ње го во име, а исте го ди не уста но вље-
на је и на гра да за мир у ње го ву част. Од 1953. у чи та ли шту се осни ва ју му зич ка 
и је зич ка деч ја шко ла.1337

Ме ђу тим, то је би ла са мо јед на стра на ра да ове уста но ве. Ус по ста вља ње но-
вих вред но сти на по љу кул ту ре у иде о ло шкој др жа ви од но си ло се и на „про чи-
шћа ва ње” фон до ва књи га би бли о те ка. По сле Дру гог свет ског ра та у Бу гар ској 
су из би бли о теч ких фон до ва из ба че не „фа ши стич ке књи ге”. Уме сто њих у фон-
до ве су при сти гле „про гре сив не” књи ге: до ма ћа и со вјет ска ли те ра ту ра, књи ге 
из под руч ја умет но сти. Та ква прак са спро во ђе на је и у Бла го ев гра ду. Без об зи-
ра на ова зна чај на иде о ло шка огра ни че ња Би бли о те ка је не пре ста но уве ћа ва ла 
број ко ри сни ка књи га, као и под руч је де лат но сти. Ни су са мо ор га ни зо ва ли 
му зич ке кон цер те, већ и го сто ва ње опер ских пе ва ча.1338 Би бли о те ка је од 1959. 
го ди не би ла ме сто где су са мо у ки пе ва чи из Бла го ев гра да ор га ни зо ва ли опер-
ске и опе рет ске пред ста ве, а ор га ни зо ва на су и го сто ва ња ши ром Бу гар ске.1339 
Но ва ре пре зен та тив на згра да за Би бли о те ку ко ја је има ла ре ги о нал ни ранг по-
диг ну та је 1987. го ди не.1340 

1337 „Образ цо во на род но чи та ли ще ’Ни ко ла Йон ков Вап ца ров’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски 
край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 65–66.

1338 Ге ор ги Джи бри лов, „40 го ди ни от обра зу ва не то на чи та ли щ те ’Ни ко ла Вап ца ров’ ” : в кул-
тур на слу жба на на ро да”, Пи рин ско де ло, бр. 37, Бла го ев град, 14. юни 1953, стр. 4.

1339 До брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 38–39.
1340 „Би бли о те ка”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев град, 

1999, стр. 66.
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Би бли о те ка је има ла ра зно ли ку де лат ност. Но, да љи раз вој гра да и аги та ци-
о но-про па ганд ни ка рак тер иде о ло ги зо ва не др жав не по ли ти ке у до ме ну кул ту-
ре из и ски ва ли су осни ва ње по себ них ин сти ту ци ја кул ту ре. 

Пр ва пот пу но но ва уста но ва ко ја је осно ва на би ло је Драм ско по зо ри ште 
„Ни ко ла Вап ца ров”. Већ то ком 1919. у окви ру Чи та ли шта осно ва на је драм ска 
сек ци ја. Пр ве пред ста ве игра ли су у ста рој џа ми ји при ла го ђе ној за ову свр ху. 
Но во чи та ли ште у ко ме су игра не пред ста ве по диг ну то је 1926. го ди не. Ова 
сек ци ја је 15. мар та 1944. го ди не зва нич но про гла ше на за окру жно по зо ри ште. 
У скла ду са по ли ти ком ма ке до ни за ци је и при бли жа ва ња Ју го сла ви ји по сле 
осло бо ђе ња, то ком 1947–1948. го ди не по зо ри ште у Бла гов гра ду је про гла ше но 
за „Ма ке дон ско”, а управ ник је до шао из Ско пља. Пре кид по ли тич ких од но са 
са Ју го сла ви јом усло вио је пре и ме но ва ње по зо ри шта у Бла го ев гра ду. Ука зом 
из 1948. го ди не по зо ри ште је по ста ло др жав но, а од 1952. но си име по пе сни ку 
Ни ко ли Вап ца ро ву. По зо ри ште ни ка да ни је пре ки да ло свој рад. На ре пер то ар 
су по ста вља ни до ма ћи по зо ри шни ко ма ди, ло кал ни, љу бав ни, ре во лу ци о нар-
ни, али и кла сич ни са За па да по пут Шек спи ро вог „Ха мле та”. По зо ри ште је 
1967. го ди не до би ло но ву згра ду ко ја је те мељ но ре кон стру и са на и про ши ре на 
1985–1987. го ди не.1341

Но, то ни је би ло је ди но по зо ри ште ко је отво ре но у Бла го ев гра ду. То ком ле-
та 1948. го ди не у гра ду и око ли ни ор га ни зо ва ни су из ле ти и дру же ња де це 
у окви ру ор га ни зо ва ног чу ва ња и вас пи та ња мла ђих уз ра ста. Та ко се ро ди ла 
иде ја да се де ци при ка зу ју лут кар ске пред ста ве, ко је су до бро при мље не.1342 Ме-
ђу тим, до фор ми ра ња по себ ног лут кар ског по зо ри шта про те кло је 27 го ди на. 
Окру жни са вет за кул ту ру осно вао је 1975. го ди не Др жав но лут кар ско по зо-
ри ште. Пр ва пред ста ва из ве де на је 1976. го ди не, а у ме ђу на род но удру же ње 
лут кар ских те а та ра при мље ни су 1981. го ди не.1343

Др жав ни ар хив у Бла го ев гра ду осно ван је 1952. го ди не као Окру жни др жав-
ни ар хив. Ар хив је по стао цен трал но ме сто за зва нич но „се ћа ње” на про шлост 
Пи рин ског кра ја, по себ но со ци ја ли стич ког пе ри о да. По ред пе ри о дич них из да-
ња, из ло жби и ка та ло га, рад ни ци Ар хи ва су ак тив но уче ство ва ли у ор га ни зо-
ва ном сла вље њу про шло сти, по себ но анти фа ши стич ке бор бе и епо хе со ци ја-
ли зма кроз јав не на сту пе, тек сто ве у ло кал ној штам пи, ра дио и те ле ви зиј ске 
еми си је.1344

1341 „Дра ма ти чен те а тър ’Ни ко ла Вап ца ров’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри-
сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 290–291.

1342 Ив. Ру пов, „Ку клен те а тър в Г. Джу мая”, Пи рин ско де ло, бр. 36, Гор на Джу мая, 6. сеп тем бри 
1948, стр. 4.

1343 „Дръ ра жа вен ку клен те а тър”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, 
До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 303–304.
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Исто риј ски му зеј у Бла го ев гра ду осно ван је 1952. го ди не са ци љем да при ку-
пља кул тур на до бра це лог Пи рин ског кра ја. Пр ва по став ка отво ре на је 1957. 
и би ла је ак ту ел на до 1979. го ди не, ка да је по диг ну та но ва згра да Му зе ја. Пр-
ва по став ка је при ка зи ва ла на ци о нал но-осло бо ди лач ку бор бу и ре во лу ци о-
нар ни рад нич ки по крет у Пи рин ском кра ју, као и со ци ја ли стич ку из град њу. 
Оде ље ња у по став ци би ла су ве за на за ар хе о ло ги ју (пра и сто ри ја и ан ти ка), 
на ци о нал ни пре по род у XIX ве ку, ет но гра фи ју, но ву и нај но ви ју исто ри ју и 
при род њач ку збир ку. Но ва по став ка из 1987. го ди не пред ста вља кул тур но-
исто риј ско на сле ђе Пи рин ског кра ја, као и ње го ве при род не да то сти. Му зеј је 
био и уста но ва ко ја се кроз свој рад бри ну ла о не го ва њу бу гар ске на ци о нал не 
све сти у окви ру ре ги о нал ног ма ке дон ског иден ти те та.1345

У окви ру Исто риј ског му зе ја 1968. го ди не осно ва на је Умет нич ка га ле ри ја 
„Сто ян Со ти ров”. Га ле ри ја чу ва ра до ве из бу гар ског умет нич ког на сле ђа, као 
и ра до ве са вре ме них ауто ра. При упот пу ња ва њу збир ки нај ви ше па жње по-
кло ње но је ре во лу ци о нар ним те ма ма, као и са вре ме ној те ма ти ци ко ја од ра жа-
ва исто риј ски раз вој Пи рин ског кра ја.1346 Пре не го што је отво ре на Га ле ри ја, 
ло кал ни ли ков ни умет ни ци су у Бла го ев гра ду 1956. го ди не осно ва ли удру же-
ње као са став ни део про па ганд но-аги та ци о ног одељ ка „На у ка и кул ту ра” при 
Окру жном на род ном од бо ру. Од 1967. ова гру па је са став ни део Са ве за бу гар-
ских сли ка ра. По чев од 1973. го ди не у Бла го ев гра ду се на сва ких пет го ди на 
ор га ни зу је из ло жба сли ка под на зи вом „Пи рин”, на ко јој уче ству ју умет ни ци 
из це ле Бу гар ске. По себ ност из ло жбе не де лат но сти огле да ла се у ор га ни зо ва-
њу пу ту ју ћих из ло жби по це лој оп шти ни. Та ко је 1977. го ди не у Бла го ев гра ду 
ор га ни зо ва на „зо нал на” из ло жба „Стру ма”, као пр ва та кве вр сте у Бу гар ској. 
Го сто ва ла је по окол ним се ли ма, до мо ви ма кул ту ре и до мо ви ма омла ди не. Не-
за ви сно од ова кве прак се аги та ци о но-про па ганд ног ра да са ма са ма, у Бла го ев-
гра ду се од по чет ка се дам де се тих ор га ни зу ју са мо стал не из ло жбе сли ка ра из 
Бу гар ске ко је ни су има ле по ве за ност са иде о ло шко-про па ганд ним ра дом.1347 
Ли ков ни жи вот гра да упот пу ња вао је и ва јар Крум Дер мен џи ев, ро дом из Бла-
го ев гра да у ко ме је имао и свој ате ље. Иако је ње го ва де лат ност би ла ве за на за 

1344 „Дър жа вен ар хив”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин 
Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 303.

1345 „Исто ри че ски му зей”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин 
Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 395–397; Ка ме лия Г. Грън ча ро ва, ”Исто ри че ски му зей – 
Бла го ев град : сре ди ще на на ци о нал на кул ту ра и бо гат ство”, стр. 63–83.

1346 „Бла го ев град ска ху до же стве на га ле рия ’Сто ян Со ти ров’ ”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, 
том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), Бла го ев град, 1995, стр. 98–99.

1347 „Жи во пис”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том I (ред. Хри сто Хри стов, До брин Ми чев), 
Бла го ев град, 1995, стр. 330–331. 
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це лу Бу гар ску, па и ино стран ство, он је свом род ном гра ду оста вио чи тав низ 
спо ме ни ка са нај ра зли чи ти јим те ма ма, укљу чу ју ћи и ста туу Го це Дел че ва на 
цен трал ном тр гу.1348

По ред оста лих уста но ва кул ту ре у Бла го ев гра ду је отво ре на и Опе ра. Ова 
уста но ва је 1972. го ди не осно ва на у Со фи ји као Омла дин ска опе ра у окви ру ре-
јон ског омла дин ског до ма „Ли ля на Ди ми тро ва”. На по зив оп штин ске упра ве 
у Бла го ев гра ду она се 1977. го ди не из Со фи је пре се ли ла у Бла го ев град. На сту-
па ли су на сце ни ло кал ног по зо ри шта. Оп шти на је обез бе ди ла 20 ста но ва за 
му зи ча ре и пе ва че ка ко би Опе ра по ста ла са став ни део град ског жи во та, а не 
са мо го сту ју ћа дру жи на. Опе ра је у на ред ним го ди на ма има ла и го сто ва ња у 
ино стран ству, укљу чу ју ћи и Ју го сла ви ју (Љу бља на, Оси јек). Го ди шње су има-
ли око 60 на сту па – го сто ва ли су у гра до ви ма це лог окру га и ве ли ким др жав-
ним пред у зе ћи ма у Бла го ев гра ду, као део про све ти тељ ске ми си је у обла сти 
пре зен та ци је елит не му зич ке кул ту ре. Опе ра је до би ла по себ не про сто ри је и 
сце ну у окви ру по зо ри шта у Бла го ев гра ду по сле те мељ не ре кон струк ци је ове 
згра де 1987. го ди не.1349

На по љу му зич ке кул ту ре нај ве ћи, па и ме ђу на род ни успех, има ла је пре-
зен та ци ја фол кло ра из Бла го ев гра да у ко ме је 1954. го ди не осно ван Др жав ни 
ан самбл за на род ну му зи ку и игре „Пи рин”. Овај ан самбл је при ли ком свог 
осни ва ња но сио име Др жав ни ан самбл за ма ке дон ске пе сме и игре (до 1961. 
го ди не) и по сле оног у Со фи ји био је дру ги по ре ду др жав ни ан самбл ове вр-
сте. Ан сам бли су осни ва ни де кре том Ми ни стар ства кул ту ре у Со фи ји. Због 
ло ших усло ва ра да ан самбл је од мах по осни ва њу пре ме штен у Пе трич, да би 
се тек 1956. го ди не по но во вра тио у Бла го ев град. Пр ви на ступ има ли су у Бла-
го ев гра ду при ли ком от кри ва ња спо ме ни ка Го це Дел че ву 1955. го ди не, а го сто-
ва ње у ино стран ству 1958. го ди не (Че хо сло вач ка и Ма ђар ска). Де сет го ди на 
ка сни је има ли су пр во го сто ва ње на За па ду (Ита ли ја). Ан самбл је већ то ком 
епо хе со ци ја ли зма имао го сто ва ња по це лом све ту, на ме ћу ћи се као јед на од во-
де ћих уста но ва ове вр сте у Бу гар ској.1350 Пре зен та ци ја Бу гар ске кроз фол клор 
би ла је део зва нич не др жав не про па ган де то ком епо хе со ци ја ли зма. Бла го ев-
град је имао ис так ну то ме сто у том про це су. Пре ма ре чи ма То до ра Жив ко ва, 
„ако је Бу гар ска зе мља фол кло ра, он да је ње го ва пре сто ни ца Бла го ев град ски 
округ”.1351 По пу лар ност бу гар ског фол кло ра на За па ду по ра сла је по сле епо хе 

1348 До брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 53–56. 
1349 Све тла на Бог да но ва, „Осно ва ва не на ка мер на опе ра в Бла го ев град”, Из ве стия. Ито ри че-

ски му зей Бла го ев град, том II, Бла го ев град, 2001, стр. 242–245.
1350 Лю би ма Пе тро ва, „Дър жа вен ан сам бъл за на род ни пе сни и тан ци ’Пи рин’ – Бла го ев град”, 

Ар хи вен пре глед 3–4, Со фия, 2006, стр. 152–164. 
1351 Ки рил Ан то нов, н. д., стр. 43.
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со ци ја ли зма, а на ро чи та на кло ност по ка зи ва на је пре ма му зи ци и пе сми из 
пи рин ског и шоп ског кра ја у Бу гар ској.1352

Овај ан сам бал ни је био је ди но дру штво тог ти па у Бла го ев гра ду. У окви ру 
ло кал не ра дио-ста ни це, осно ва не 1973. го ди не као ин фор ма тив ни пор тал за 
ју го за пад ну Бу гар ску, у Бла го ев гра ду је 1986. фор ми ран и ор ке стар за на род ну 
му зи ку и пе сме, ко је су има ле ис так ну то ме сто у ра дио-про гра му.1353

По ред ра дио-ста ни це, Бла го ев град је 1976. го ди не до био и ло кал ни те ле ви-
зиј ски цен тар ко ји је еми то вао по себ ни про грам. Пот пу но но ва згра да са ве-
ли ким сту ди јом из гра ђе на је 1988. го ди не. Има ли су за да так да из ве шта ва ју о 
при ли ка ма у Бла го ев град ском окру гу.1354

(б) Масовна култура – Благоевград

Осни ва ње ни за уста но ва кул ту ре у Бла го ев гра ду као ад ми ни стра тив ном цен-
тру Пи рин ске Ма ке до ни је имао је, по ред уоби ча је не прак се фор ми ра ња ре ги-
о нал них цен та ра ши ром Бу гар ске, и зна чај ну уло гу у скло пу на ци о нал них те-
жњи Бу гар ске ве за них за ма ке дон ско пи та ње.

Отва ра ње Ју го сла ви је пре ма ути ца ју ма сов не кул ту ре За па да од по чет ка 
пе де се тих мо гло је да ство ри осе ћај код ста нов ни ка Пи рин ске Ма ке до ни је да 
су ста нов ни ци Вар дар ске Ма ке до ни је у Ју го сла ви ји у знат но бо љем по ло жа ју. 
Пр ва ре ак ци ја на но ву ори јен та ци ју Ју го сла ви је за сни ва ла се на оштрој кри ти-
ци отва ра ња пре ма За па ду, ода кле до ла зе „зла” и „по ша сти”. Ло кал на штам па 
у Бла го ев гра ду 1950. го ди не кри ти ко ва ла је прак су при ка зи ва ња аме рич ких 
ганг стер ских, ка у бој ских и сла ду ња во-љу бав них фил мо ва без ика кве идеј не 
осно ве. Оштро се кри ти ко вао днев ни лист из Шти па ко ји је да вао ши ро ке из-
во де из аме рич ких фил мо ва као ре кла му да се по гле да ју у би о ско пу, а да при 
то ме ни шта ни су го во ри ли о зна ча ју ма ке дон ске, сло вен ске и кул ту ре у СССР-
у. Ука зи ва ли су на опа сност да се та ко по ста је плен Аме ри ка на ца и њи хо вих 
аван ту ри стич ких ра то ва у све ту, у пер спек ти ви „то пов ско ме со”. Та ква прак са 
је пре ма овој кри ти ци мо гла да до ве де до ду хов не ре гре си је у зе мљи. Овај на-
пад ба зи рао се ка ко на марк си стич ким, та ко и на на ци о нал ним осно ва ма. Ис-
ти ца но је да еп ски ма ке дон ски на род, ко ји је дао то ли ке жр тве у исто ри ји, не ће 
да бу де та лац јед не бан де ко ја ра ди за Аме ри кан це.1355 

1352 Ma ri ja To do ro va, Ima gi nar ni Bal kan, str. 109.
1353 „Ра дио Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо жи лов), Бла го ев-

град, 1999, стр. 175.
1354 „Те ле ви зи о нен цен тър Бла го ев град”, Ен ци кло пе дия : Пи рин ски край, том II (ред. Иван Бо-

жи лов), Бла го ев град, 1999, стр. 316–317.
1355 „Ко ли шев ци на са ждат аме ри кан ска кул ту ра във Вар дар ска Ма ке до ния”, Пи рин ско де ло, 

бр. 28, Бла го ев град, 9. юли 1950, стр. 2.
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Па ри ра ње кул тур ном мо де лу Ју го сла ви је у по чет ку је оства ри ва но го сто ва-
њи ма елит них умет ни ка. Та ко је Бла го ев град 1951. го ди не по се ти ла де ле га ци ја 
умет ни ка из Со вјет ског Са ве за (опер ски пе ва чи, пи ја ни сти, сли ка ри).1356 Ма-
сов ни ји кул тур ни ути цај оства ри вао се пу тем мре же би о ско па. Сва ко днев ни 
за да так Пар ти је био је да по ди же кул тур ни ни во и свест рад ни ка. Пре 9. сеп-
тем бра 1944. го ди не у Бла го ев град ском окру гу са мо је у шест гра до ва и у три се-
ла по сто јао би о скоп. Де сет го ди на ка сни је (1953) у окру гу је ра дио 51 би о скоп. 
Про јек то ри су на ба вље ни у Со вјет ском Са ве зу. Би о скоп ски ре пер то ар имао 
је иде о ло шко-про па ганд не за дат ке ве ли ча ња успе ха со ци ја ли зма у СССР-у и 
Бу гар ској. Та ко су гле да о ци мо гли да пу тем фил мо ва ви де ве ли ке гра ђе вин-
ске по ду хва те у СССР-у, зна чај не успе хе кол хо зне про из вод ње, ства ра ла штво 
ино ва то ра у со ци ја ли стич кој про из вод њи, па три от ску пре да ност и вер ност 
ста нов ни штва сво јој до мо ви ни, бор бу про тив хи тле ров ских оку па то ра и сна-
гу но вих по ко ље ња вас пи та них од ком со мо ла и Пар ти је за хе рој ска де ла. Би о-
скоп је „от кри вао слав не стра ни це исто ри је Со вјет ског Са ве за, бор бу за ус по-
ста вља ње иде ја Ле њи на и Ста љи на и оства ре ње ко му ни зма”. Ка да је у пи та њу 
Бу гар ска, пре ко би о ско па су при ка зи ва ни бор ба на ро да про тив тур ског роп-
ства и фа ши зма и бур ни на пре дак со ци ја ли стич ке из град ње у „Ди ми тров ској 
до мо ви ни”. За ко му ни сте би о скоп је био ве о ма ва жно про па ганд но сред ство. 
Не е лек три фи ци ра на се ла су до би ја ла агре га те, а све у ци љу при ка зи ва ња би о-
скоп ских пред ста ва. Мре жа би о ско па би ла је ве о ма ра ши ре на, та ко да је 1953. 
го ди не 70% рад ни ка Бла го ев град ског окру га мо гло да гле да пред ста ве. С дру ге 
стра не, ис ти ца но је да у Вар дар ској Ма ке до ни ји би о скоп ска мре жа ни је би ла 
ра ши ре на, а да се у по сто је ћим са ла ма при ка зу ју аме рич ки фил мо ви „ко ји де-
цу уче да кра ду, пра ве ни тко влу ке и уби ја ју”. Као су прот ност та квој прак си 
ис ти ца но је да со вјет ски и до ма ћи фил мо ви на род уче љу ба ви пре ма до мо ви-
ни и пре да но сти де лу ко му ни зма. По ред фил мо ва из СССР-а у Бла го ев град су 
по вре ме но свра ћа ли и ствар ни глум ци из Со вјет ског Са ве за. Та ко је Др жав но 
драм ско по зо ри ште из Мо ске „Мос со вет” по сле го сто ва ња у Со фи ји 11. но вем-
бра 1953. го ди не одр жа ло по зо ри шну пред ста ву и у Бла го ев гра ду.1357 

По пу лар ност фил ма у Бла го ев гра ду ни ка да ни је опа ла. То ком 1980. го ди не 
у че ти ри град ска би о ско па при ка за но је 4.667 пред ста ва ко је је ви де ло укуп но 
1.024.000 по се ти ла ца.1358 Филм ске про јек ци је су исто вре ме но би ле и при ли ка 

1356 Бо рис Бо тев, „Да жи вее, креп не и раз цъф та ва, да пре бъ де на ве ки бъл га ро-съ вет ска дру-
жба!”, Пи рин ско де ло, бр. 41, Бла го ев град, 7. ок том ври 1951, стр. 1.

1357 Ив. Хад жи й ски, „Пред ве ли кия де ве ти сеп тем ври : ки не фи ка ци я та на Бла го ев град си 
окръг през го ди ни те на на род на та власт”, Пи рин ско де ло, бр. 56, Бла го ев град, 28. ав густ 
1953, стр. 4.

1358 Ста ти сти че ски го ди шник на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1980, стр. 574.
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да се кроз фор му „филм ских но во сти” пред ста ве ре зул та ти со ци ја ли сти че из-
град ње и мо дер ни за ци је жи во та, при че му је и Бла го ев град био те ма ових при-
ло га.1359

Сле де ћа ета па у мо дер ни за ци ји гра да би ло је по кре та ње ре дов них ло кал них 
ма ни фе ста ци ја ко је су пред ста вља ле на чин да се у на род по ша љу про па ганд не 
и иде о ло шке по ру ке Пар ти је у слу жби из град ње но вог дру штва пре ко но вих 
ге не ра ци ја. Та ква прак са ни је ми мо и шла ни фол кор ни Др жав ни ан самбл из 
Бла го ев гра да, ко ји је у пе ри о ду 1967–1970. у свој ре пер то ар увр стио и ре во лу-
ци о нар не пе сме, тј. со вјет ске ну ме ре.1360 

Про сла ва ју би ле ја био је је дан од на чи на ства ра ња но вих пра зни ка и њи хо-
вог ко ри шће ња у иде о ло шке свр хе. То је нај ви дљи ви је би ло из пре и ме но ва ња 
на зи ва ва ро ши. Град Гор ња Џу ма ја до био је но во име Бла го ев град 7. ма ја 1950. 
го ди не. Та вест је об ја вље на на ве ли ком ми тин гу на ко ме је го во рио и се кре тар 
БКП Влко Чер вен ков. По ред ис ти ца ња зна ча ја Бла го е ва за раз вој рад нич ког и 
ко му ни стич ког по кре та и не из бе жној уло зи СССР-а у из град њи со ци ја ли зма, 
ис ти ца на је и ње го ва уло га у ма ке дон ском пи та њу.1361

Ства ра ње но вог иден ти те та ста нов ни ка Бла го ев гра да, ко ји је имао ве ли ки 
ме ха нич ки при лив се о ског ста нов ни штва, зах те вао је и про из во ђе ње но вих 
пра зни ка. По што се 14. ју на 1966. го ди не на вр ша ва ло 110 го ди на од ро ђе ња 
Ди ми тра Бла го е ва по ко ме град но си име, од лу че но је да се од та да па у бу ду ће 
сва ког 14. ју на тај да тум сла ви као „Пра зник мо га гра да”.1362 Од 14. ју на 1971. 
по чи ње де ље ње на гра да по во дом да на гра да.1363 

На пла ну ма сов не кул ту ре од 1975. го ди не у Бла го ев гра ду се ре дов но одр-
жао фе сти вал по ли тич ке пе сме у мо дер ном из во ђе њу под на зи вом „Ален 
Мак”. Про па ган ди тек сто ви су на ја вљи ва ли да се ства ра ју но ви бен до ви за овај 
фе сти вал. Циљ је био усме ра ва ње енер ги је омла ди не и ства ра ње но ве емо ци о-
нал но сти у по ли тич ке свр хе.1364

1359 Ма ри я на Пи ско ва, „Гор на Джу мая (Бла го ев град) в сед мич ни те ко но пре гле ди 1941–1980 
(ки но пор трет на гра да)”, Вир ту ел на Гор на Джу мая : ми на ло и кул ту ро раз но о бра зие на 
опщ ти на Гор на Джу мая/Бла го ев град. Сбор ник ма те ри а ли, I и II част (със. Ма ри я на Пи ско-
ва, Кри сти на По по ва, Ми ле на Ан ге ло ва, Ну рие Му ра то ва), Бла го ев град, 2007. стр. 27–57.

1360 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 429.
1361 „Гор на Джу мая бе тър же стве но пре и ме ну ва на на Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 20, Бла-

го ев град, 14. май 1950, стр. 1, 4.
1362 Ки рил Ши ро кан ски, „Гра дът на Дя до то : 14 юни 1966. Пра зник на моя град, Пи рин ско де ло, 

бр. 67, Бла го ев град, 11 юни 1966, стр. 1.
1363 „Бла го ев град ска хро ни ка”, Пи рин ско де ло, бр. 67, Бла го ев град, 12 юни 1971, стр. 2.
1364 Иван ка Хри сто ва, „Да за зву чат пе сни, яар ки и убе ди тел ни”, Пи рин ско де ло, бр. 210, Бла го-

ев град, 6. сем тем ври 1977, стр. 2.
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Бла го ев град ски округ је још 1970. до нео план за раз вој кул ту ре до 1980. го-
ди не, по че му је био пи о нир у Бу гар ској. Кул ту ра је има ла за да так да по ста не 
пре но сник пар тиј ских вред но сти, сло же них иде о ло шких за да та ка, па три от-
ских, кла сних и ин тер на ци о нал них вред но сти, а у ци љу вас пи та ва ња омла ди-
не и рад ни ка за рад из вр ша ва ња за да та ка раз во ја еко но ми је.1365

Раз вој гра да на пла ну за ба ве усло вио је да Бла го ев град још 1. ма ја 1964. го ди-
не отво ри и зо о ло шки врт, ко ји је у мо мен ту осни ва ња био нај ве ћи по сле со фиј-
ског. Град је већ по ло ви ном ше зде се тих имао и око 150 хек та ра пар кова.1366

(в) Јавни споменици – Благоевград

По се бан вид мо дер ни за ци је гра да и ства ра ња но вог иден ти те та би ло је по ди-
за ње јав них спо ме ни ка. Но, то је ујед но би ло и ства ра ње но вих тра ди ци ја ко је 
су де ли мич но по ни шта ва ле ра ни је на сле ђе. Све је по че ло ру ше њем спо ме ни ка 
„Не зна ном ма ке дон ском чет ни ку” 1945. го ди не.1367 

Но ва тра ди ци ја ве за на за ко му ни стич ки и пар ти зан ски по крет до би ла је 
но ве сим бо ле ва ро ши. На уз ви ше њу из над гра да 1950. го ди не по диг ну та је пи-
ра ми да са цр ве ном пе то кра ком на вр ху. Ис под обе леж ја су са хра ње ни оста ци 
19 љу ди из Бла го ев гра да и око ли не ко ји су из гу би ли жи вот у бор би про тив 
фа ши зма. Око спо ме ни ка су за са ђе не але је са цве ћем и де ко ра тив ним др ве-
ћем. Спо ме ник је по стао ме сто ко је су оби ла зи ли гра ђа ни Бла го ев гра да, али и 
го сти из да ле ка.1368

Ова уоп ште на ан ти фа ши стич ка тра ди ци ја ни је по сво јој сим бо ли ци, ли ков-
ном ре ше њу ни ло ка ци ји мо гла да ути че на ства ра ње но вог иден ти те та гра да. 
Убр зо је од лу че но да се у са мом цен ту по диг ну два спо ме ни ка ко ја би пред ста-
вља ла фи гу ре љу ди. Ре ше но је да се ис пред ми не рал не ба ње по ста ви би ста 
Вла ди ми ру Поп то мо ву (ко ји је во дио уста нак ко му ни ста 1923. го ди не), а на 
цен трал ном тр гу Ма ке до ни ја спо ме ник Го це Дел че ву (це ла фи гу ра).1369

1365 Ис то рия на бла го ев град ска та окръ жна ор га ни за ция на БКП, стр. 430–431.
1366 Кирил Широкански, „Преобразениният град”, Пиринско дело, бр. 48, Благоевград, 23. 

април 1964, стр. 1, 3; „Зоопарк”, Енциклопедия : Пирински край, том I (ред. Христо Христов, 
Добрин Мичев), Благоевград, 1995, стр. 361.

1367 Ми чев До брин, Ма ке дон ски ят въ прос и бъл га ро-юго слав ски те от но ше ния, 9 сеп тем ври 
1944–1949, Со фия, 1994, стр. 74.

1368 Осим Бу га ра (Ма ке до на ца) у гроб ни ци су би ли оста ци и јед ног Ср би на (Дра гу ти на Дим ко-
ви ћа), као и со вјет ског гра ђа ни на Ва њу ше Вал чу ка, ко ји су као рат ни за ро бље ни ци по бе-
гли а за тим по ги ну ли по што су се при дру жи ли бу гар ским пар ти за ни ма. Ту су би ли и оста-
ци јед ног Ал бан ца (Ва ид Ју су фа Ма ли ле) ко ји је по ги нуо не срећ ним слу ча јем („Брат ска та 
мо ги ла в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 28, Бла го ев град, 22. май 1950, стр. 2).

1369 „Стро еж на па мет ни ци в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 90, Бла го ев град, 11. но ем ври 
1954, стр. 3.
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Ми ни стар ство кул ту ре НР Бу гар ске је још 1953. го ди не, ка да је сла вљен ју-
би леј Илин ден ског устан ка и обе ле жа ва на смрт Го це Дел че ва, об ја ви ло кон-
курс за из ра ду спо ме ни ка Дел че ву. Основ на иде ја на ру чи о ца би ла је да се из-
ва ја мо ну мен тал ни спо ме ник во ђи ору жа ног от по ра и иде о ло гу ма ке дон ског 
по кре та. Спо ме ник је тре ба ло да бу де ма те ри јал ни од раз не са мо се ћа ња пре-
жи ве лих уче сни ка, већ и од раз ле ген ди и пе сми о Дел че ву. По бед нич ки рад 
(ко ји је и по ста вљен на тр гу) при ка зу је Го це Дел че ва као „сил ног му шкар ца” 
у по кре ту. Ди мен зи је спо ме ни ка го во ри ле су о зна ча ју овог по ду хва та (пи је де-
стал је ви сок 4,7 а спо ме ник 3,7 ме та ра), ко јим је по но во по че ла да се обе ле жа-
ва ма ке дон ска тра ди ци ја у окви ру бу гар ског на ци о нал ног иден ти те та.1370 При-
ли ком све ча ног отва ра ња спо ме ни ка на Илин ден (2. ав густ 1955) у при год ним 
го во ри ма је ис так ну то да Дел чев по ве зу је тра ди ци ју со ци ја ли зма са ра ни јим 
осло бо ди лач ким по кре том.1371

Спо ме ник Поп то мо ву био је ма њих ди мен зи ја, по ста вљен је 1956. го ди не ис-
пред ми не рал них из во ра, али је и у овом слу ча ју кроз ли ков ни из раз умет ни ка 
по ка зи ва на „ду бо ка ве ра” Поп то мо ва у „на род ну во љу устре мље ну ка све тлој 
бу дућ но сти”. Це ре мо ни ја от кри ва ња спо ме ни ка би ла је при ли ка да се кроз по-
здрав не го во ре и про прат не ма ни фе ста ци је утвр ди сла вље ње но ве тра ди ци је 
гра да.1372 

Оба ра да су пред ста вља ла соц ре а ли стич ка скулп тор ска оства ре ња, из ра жа-
ва ју ћи сна гу ре во лу ци о на ра ко ји би као но ви/ста ри хе ро ји тре ба ло да по ста ну 
узо ри ста нов ни ци ма Бла го ев гра да.

Ста ри ја тра ди ци ја ис ка за на кроз јав не спо ме ни ке ни је пот пу но укло ње на 
из гра да. У град ском пар ку на ла зи ла се би ста пе сни ку Пе ји Ја во ро ву ве за ном 
за на ци о нал но пе сни штво о осло бо ђе њу Ма ке до ни је од Ту ра ка. Из ван гра да 
на ла зио се и спо ме ник по ги ну ли ма у ра ту 1912. по диг нут пре 1944. го ди не. 
Овом спо ме ни ку „кон ку ри са ла” је спо мен-ко стур ни ца по диг ну та 1963. го ди-
не код ло вач ког до ма у Бла го ев гра ду, са оста ци ма по ги ну лих у бор би про тив 
фа ши зма (1923–1927, и 1941–1944).1373

Бла го ев град је 1971. го ди не до био и спо ме ник Ди ми тру Бла го е ву, мо ну мен-
тал ну се де ћу брон за ну фи гу ру по ста вље ну у са мом цен тру гра да, пот пу но у 

1370 На кон кур су је по бе дио ва јар Крум Дер менд жи ев (Г. Д. По пов, „Па мет ник на Го це Дел чев 
в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 62, Бла го ев град, 31. юли 1955, стр. 3).

1371 „Сло во на др. Бо рис Вап ца ров – се кре тар на Окръ жния ко ми тет БКП про из не се но на 2 
ав густ т.г. при от кри ва не то на па мет ни ка на Го це Дел чев“, Пи рин ско де ло, бр. 64, Бла го ев-
град, 7. ав густ 1955, стр. 1.

1372 „Па мет ник на Вла ди мир Поп то мов”, Пи рин ско де ло, бр. 44, Бла го ев град, 31 май 1956, стр. 
3; Тър же стве но от кри ва не па мет ни ка на Вла ди мир Поп то мов в Бла го ев град”, Пи рин ско 
де ло, бр. 46, Бла го ев град, 7. юни 1956, стр. 1.

1373 Мир чо Юр ков, н. д., стр. 195–196.
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сти лу епо хе у ко јој је на ста ла (соц ре а ли зам). По вра так сла вље њу на ци о нал не 
тра ди ци је пред ста вљао је спо ме ник до бро вољ ци ма ста ри јих го ди шта („тре ће-
по зив ци ма”) у бал кан ским ра то ви ма („Ма ке до но-од рин ско опъл че ние”) из 
1979. го ди не. Ли ков но ре ше ње овог спо ме ни ка, ко ји је по ста вљен ис пред но ве 
згра де Му зе ја, ни је из ве де но у соц ре а ли стич ком ма ни ру („ле те ћа” фи гу ра ко ја 
сим бо ли зу је по бе ду). На пот пу но мо де ран на чин, ка ко по ли ков ном ре ше њу 
та ко и по те ма ти ци, из ве де на је скулп тор ска ком по зи ци ја код же ле знич ке ста-
ни це 1987. го ди не (ка сни је пре ме ште на у цен тар гра да), ко ја је сим бо ли зо ва ла 
фе но мен мо дер ног тран спор та љу ди. Ли ше на „ре а ли стич ке тач но сти”, по ста ла 
је пред мет кри ти ке гра ђа на Бла го ев гра да. Пот пу но мо де ран при ступ у ре а ли-
за ци ји скулп тор ског ре ше ња при ме њен је и 1987. го ди не при ли ком по ди за ња 
спо ме ни ка „ле те ћи коњ” (ге о ме триј ски спо је не ме тал не тра вер се), ко ји за пра-
во пред ста вља грб Бла го ев гра да, по ста вље ног на уз ви ше њу на са мом ула ску у 
град.1374

Ова скулп ту ра из ра ђе на је пред крај епо хе со ци ја ли зма као део на по ра да 
се ство ри но ва мо дер на сим бо ли ка гра да. Још 1985. го ди не јав но су упу ћи ва не 
кри ти ке оп шти ни услед из о стан ка бри ге за об ли ко ва ње ја сног и пре по зна тљи-
вог сим бо ла гра да „да би се зна ло ода кле су љу ди из Бла го ев гра да”. Мно го број-
ни спо ме ни ци у гра ду би ли су раз ли чи тих сти ло ва, рас пр ше ни по це лом на се-
љу, че сто и без до вољ но бри ге за њи хо во одр жа ва ње. Пре ма овим кри ти ка ма 
Бла го ев град још увек ни је имао ни до бру раз лед ни цу, као ни спо ме ник ко ји би 
био сим бол це лог гра да.1375 Тра га ње за спо ља шњим, ли ков ним из ра зом иден ти-
те та гра да за по че ло је два де сет го ди на пре ових јав но упу ће них кри ти ка. 

Ду го тра јан про цес уоб ли ча ва ња и усва ја ња гр ба Бла го ев гра да осли ка вао 
је прак су ства ра ња но ве тра ди ци је у ци љу об је ди ња ва ња на сле ђа са вре ме ног 
гра да и тра ди ци је из про шло сти у ци љу иден ти фи ко ва ња ста нов ни ка гра да 
са ме стом жи вље ња. Пр ви кон курс за грб Бла го ев гра да рас пи сан је 1964. го-
ди не, али ко ми си ја ни је ода бра ла ни јед но ре ше ње. Но во ре ше ње усво је но је 
по сле но вог не у спе лог кон кур са из 1968. го ди не. Из ра да ам бле ма ди рект но је 
на ру че на од ло кал ног сли ка ра Хри ста Ба ра ков ског. Чи та ва ли ков на ком по зи-
ци ја ба зи ра се на ло кал ној бај ци о стар цу и ко њу ко га је из гу био, он да на но во 
ство рио, а за тим от крио ми не рал не из во ре. Ли ков но ре ше ње гр ба (ждре бац у 
тр ку са ра су том гри вом у ко јој је сун це), тре ба ло је да при ка зу је стре мље ње 
Бла го ев гра да пре ма бу дућ но сти. Ве зу са исто ри јом има ла је кру на гр ба ко ја 

1374 То дор ка Ка ме но ва, „Скулп тур на та укра са на Бла го ев град за пе ри о да 1950–2001. г.”, Из ве-
стия. Ито ри че ски му зей Бла го ев град, том II, Бла го ев град, 2001, стр. 247–249.

1375 То дор Ка ра сто я нов, „Един зна чим въ прос-про фил и ан фас. Да ми слим на вре ме за есте ти-
за ци я та на град ска та сре да в окръ жния цен тър”, Пи рин ско де ло, бр. 217, Бла го ев град, 17 
но ем ври 1985, стр. 1, 4.
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при ка зу је твр ђа ву, као сим бол сна ге и из град ње, а ћи ри лич ни нат пис име на 
гра да по ве зу је на се ље са Бу гар ском; фон та на је сим бол ми не рал них из во ра у 
Бла го ев гра ду.1376

То ком епо хе со ци ја ли зма Бу гар ска је на ста ви ла тра ди ци ју ства ра ња град-
ских гр бо ва за по че ту још 1900. го ди не из ра дом гр ба Со фи је. Али за раз ли ку 
од прет ход ног пе ри о да, хе рал ди ка је по сле 1944. го ди не ства ра на по со вјет ском 
узо ру (сим бо ли ка зуп ча ни ка и кла сја, за јед ни штва рад ни ка и се ља ка). Ли ков на 
ре ше ња са др жа ла су при ме се но вог до ба у ко ме је ин ду стри ја ли за ци ја има ла 
цен трал но ме сто. Мно ги гра до ви до би ли су гр бо ве са зуп ча ни ци ма и фа брич-
ким дим ња ци ма, али и пред ста ва ма но вих ар хи тек тон ских це ли на пре пу них 
со ли те ра или ис так ну тих спо ме ни ка. Дру га по ва жно сти би ла је фло рал на сим-
бо ли ка, ко ја је ка рак те ри са ла по љо при вред ну про из вод њу, а при ка зи ва ни су и 
зна чај ни ар хе о ло шки ар те фак ти. Ко ри шће на је и сим бо ли ка жи во ти ња, при че-
му је лав био нај по пу лар ни ји као оп ште бу гар ски сим бол. Сим бо ли ка град ских 
ам бле ма има ла је из во ри ште и у усме ном књи жев ном на сле ђу и фол кло ру, а 
упра во је грб Бла го ев гра да био про то тип та кве прак се.1377

* * *

По ред обра зо ва ња и кул ту ра је би ла ва жан ко му ни ка циј ски ка нал ко ји је тре-
ба ло да по слу жи у ства ра њу „но вог дру штва”. Со ци ја ли стич ка мо дер ни за ци ја 
Ју го сла ви је/Ср би је и Бу гар ске по ка зи ва ла је бит не раз ли ке. Ве ли ки пре лом ко-
ји је на стао у Ју го сла ви ји 1950. го ди не по кре нуо је из ме ну све сти пар тиј ских 
ру ко во ди ла ца, што је омо гу ћи ло ве ће сло бо де у ства ра ла штву, одва ја ње од со-
вјет ског кул тур ног ути ца ја и по ве зи ва ње са све том, што ни је ка рак те ри са ло 
Бу гар ску.

Ме ђу тим, ако се ови про це си по сма тра ју на ни воу сред њих гра до ва као што 
су Ча чак и Бла го ев град, от кри ва ју се дру га чи ји про це си. Ка да су у пи та њу уста-
но ве кул ту ре, њи хо во осни ва ње и рад, Бла го ев град да ле ко над ма шу је Ча чак 
по бро ју, ква ли те ту ра да у до ме ну основ не де лат но сти, ар хи тек тон ском и сим-
бо лич ком из гле ду згра да у ко ји ма су сме ште не ове уста но ве, та ко да ско ро 
не ма ме ста ни за ка кво по ре ђе ње. Ча чак, као ни цен трал на власт, ни су ула га ли 
у ин сти ту ци је кул ту ре, а по је ди не су и уга ше не (по зо ри ште). С дру ге стра не, у 
по гле ду из да ва штва, сло бо де из бо ра те ма, ве зи ва ња за мо дер ну умет ност, мо-
гућ но сти по сто ја ња ал тер на тив них ме ста оку пља ња, Ча чак је имао пред ност у 

1376 Лю бен Сто и лов, „Бла го ев град със свой герб”, Пи рин ско де ло, бр. 143, Бла го ев град, 11 де кем-
ври 1969, стр. 5. По гле да ти фо то гра фи ју бр. 52.

1377 Сто ян Ан то нов, „Град ски те гер бо ве в Бъл га рия и кон стру и ра не то на на след ство”, Со ци о ло-
ги че ски про бле ми 3–4, Со фия, 2003, стр. 192–200.
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од но су на Бла го ев град. Но, са мо по сто ја ње раз гра на тог си сте ма уста но ва кул-
ту ре (ко је Ча чак ни ка да ни је имао) у гра ду сред ње ве ли чи не као што је Бла го-
ев град по тен ци јал но је мо гло да омо гу ћи об ли ко ва ње та кве ат мос фе ре ко ја би 
ство ри ла дру га чи ји раз вој иде ја и по гле да на свет у од но су на вла да ју ћу иде о ло-
ги ју, омо гу ћа ва ју ћи пре ва зи ла же ње не га тив ног епи те та „про вин циј ског” ства-
ра ла штва и раз ми шља ња, од но сно под сти ца ње ин ди ви ду а ли зма као јед ног од 
основ них од ре ђе ња мо дер но сти.

На ни воу ма сов не кул ту ре Ју го сла ви ја и Ср би ја су има ле ве ли ке пред но-
сти у од но су на све зе мље Ис точ не Евро пе, укљу чу ју ћи и Бу гар ску. Мо гућ ност 
кон зу ми ра ња за пад них фил мо ва, му зи ке, књи жев них де ла, ор га ни зо ва ње ма-
сов них ма ни фе ста ци ја (по пут Са бо ра тру ба ча), има ла је свој од раз и на ни воу 
жи во та Чач ка и око ли не. С дру ге стра не, со вје ти за ци ја у Бу гар ској би ла је ви-
дљи ва и у обла сти ма сов не кул ту ре. Пред ност Бу гар ске у овом по гле ду мо же 
се ви де ти са мо у не сме та ном ис по ља ва њу тра ди ци о на ли зма (па и на ци о на ли-
зма) у фол кло ру и на род ном ства ра ла штву, што је ис ко ри шће но за пре зен та ци-
ју зе мље у ино стран ству. Ви ше на ци о нал на фе де рал на др жа ва као што је би ла 
Ју го сла ви ја и те рет „срп ског хе ге мо ни зма” из про шло сти огра ни ча ва ли су ова-
кву прак су у Ср би ји, па и у Чач ку.

Ка да је у пи та њу по ди за ње јав них спо ме ни ка (као и ли ков но об ли ко ва ње ам-
бле ма гра да) Бла го ев град над ма шу је Ча чак у сва ком по гле ду: по бро ју јав них 
спо ме ни ка, њи хо вом ли ков ном из ра зу, иде о ло шкој на ме ни, укло пље но сти у 
ар хи тек тон ску це ли ну гра да и по ве зи ва њу са тра ди ци јом. За пу ште ност Чач ка 
у по гле ду по ди за ња јав них спо ме ни ка и из о ста нак иден ти фи ка ци је ста нов ни-
ка гра да са ме стом жи вље ња ско ро да су пот пу ни. Рет ки јав ни спо ме ни ци ни су 
по ста вље ни на цен трал ном тр гу, а не ма их ни на спо ред ним (осим јед ном). 
Иде о ло шке по тре бе обе ле жа ва ња ре во лу ци о нар не про шло сти ре ша ва не су 
пу тем ма сов ног по ста вља ња обич них пло ча са нат пи си ма, а ме мо ри јал ни ком-
плекс по све ћен пар ти за ни ма да ле ко је од гра да. Бла го ев град је имао са свим 
дру га чи ју прак су. 

Ка да се ис пи ту је мо дер ни за ци ја Чач ка и Бла го ев гра да на ни воу кул ту ре, 
от кри ва се да је Бла го ев град у ма те ри јал ном ви ду (број уста но ва кул ту ре, ар-
хи тек ту ра згра да у ко ји ма су сме ште ни, као и број и из глед јав них спо ме ни ка) 
да ле ко над ма шио Ча чак и у том по гле ду био мо дер ни ји град ко ји је имао мно ге 
уста но ве ко је од ре ђе но на се ље и чи не ур ба ним ме стом. Сам град пред ста вља 
сво је вр стан ма те ри јал ни „оти сак” вре ме на и дру штва у про сто ру (Ле фе вр). 
Спо соб ност пре но ше ња ре пре зен та тив них де ло ва кул ту ре пу тем сим бо лич-
ких об ли ка од древ них вре ме на пред ста вља пра ви знак по сто ја ња гра да. Град 
пре ма сво јој су шти ни омо гу ћа ва при ку пља ње мно гих еле ме на та (љу ди, њи хо-
вих спо соб но сти, за ни ма ња, иде ја), ко ји су до та да би ли ра штр ка ни и нео р га-
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ни зо ва ни, на огра ни че ном про сто ру. Све ком по нен те за јед ни це та ко се до во де 
у ста ње ди на мич ке на пе то сти и уза јам ног де ло ва ња (Мам форд). Бла го ев град, 
пре ма свим овим чи ни о ци ма, има функ ци је гра да.

С дру ге стра не, Ча чак ни је имао та кав раз вој ка да је у пи та њу кул ту ра (или 
ма кар не у до вољ ној ме ри), али је по се до вао ве ћу отво ре ност пре ма све ту, ве-
ћу сло бо ду ор га ни зо ва ња и ства ра ња. По се до вао је ви ши ни во мо гућ но сти за 
ис по ља ва ње ин ди ви ду а ли зма, као јед ну од основ них од ре ђе ња мо дер но сти. Да 
ли је и у ко ли кој ме ри то би ло мо гу ће и у Бла го ев гра ду ко ји је имао знат но раз-
ви је ни ји си стем уста но ва кул ту ре, по тен ци јал но и зна чај ни је функ ци је гра да, 
пи та ње је за но во ис тра жи ва ње. Ов де се мо же по ста ви ти и пи та ње по сто ја ња 
„не ли бе рал ног ци вил ног дру штва” (М. То до ро ва) у со ци ја ли стич ким зе мља-
ма, ли ше ног основ них де мо крат ских сло бо да. Иако је, стро го го во ре ћи, фор ма 
ци вил ног дру штва, као јед на од ва жних ком по нен ти мо дер но сти, то ком епо хе 
со ци ја ли зма би ла огра ни че на, кон тро ли са на и мар ги на ли зо ва на, она је ипак 
по сто ја ла упр кос не до стат ку га ран ци ја ин ди ви ду ал них пра ва, при ват но сти, 
до бро вољ ног удру жи ва ња, фор мал ног ле га ли те та, плу рал но сти, јав ног ра да и 
сло бод ног пред у зет ни штва. Об ли ци од ре ђе ног су прот ста вља ња вла сти (То до-
ро ва твр ди и „озбиљ ног ди си дент ства”) би ли су мо гу ћи у дру штве ним ску пи-
на ма ко је ни су ну жно су прот ста вље не др жа ви, углав ном у кул тур ном жи во ту, 
ака дем ским кру го ви ма, гру па ма струч ња ка, ко ји су ути ца ли на по је дин це, гру-
пе ин сти ту ци је, др жа ву. Под ци вил ним дру штвом се под ра зу ме ва скуп мре жа 
и ин сти ту ци ја ко је по сто је и де лу ју не за ви сно од др жа ве или су у пи та њу зва-
нич не ор га ни за ци је спо соб не да раз ви ја ју соп стве не спон та не ста во ве о на ци-
о нал ним или ло кал ним пи та њи ма, ко је ка сни је пре но се на сво је чла но ве, ма ле 
гру пе и ко нач но власт. Оне ни су мо ра ле да бу ду су прот ста вље не др жа ви, али 
су по сто ја ле упо ре до са др жав ним ор га ни змом и ужи ва ле су из ве стан сте пен 
са мо стал но сти. Све ове ком по нен те под во де се под по јам „не ли бе рал ног ци-
вил ног дру штва”, као об ја шње ње за по ја ве у со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је 
је су део мо дер но сти, али не од го ва ра ју иде ал но-тип ским ка те го ри ја ма ство ре-
ним на За па ду. По сте пе на ли бе ра ли за ци ја со ци ја ли стич ких зе ма ља отва ра ла 
је про стор за но ве об ли ке ор га ни зо ва ња и из ра жа ва ња, што је и до ве ло до 
ства ра ња ова квих гру па.1378 

Ко ли ко је си стем про свет них и уста но ва кул ту ре у сред њим гра до ви ма 
по пут Бла го ев гра да био спо со бан да омо гу ћи де ло ва ње су прот но вла да ју ћој 
иде о ло ги ји и ко лек ти ви стич кој све сти, тек тре ба утвр ди ти. У сва ком слу ча ју 
фор ма за де ло ва ње је по сто ја ла, пре жи ве ла је епо ху со ци ја ли зма, што ни је ка-
рак те ри са ло и Ча чак. 

1378 Ma ri ja To do ro va, Di za nje pro šlo sti u va zduh : ogle di o Bal ka nu i Is toč noj Evro pi, str. 177, 187–196.
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4. Свакодневица

Иду стри ја ли за ци ја и ур ба ни за ци ја по ста ли су оквир ме ња ња мно гих сег ме-
на та жи во та љу ди у гра до ви ма, укљу чу ју ћи и ру тин ске прак се жи вље ња, под 
ко ји ма обич но под ра зу ме ва мо сва ко дне ви цу. По јам сва ко дне ви це од ре ђен је 
оп штим окру же њем у ко ме су по је дин ци и гру пе де ло ва ли, али и кон крет ним 
до га ђа ји ма кроз ко је су про ла зи ли, прак са ма и пред ста ва ма ко је су се из да на 
у дан по на вља ле, уре ђу ју ћи од нос пре ма дру штву. При то ме је „на чин” или 
„стил жи во та” нај бли жа те о ри ја ко ја је ко ри шће на за пре ци зни је од ре ђе ње 
пој ма сва ко дне ви це у овом ис тра жи ва њу, при че му је пра ће но не ко ли ко еле-
ме на та „за до во ља ва ња по тре ба” од ис хра не и оде ва ња, па до „по тро шње” под 
ко јом се под ра зу ме ва оно што су љу ди чи ни ли ка ко са ма те ри јал ним та ко и 
сим бо лич ким до бри ма (кул тур ним про из во ди ма, пред ста ва ма). При то ме се 
окру же ње у ко ме су љу ди де ло ва ли схва та као уна пред да та струк ту ра ко ја 
је под ло жна про ме на ма по сред ством дру штве не прак се уре ђе не у про сто ру и 
вре ме ну (Ги денс).1379

Дру штве ни жи вот и сва ко дне ви ца у ко му ни стич ким зе мља ма би ли су под 
сна жним при ти ском вла да ју ће иде о ло ги је, „исто риј ског за дат ка” Пар ти је, од-
но сно бор бе за уто пиј ски циљ трај не еко ном ске и по ли тич ке јед на ко сти. До-
шло је до те мељ не про ме не сва ко дне ви це као ни ка да пре то га у исто ри ји тих 
зе ма ља. По што ни ко ни је у ста њу да жи ви у јед ном дру штву, а да при то ме 
иг но ри ше ње гов кул тур ни по ре дак, по себ но жи вот но окру же ње и дру штве на 
пра ви ла со ци ја ли зма, спе ци фич но устрој ство сва ко дне ви це по ста ло је са став-
ни део жи во та и би о гра фи ја ми ли о на љу ди. Пр во бит ни иде а ли со ци ја ли зма са 
свим ње го вим обе ћа њи ма убр зо је дис кре ди то ван при ме ном при нуд них ме ра, 
ло шом при вре дом и не ве се лом ствар но шћу сва ко днев ног жи во та, ко ју је од ре-
ђи вао то та ли тар ни си стем, че сте не ста ши це, али и мо дер ни за ци ја.1380

4. 1. Свакодневица – Србија 

Сва ко днев ни жи вот у Ср би ји за вре ме со ци ја ли зма био је под ја ким ути ца јем 
иде о ло шке то та ли тар не др жа ве у пр вој де це ни ји по сле Дру гог свет ског ра та 
с јед не, док је од сре ди не пе де се тих све ви ше пот па дао под ути цај вред но сти 
за пад ног по тро шач ког дру штва, с дру ге стра не. Ме ша ње ова два ути ца ја у 
сва ко днев ном жи во ту љу ди био је, ка ко је то ис ти ца но у про па ган ди, део „по-

1379 Iva na Spa sić, So ci o lo gi ja sva ko dnev nog ži vo ta, Be o grad, 2004, str. 10–11, 169–174, 274–277.
1380 Kla us Rot, n. d., str. 114–115, 117–118. 
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себ ног” пу та у со ци ја ли зам Ју го сла ви је. По сле рат не го ди не про те кле су у оп-
штој оску ди ци као део жр тво ва ња за по ди за ње ма те ри јал не осно ве на прет ка 
др жа ве, при че му су и основ не жи вот не по тре бе ста нов ни шта (хра на, оде ћа) 
би ле ре ду ко ва не и кон тро ли са не. Дру штво је од сре ди не пе де се тих по сте пе но 
при хва та ло по тро шач ки мо дел жи во та, а по ве ћа ње стан дар да по ста ло је део 
зва нич них пар тиј ских до ку ме на та и оп штих дру штве них пла но ва.1381 Ви ши 
жи вот ни стан дард, по се до ва ње апа ра та за до ма ћин ство, ауто мо би ла, мо гућ-
ност пу то ва ња, ко ри шће ње ма те ри јал них до ба ра по ре клом са За па да, сло бо да 
у оде ва њу, по на ша њу и слу ша њу му зи ке чи ни ли су, по ред ре дов них зва нич них 
ри ту а ла со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, оквир у ко ме се од ви јао кон кре тан жи вот 
по је ди на ца.1382 Ипак, нај ве ћи део сва ко дне ви це, од но сно „сло бод ног вре ме на” 
по сле по сла, и да ље је био об у хва ћен тра ди ци о нал ним па три јар хал ним вред-
но сним нор ма ма ко је су вас пи та ва ле и мла де ге не ра ци је.1383 Мо дер ни за ци ја је 
по сто ја ла у ма те ри јал ном об ли ку, али не и у вред но сном си сте му.

4 . 1.  1. Свакодневица  – Чачак

(а) Исхрана и снабдевање становништва 

По сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Ју го сла ви ја и Ср би ја има ле су мно го-
број не про бле ме у по гле ду ор га ни за ци је жи во та, по себ но у гра до ви ма. По ред 
рат ног пу сто ше ња на си ву сва ко дне ви цу тек осло бо ђе них гра до ва сна жно су 
ути ца ле и ме ре но вих вла сти да це ло куп ни при вред ни жи вот ста ве под кон-
тро лу Пар ти је и „сло ме” тр жи ште. Та ква од лу ка по ра зно је де ло ва ла на снаб де-
ва ње гра до ва жи вот ним на мир ни ца ма са се ла. У про ле ће 1945. го ди не пи ја це 
гра до ва у Ча чан ском окру гу би ле су пра зне, иако је у окол ним се ли ма би ло 
до вољ но хра не за тр жи ште. Ме ђу тим, због ад ми ни стра тив но од ре ђе них це на, 
ко је ни су има ле тр жи шну ори јен та ци ју, се ља ци ни су до но си ли хра ну у гра до-
ве што је озна че но као „шпе ку ла ци ја”. Пар ти ја је на сто ја ла да „об у хва ти” це ло 

1381 Pre drag J. Mar ko vić, „Ide o lo gi ja stan dar da ju go slo ven skog re ži ma”, To ko vi isto ri je 1–2, Be o grad, 
1996, str. 7–20; Isti, Traj nost i pro me na : dru štve na isto ri ja so ci ja li stič ke i post so ci ja li stič ke sva ko-
dne vi ce u Ju go sla vi ji i Sr bi ji, Be o grad, 2007, str. 28–30; Iva na Do bri vo je vić, „Ži vot u so ci ja li zmu 
– pri log pro u ča va nju ži vot nog stan dar da gra đa na u FNRJ 1945–1955”, Isto ri ja 20. ve ka 1, Be o-
grad, 2009, str. 73–85.

1382 Igor Du da, „Teh ni ka na ro du! Traj na do bra, po tro šnja i slo bod no vri je me u so ci ja li stič koj Hr vat-
skoj”, Ča so pis za su vre me nu po vjest, god. 37, br. 2 (2005), Za greb, 2005, str. 371–392. 

1383 Ве се лин Илић, Ра до слав Ђо кић, Бра ни мир Стој ко вић, Кул ту ра мла дих рад ни ка (со ци о ло-
шко ис тра жи ва ње кул тур ног жи во та рад нич ке омла ди не у Бе о гра ду и Ср би ји), Бе о град, 
1986, стр. 115–116.



430

Друштвене промене

дру штво. Је дан од на чи на да се сма њи и кон тро ли ше нов ча на ма са у оп ти ца ју 
би ла је и за ме на нов ца. Али мно ги по је дин ци, па и чи та ва се ла, ни су за ме ни ли 
но вац, па су то ком 1945. го ди не ме ђу соб но тр го ва ли у оку па ци о ним ди на ри-
ма. Ко му ни сти су сма тра ли да ће план ска при вре да „пре бро ди ти све те шко ће”. 
У прак си се то сво ди ло на ра ци о на ли са ње снаб де ва ња, крај ње по ве ћа ње це на 
на мир ни ца и кон тро лу тр го ва ња. Сма тра ло се да ће се по ве ћа њем про дук ци је 
по ве ћа ти по ну да и обез бе ди ти снаб де ва ње без шпе ку ла ци ја. Је ди ни на чин да 
се оства ри овај план би ло је убе ђи ва ње ста нов ни штва да по ве ћа ен ту зи ја зам у 
при вре ђи ва њу. У ствар но сти се ља ци ни су из но си ли ро бу на тр жи ште због ни-
ских це на, па се тр го ви на од ви ја ла не ле гал но по за ба че ним ули ца ма Чач ка.1384

Осло бо ђе ње зе мље ни је до не ло урав но те же ње на пла ну ис хра не, па је то-
ком 1945. го ди не ста нов ни штво Чач ка снаб де ва но, као и у це лој зе мљи, пу тем 
при нуд них от ку па на се лу.1385 По вре ме но су хап ше ни и ка жња ва ни по је дин ци 
у гра ду ко ји су вр ши ли про мет хра не без до зво ле, по пут 12 чла но ва Ме сар ске 
за дру ге у Чач ку ко ји су кла ли сто ку и про да ва ли ме со без зна ња вла сти.1386 
Су зби ја ње тр жи шта мо ра ло је да се на до ме сти на не ки на чин, па је но ва власт 
од лу чи ла да се пре ко за дру га вр ши раз ме на ро бе се ла и гра да и на тај на чин 
из бег ну по сред ни ци и шпе ку лат ни.1387 Но, све ове ак ци је има ле су тре нут на и 
ор га ни че на деј ства. Оску ди ца у основ ним жи вот ним ар ти кли ма би ла је ка рак-
те ри сти ка Ју го сла ви је у пр вим по сле рат ним го ди на ма.

Пар ти ја је на сто ја ла да ру ко во ди свим ви до ви ма жи во та, укљу чу ју ћи и уго-
сти тељ ство. Та ко је 1951. ло кал ни ко ми тет КПЈ у Чач ку про те ство вао због ви-
со ких це на хра не и пи ћа у ло кал ним ка фа на ма, што је оста вља ло лош ути сак 
на по се ти о це гра да.1388 Од сре ди не пе де се тих по чео је да се осе ћа бо љи так у по-
гле ду сва ко днев не ис хра не. Про ме не су се осе ти ле и у хра ни ко ја се сер ви ра ла 
у др жав ним ка фа на ма. Су па у ча чан ском ре сто ра ну „Про ле ће” по ста ла је ква-
ли тет ни ја, а ка да је за ми ри сао ро штиљ у ка фа ни „Бе о гра чић”, где се по чет ком 
пе де се тих у мен зи „гу ли ла про ја и гу тао смр зну ти кром пир”, сви су осе ти ли 
бо љи так. У про да ји се по ја вио и бе ли хлеб, по че ле су да ра де дру штве не пе че-
ња ре са јаг ње ћим пе че њем.1389

1384 М. Уро ше вић, „План ске ме ре за ожи вља ва ње на ших тр жи шта”, Сло бод ни глас, бр. 19, Ча-
чак, 8. ју ни 1945, стр. 3.

1385 „О от ку пу жи та и сто ке у на шем окру гу”, Сло бод ни глас, бр. 20, Ча чак, 15. ју ни 1945, стр. 5.
1386 М. Ка та нић, „От кри вен шпе ку лант ски рад Ме сар ске за дру ге”, Сло бод ни глас, бр. 51, Ча чак, 

30. ја ну ар 1946, стр. 3.
1387 „На по ри на род не вла сти за ожи вље ње ча чан ске пи ја це”, Сло бод ни глас, бр. 55, Ча чак, 3. 

март 1946, стр. 3.
1388 Ми ро слав Ко рак сић, „Уго сти тељ ско пред у зе ће ’Је ли ца’ во ди курс одр жа ва ња ви со ких цена, 

а Град ски на род ни од бор му по ма же”, Сло бод ни глас, бр. 278, Ча чак, 24. ју ли 1951, стр. 4.
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По ве ћа ње стан дар да усло ви ло је да по чет ком ше зде се тих поч не и про да ја 
„сер ви са за ру ча ва ње”, ве о ма ви ђе ног де та ља сва ког до ма ћин ства у гра ду. То-
ком 1960. го ди не у јед ној про дав ни ци у Чач ку про да то је 40 та квих ком пле та. 
„Не ком пле тан сер вис” бо ље је про да ван (110 ку па ца у 1960. го ди ни). То ком 
1961. го ди не про да то је 50 „ком плет них” и око 170 „не ком плет них сер ви са”. 
По ве ћа ла се и про да ја есцај га и шо љи ца за ка фу. За па же но је да љу ди во ле да 
има ју ле пе ства ри у сво јој ку ћи, без об зи ра на со ци јал ни ста тус. Про да ја ка фе 
је би ла кон стант на, а уље је све ви ше за ме њи ва ло маст.1390 

Ме њао се и од нос пре ма хра ни у ка фа на ма. Ре сто ран „Па риз” у Чач ку отво-
рио је 1960. го ди не про сто ри ју за са мо по слу жи ва ње хра не. Дру ги део ре сто ра-
на био је као и оста ле ка фа не – кел не ри су по слу жи ва ли го сте. Ве ћи на ро ђе них 
Ча ча на ни је хте ла да узи ма ру чак у са мо по слу жи ва њу, сма тра ју ћи да им је то 
„ис под ча сти” и да не при ли чи град ском чо ве ку да лич но преузима на „линији” 
ру чак. Они ко ји би оти шли на тра ку за са мо по слу жи ва ње ри зи ко ва ли су да 
бу ду исме ја ни, иако је ту хра на би ла да ле ко јеф ти ни ја.1391 Пр ва са мо по слу га 
за пре храм бе ну ро бу у Чач ку отво ре на је по чет ком ма ја 1961. го ди не.1392 Иако 
је стан дард вре ме ном ра стао, по вре ме не не ста ши це основ них пре храм бе них 
про из во да ства ра ле су осе ћај па ни ке и по тре бе за ства ра њем кућ них ма га ци-
на. По чет ком се дам де се тих љу ди су све ви ше ку по ва ли со, ше ћер и уље, јер су 
слу ти ли не ста ши це, а исто вре ме но су ства ра ли ре до ве и гу жве ис пред про дав-
ни ца.1393 Због пре те ра не „ку пов не гро зни це” ста нов ни штва у Чач ку, оп шти на 
је 1980. го ди не фор ми ра ла од бор ко ји се ба вио ра ци о на ли за ци јом снаб де ва ња 
основ ним на мир ни ца ма пу тем бо но ва, у вре ме оп ште кри зе у Ју го сла ви ји. Три 
го ди не ка сни је (1983) у Чач ку је фор ми ра на Кон фе рен ци ја по тро ша ча ка ко 
би се ста нов ни штво што бо ље снаб де ва ло пу тем бо но ва за основ не жи вот не 
на мир ни це.1394

С дру ге стра не, у Чач ку је упор но оп ста ја ла прак са про да је јаг ње ћег и пра-
се ћег пе че ња у ло кал ним пе че ња ра ма ко је се нај че шће је ло пр сти ма. Оне су 

1389 Бла го је Ра ди во је вић, „Те не за бо рав не пе де се те”, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 16. јул 1982, 
стр. 30.

1390 Ми ле Мој си ло вић, „У сти лу вре ме на и ве ћих по тре ба : по тро ша чи у огле да лу про дав ни ца” 
Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1962, стр. 5.

1391 Ле ка Обу ћи на, „Уз гред на за па жа ња : под ко пре ном не по треб ног сти да”, Ча чан ски глас, бр. 
44, Ча чак, 9. но вем бар 1960, стр. 5.

1392 „Отво ре на пр ва про дав ни ца за са мо по слу гу”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча чак, 12. мај 1961, стр. 8.
1393 Ми ле Мој си ло вић, „Да ли је у пи та њу не ста ши ца или по тро шач ка па ни ка?”, Ча чан ски глас, 

бр. 42, Ча чак, 30. ок то бар 1970, стр. 3.
1394 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 456, 463.



432

Друштвене промене

оп ста ле, упр кос прог но за ма да ће их мо дер ни за ци ја гра да учи ни ти не за ни мљи-
вим за по се ти о це.1395 Са по ра стом стан дар да ужи ва ње у је лу и пи ћу (на ро чи то 
на свад ба ма са оба ве зном де мон стра ци јом ра сип ни штва и ба ха то сти), што је 
по ста ло ка рак те ри сти ка и се ла и гра да.1396 

По ве ћа ње стан дар да и мо дер ни за ци ја жи во та ма те ри ја ли зо ва ни су кроз 
отва ра ње пр ве роб не ку ће у Чач ку (1963) под иде о ло шким на зи вом „Пар ти-
зан”. 1397 По раст лич не по тро шње био је ви дљив већ кра јем пе де се тих, по себ но 
кроз ку по ви ну кућ них апа ра та за мо дер но до ма ћин ство. То ком пр вих шест 
ме се ци 1958. го ди не у Чач ку је про да то 386 ра дио-апа ра та, као и 671 ко мад 
ра зних дру гих елек трич них апа ра та (гре ја ли це, бој ле ри, елек трич не пе гле, 
ре шои). То ком пр вих шест ме се ци 1959. го ди не про да то је чак 919 ра дио-апа-
ра та, као и 678 дру гих елек трич них уре ђа ја за ку ћу. При ме ће на је ве ћа по тро-
шња ка фе, ше ће ра и ри бљих кон зер ви. По ве ћа но је и узи ма ње кре ди та, као и 
штед них уло га.1398 Тр го ви на се од ви ја ла у цен тру гра да. Но ва на се ља из ни кла 
на пе ри фе ри ји ни су 1963. го ди не има ла чак ни про дав ни це пре храм бе не ро бе 
или их је би ло ве о ма ма ло, иако је у тим на се љи ма жи ве ла јед на тре ћи на ста-
нов ни ка Чач ка.1399

 
(б) Одевање 

По ве ћа ње стан дар да усло ви ло је и про ме не у оде ва њу већ по ло ви ном пе де се-
тих, ка да се по ја вљу ју пр ви „шу шкав ци”.1400 Но, све до по чет ка ше зде се тих Ча-
ча ни су мо ра ли да пу ту ју до Бе о гра да или обли жњег Кра ље ва, ако су же ле ли 
да ку пе ква ли тет ни ју ро бу, по себ но оде ћу. Све до 1963. го ди не, ка да се отво-
ри ла про дав ни ца фир ме „Вар текс” из Ва ра жди на у Хр ват ској, у Чач ку се ни је 
про да ва ла кон фек ци ја. До та да су се про да ва ле тка ни не, а он да су се ши ла 
оде ла. Ме ђу тим, и по сле по ја ве про дав ни ца, кон фек ци ја је у укуп ном про ме-
ту тек сти ла уче ство ва ла са са мо 12,7%. Још не по вољ ни ја си ту а ци ја би ла је у 
ве зи са оде ћом за де цу ко ја је уче ство ва ла са 3,7%. Број про дав ни ца тек сти ла 

1395 Све то зар Пе ја но вић, „Пе че ње са па ња”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 8. но вем бар 1973, стр. 7.
1396 Ми лан Ђо ко вић, „Лум пе ра ји по свад ба ма”, Ча чан ски глас, бр. 34, Ча чак, 8. сеп тем бар 1978, 

стр. 8.
1397 „У Чач ку отво ре на роб на ку ћа ’Пар ти зан’ ”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча чак, 10. мај 1963, стр. 4.
1398 Ми ле Мој си ло вић, „Лич на по тро шња у стал ном по ра сту”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. 

ја ну ар 1960, стр. 7.
1399 Ми ле Мој си ло вић, „Тр го ви на у но вим усло ви ма : под при ти ском сва штар ских про дав ни-

ца”, Ча чан ски глас, бр. 18, Ча чак, 10. мај 1963, стр. 4.
1400 Бла го је Ра ди во је вић, „Те не за бо рав не пе де се те“, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 16. јул 1982, 

стр. 30. 
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вре ме ном је по ве ћа ван, али је при ме ће но да кон фек циј ски мо де ли ка сне за 
нај ма ње го ди ну да на у од но су на дру ге гра до ве у Ср би ји. У про ле ће 1963. го ди-
не у ча чан ским про дав ни ца ма нај ви ше су ну ђе ни жен ски ман ти ли, вин дјак не, 
фар ме ри це и пли ша не пан та ло не.1401

Мо дер ни за ци ју оде ва ња пра ти ле су и за бра не. Та ко је Тех нич ка шко ла 17. 
сеп тем бра 1963. го ди не на ре ди ла уче ни ци ма да и да ље мо ра ју но си ти ђач ке ке-
це ље и блу зе, док се му шкар ци ма за бра њу је но ше ње фар мер ки и ја дран ки, а де-
вој ка ма ци пе ла с ви со ком шти клом, као и твис-та шни.1402 За бра не ни су спре чи-
ле да омла ди на пра ти но ву мо ду, по себ но де вој ке, ко је по сле 1965. го ди не све 
ви ше но се ми ни сук ње, на „са бла зан” кон зер ва тив не око ли не, ма да је ве ћи на 
одо бра ва ла сло бод ни је оде ва ње же на.1403 И по ред по вре ме них про те ста, мо дер-
ни за ци ја оде ва ња ни је за у ста вље на, па је и ло кал на тек стил на фа бри ка „Пр ви 
ок то бар” 1971. го ди не у Чач ку отво ри ла про дав ни цу са „нај мо дер ни јом” кон-
фек ци јом; то је био ујед но и пр ви „бу тик” у Чач ку.1404 Пр ви при ват ни бу тик за 
вен ча ни це у Чач ку отво рен је 1980. го ди не.1405 Пет го ди на ра ни је (1975) отво-
рен је и при ват ни са лон за улеп ша ва ње же на.1406 Мо дер на гар де ро ба и на кит 
но ше ни су у сва кој при ли ци, па и на рад ном ме сту, што је у вој ном пред у зе ћу 
„Сло бо да” за бра њи ва но због опа сно сти од ста тич ког елек три ци те та. У ис тој 
фир ми ве ћи про блем би ло је но ше ње ми ни сук њи, јер су му шкар ци ма та ко 
оде ве не же не од вла чи ле по гле де са ма ши на, па је до ла зи ло и до по вре ђи ва ња 
на по слу.1407

(в )  Слободно време и забава

Ка да је у пи та њу ор га ни зо ва ње сло бод ног вре ме на и за ба ве, све до по ло ви не 
ше зде се тих и на гле ур ба ни за ци је ни је би ло бит ни јих про ме на. За ба ва у ка фа на-
ма би ла је до ми нан тан вид утро шка сло бод ног вре ме на. Сре ди ном пе де се тих 

1401 Ми лан Ђо ко вић, „Где да се оде не мо?”, Ча чан ски глас, бр. 14, Ча чак, 5. април 1963, стр. 4.
1402 Ха џи Ми о драг Ја ћи мо вић, Тех нич ка шко ла у Чач ку 1946−1996, стр. 79.
1403 А. Бра јо вић, „Зве чар ке по бед ни ци пр ве ги та ри ја де“, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 21. ок-

то бар 1966, стр, 6; М. М., „’Бе ле ви шње’ и ми ни сук њи це“, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 4. 
ав густ 1967, стр. 6.

1404 На да Де спо то вић, „Да ли ће Ча чак до би ти бу тик?”, Ча чан ски глас, бр. 3, Ча чак, 15. ја ну ар 
1971, стр. 4.

1405 Да ни ца По по вић, „Бу тик за вен ча ни це”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 31. ок то бар 1980, 
стр. 1.

1406 Да ни ца По по вић, „Сер вис за ле по ту”, Ча чан ски глас, бр. 41, Ча чак, 7. но вем бар 1980, стр. 8.
1407 Ми ло љуб Жив ко вић, „Ви ше рад не ди сци пли не”, Сло бо да, бр. 74, Ча чак, 15. сеп тем бар 

1970, стр. 3. 
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о Чач ку се го во ри ло као о гра ду ка фа на.1408 Пар ти ја ни је пред у зи ма ла енер гич-
не ме ре про тив ова квог ви да за ба ве, осим ако по се ти ци ни су би ли рад ни ци 
ко ји су пу тем ве за ис по сло ва ли „бо ло ва ње”, чи ме су по ста ја ли „за бу шан ти”.1409 
Сва ко днев ни жи вот у Чач ку пе де се тих ни је ста нов ни ци ма да вао пу но ме ста 
за ор га ни зо ва ну за ба ву. Град ски жи вот се све ви ше са сто јао у кон зу ми ра њу 
ал ко хо ла, ду ва на и коц ка ња. По раст ал ко хо ли зма про у зро ко вао је мно ге здрав-
стве не про бле ме и обра ћа ња ле ка ру. Исто вре ме но се ши ри ла и коц ка (санс, 
та блић, по кер). Вре ме се та ко „уби ја ло”, по вре ме но се ла ко до ла зи ло до нов ца, 
али су љу ди жи ве ли без ци ља.1410 Ал ко хо ли зам је остао трај на ка рак те ри сти ка 
гра да. У гра ду и при град ским се ли ма 1966. го ди не би ло је око 3.300 ре ги стро ва-
них ал ко хо ли ча ра (3,37% од укуп ног бро ја ста нов ни ка).1411 Ал ко хол (пи во) се 
про да вао и у рад нич ким кан ти на ма.1412 Са по ве ћа њем стан дар да, вре ме ном је 
нај ве ћи део нов ца одва јан за ауто мо би ле, тех нич ке уре ђа је, бо ље усло ве жи во-
та. „Оби чај” да се до бар део пла те по ње ном при ма њу од мах оста ви у ка фа ни 
по сте пе но је не ста јао.1413 Од по чет ка се дам де се тих по ја вљу је се но ва вр ста за-
ви сно сти. У Чач ку су 1972. го ди не ре ги стро ва ни пр ви нар ко ма ни, ужи ва о ци 
хе ро и на.1414 

Ор га ни зо ва ње за ба ве за омла ди ну у Чач ку по сле Дру гог свет ског ра та би ло 
је са став ни део аги та ци о но-про па ганд них ак ци ја но ве вла сти. Ме ђу тим, усме-
ра ва ње ин те ре со ва ња мла дих пре ма по жељ ним вред но сти ма Пар ти је ни је био 
лак за да так. Омла ди на је јед но став но же ле ла за ба ву. Пар ти ја се ни је без бор бе 
од ре кла во де ће уло ге у свим сег мен ти ма дру штва. Ло кал ни ко ми тет КПЈ у Чач-
ку јав но је про те ство вао 1951. го ди не, јер су игран ке омла ди не по ста ле са мо ра-
зо но да, без ика кве вас пит но-обра зов не уло ге (је ди но та кве су ко ри сне за Пар-
ти ју). Ор га ни за то ри игран ки раз ми шља ли су са мо о фи нан сиј ском ефек ту. Уз 
све то, ме ста за игран ке би ла су ма ла, пр ља ва, за гу шљи ва, без хи ги јен ских усло-
ва. „Пре сти жан” про стор у гра ду, Дом ЈНА, имао је по себ не про пу сни це по-

1408 Ми лан Ђо ко вић, „Жи вот у број ка ма”, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 17. ав густ 1954, стр. 5.
1409 „Ка фан ски ’бо ле сни ци’ ”, Ча чан ски глас, бр. 324, Ча чак, 19. ав густ 1952, стр. 3.
1410 Му ста фа Ка ра ха сан, „Из ча чан ског жи во та: раз ми шља ња и же ље”, Ча чан ски глас, бр. 30, 

Ча чак, 10. ав густ 1955, стр. 3.
1411 Да ра Га ври ло вић, „По ре ме ће ни од но си у по ро ди ци”, Ча чан ски глас, бр. 44, Ча чак, 29. но вем-

бар 1966, стр. 9.
1412 „Да ли про да ва ти пи во у кру гу пред у зе ћа”, Сло бо да, бр. 38, Ча чак, ав густ 1967, стр. 6.
1413 Алек сан дар Бра јо вић, „Све ма ње пре кр ши ла ца јав ног ре да и ми ра“, Ча чан ски глас, бр. 10, 

Ча чак, 3. март 1972, str. 9.
1414 Ми ле Мој си ло вић, „Свет у ко ме жи ви мо : опа сност се зо ве дро га“, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча-

чак, 31. ја ну ар 1975, str. 9.
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де ље не „од го ва ра ју ћим” ли ци ма ка ко би по се ћи ва ли њи хо ве игран ке, али тај 
про пис ни ко ни је по што вао, па су на игран ке до ла зи ла и ли ца са „сум њи вим 
мо рал но-по ли тич ким ква ли те ти ма”. Апе ло ва но је да се пре ки не са прак сом да 
до зво ле за ула зак на игран ку бу ду са мо фор мал ност.1415 Је ди на ве чер ња за ба ва 
љу ди у Чач ку пе де се тих го ди на би ла је му зи ка по ка фа на ма, са „на зо ви на род-
ном му зи ком”, уз оба ве зно ужи ва ње уз ла сцив не пе сме. По вре ме но су кон цер-
те пра ви ли и џез му зи ча ри из До ма ЈНА. С дру ге стра не, го сто ва ња „пра вих 
умет ни ка” ни су би ла по пу лар на, па су са ле ре дов но би ле по лу пра зне.1416 

Но во град ско ста нов ни штво ни је кон зу ми ра ло елит ну кул ту ру, али се бр зо 
при ви кло на џез. То је иза зи ва ло „са бла зан” ста ро се де ла ца у Чач ку, јер су ти 
исти љу ди ко ји игра ју уз џез до не дав но у опан ци ма до ла зи ли у град „са мо пет-
ком на бе ли со мун са па при ка шом”. За ба ве за це ле по ро ди це, по узо ру на се ла, 
по ла га но су не ста ја ле.1417 Ипак, му зич ки уку си ни су мо гли да се ла ко про ме не, 
па су при до шли це у град че сто ужи ва ле по ка фа на ма са оба ве зним ло мље њем 
ин вен та ра, ижи вља ва њем над му зи ком уз ру рал не пе сме („Чу вам ов це у до ње 
стр ња ке”).1418

Нај ве ћа про ме на у му зич ком уку су од и гра ла се са по ја вом ро кен ро ла. Већ 
1958. го ди не ло кал ни пар тиј ски ру ко во ди о ци кри ти ку ју по ја ву но ве игре и 
му зи ке на игран ка ма, на зи ва ју ћи их „зо вом пра шу ме”, ко ју фор си ра не ко ли ко 
сту де на та и сту дент ки ња. Кри ти ке „хи сте рич не игре са За па да” ко ја не ма ни-
шта за јед нич ко са вас пи та њем „јед не мла де со ци ја ли стич ке лич но сти” ни су 
има ле ефек та. Са мо че ти ри го ди не ка сни је (1962) у Чач ку је фор ми ран пр ви 
ро кен рол бенд – „Бе ле ви шње”.1419 

Ро кен рол је бр зо по стао по пу ла ран, а про стор за кон цер те обез бе ђи ван је у 
До му ЈНА. За ба ве на ко ји ма су сви ра ли ча чан ски ро кен рол са ста ви („Бе ле ви-
шње”, „Цр не Мам бе”, „Зве чар ке”) би ле су да ле ко од „сет них” зву ка ги та ра. Ло-
кал на пар тиј ска ели та то ле ри са ла је ову по ја ву, а у јав но сти је про ми ца ло ти хо 
не го до ва ње због но вог сти ла жи во та у ко јем је гла сно ужи ва ње уз стра ну му зи-
ку би ла но вост ко ја се те шко при хва та ла.1420 Но ви му зич ки пра вац се ши рио, 
па је у Чач ку 1966. го ди не ор га ни зо ва на пр ва ги та ри ја да на ко јој су уче ство ва-

1415 Ко ста Ан дре је вић, „Ко све и ка ко ’ор га ни зу је’ игран ке у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 309, Ча-
чак, 15. де цем бар 1951, стр. 2.

1416 „Ни на род ни, ни пе ва чи”, Ча чан ски глас, бр. 360, Ча чак, 20. мај 1953, стр. 3.
1417 С. Ја ра ко вић, „Ча чан ски хо ри зон ти”, Ча чан ски глас, бр. 9, Ча чак, 29. фе бру ар 1956, стр. 4.
1418 М. Ко рак сић, „За ба ве – где и ка кве?”, Ча чан ски глас, бр. 47, Ча чак, 16. де цем бар 1959, стр. 5.
1419 Сло бо дан Р. Сте фа но вић, Ча чан ски акор ди, Ча чак, 2011, стр. 86–87; Го ран Да ви до вић, Ле ла 

Па вло вић, н. д., стр. 416, 424.
1420 Звон ко Ра ду ло вић, „Ча чан ска ги та ри ја да”, Ча чан ски глас, бр. 12, Ча чак, 25. март 1966, стр. 6.



436

Друштвене промене

ли и ор ке стри из окол них гра до ва. На кон цер те је до ла зи ла му шка омла ди на 
у оба ве зним уским пан та ло на ма, а де вој ке у крат ким сук ња ма.1421 Исте го ди не 
(1966) Ча ча ни су оти шли ор га ни зо ва но у Бе о град да на ги та ри ја ди бо дре „Бе-
ле ви шње” из Чач ка.1422 Сле де ће го ди не „Бе ле ви шње” у на сту пи ма у Бе о гра ду 
пот по ма жу пред у зе ћа из Чач ка (бес плат не кар те за пре воз, оде ла, ре клам ни ма-
те ри јал).1423 Ро кен рол је по стао уоби ча је на по ја ва у Чач ку кра јем ше зде се тих. 
Нај по пу лар ни ји са став „Бе ле ви шње” оку пљао је уве че око 600 по се ти ла ца на 
игран ка ма.1424 Пар ти ја у Ју го сла ви ји ни је за бра њи ва ла и про га ња ла ро кен рол, 
а че сто је и по ма га ла ова кву вр сту му зи ке, ако је има ла кон крет ну по ли тич ку 
ко рист. Та ко је у Чач ку 1968. го ди не у про сто ри ја ма Оп штин ског ко ми те та Са-
ве за ко му ни ста отво рен пр ви дис ко-клуб у гра ду. У пи та њу је би ло из ла же ње 
у су срет сту дент ској омла ди ни и не у тра ли са ње по тен ци ја ла за не за до вољ ство 
по сле сту дент ских не ми ра исте го ди не у Бе о гра ду и дру гим уни вер зи тет ским 
гра до ви ма Ју го сла ви је. Сле де ће го ди не (1969) дис ко се пре се лио у Дом ЈНА, 
да би на кра ју (1970) био пре се љен у на пу ште но скла ди ште ал ко хол них пи ћа 
(„Ви на ру”).1425

Ло кал на ро кен рол сце на у Чач ку би ла је од по ло ви не ше зде се тих ре ла тив но 
раз ви је на за про вин циј ски град. Успе шну ка ри је ру у овом му зич ком жан ру у 
Чач ку је за по чео и Бо ра Ђор ђе вић 1965. го ди не. Ђор ђе вић се са по ро ди цом 
убр зо оти шао у Бе о град. Ета бли ра ност ро кен ро ла и Ђор ђе ви ћа у род ном гра-
ду по твр дио је кон церт ко ји је Гим на зи ја у Чач ку ор га ни зо ва ла 1987. го ди не 
по во дом 150 го ди на од осни ва ња. Нај пре сти жни ја и нај кон зер ва тив ни ја обра-
зов на уста но ва у гра ду свој ве ли ки ју би леј обе ле жи ла је кон цер том бив шег 
ђа ка, чи ме је по твр ђе но и при хва ће но по сто ја ње ро ка као усво је ног му зич ког 
прав ца. Успе шну ка ри је ру рок му зи ча ра у Чач ку за по чео је и Ра до мир Ми ха и-
ло вић „То чак”, ги та ри ста гру пе „Смак”.1426 

Рок му зи ча ри ко ји су сво ју ка ри је ру за по че ли као сред њо школ ци у Чач ку, 
оба ве зно су се у ста ри јем уз ра сту се ли ли у ве ће гра до ве. Омла ди на је на ста ви-
ла да се за ба вља уз рок му зи ку. Ме ђу тим, број и ква ли тет ор ке ста ра ко ји су на-
ста ли до кра ја ше зде се тих ни је по но вљен, ма да су пра ће ни сви трен до ви са За-

1421 А. Бра јо вић, „Зве чар ке по бед ни ци пр ва ги та ри ја де”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 21. ок то-
бар 1966, стр. 6.

1422 М. Ма ри но вић, „Од је ци са Ги та ри ја де”, Ча чан ски глас, бр. 7, Ча чак, 18. фе бру ар 1966, стр. 6.
1423 А. Б., „По моћ Бе лим ви шња ма”, Ча чан ски глас, бр. 15, Ча чак, 12. април 1968, стр. 6.
1424 М. М., „Бе ле ви шње и ми ни сук њи це”, Ча чан ски глас, бр. 29, Ча чак, 4. ав густ 1967, стр. 6.
1425 Mi lo mir Ma ri no vić, n. d., str. 32, 35. 
1426 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 398, 404, 429, 472; Сло бо дан Р. Сте фа но вић, 

н. д., стр. 90–101. 
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па да, укљу чу ју ћи и хи пи по крет, ма кар на ни воу но ше ња ду ге ко се и бра де.1427 
Ина че, но ше ње ду ге ко се је (1969) оштро кри ти ко ва но и за бра њи ва но у вој ној 
фа бри ци „Сло бо да”, ока рак те ри са но као „од сту па ње од нор мал ног по на ша ња” 
и исто вре ме но по ве за но са ло шим ра дом у фа бри ци.1428

Се дам де се тих го ди на омла ди на ни је има ла пу но ме ста за за ба ву. Дом кул ту-
ре је у зим ским ме се ци ма ор га ни зо вао дис ко-клуб, а 1979. го ди не и Гим на зи ја 
је у по друм ским про сто ри ја ма отво ри ла клуб за за ба ву мла дих.1429 Пот пу но 
но ва фор ма за ба ве мла дих по че ла је 1982. го ди не, ка да је у Чач ку отво рен пр ви 
ка фић („Чар ли”), у ко ме су се слу жи ли ка пу ћи но, „хот-дог” и слу ша ла „мо дер-
на” му зи ка. Но ви про стор, са ен те ри је ром ко ји се бит но раз ли ко вао од тра ди-
ци о нал них ка фа на, као и стра на му зи ка ко ја се ре дов но пу шта ла, по стао је 
ве о ма по пу ла ран код омла ди не.1430 

Већ сре ди ном осам де се тих број ка фи ћа (би феа) по чео је да се по ве ћа ва. До-
зво ле су до би ја не ла ко, упр кос усло ви ма ко је је про пи си вао ГУП Чач ка. Мо-
гућ ност бр зе за ра де при вла чи ла је при ват ни ке да отва ра ју ка фи ће, док за отва-
ра ње пи љар ни ца ни је би ло зах те ва. У јав но сти је ис ти ца но да по сто је на се ља 
(Ко шут њак) ко ја бро је и пре ко 5.000 ста нов ни ка, а да у њи ма не ма ни јед не 
про дав ни це, као ар гу мент у бор би про тив ма сов ног отва ра ња ка фи ћа. Оп шти-
на је пре ма овим схва та њи ма тре ба ло да ре гу ли ше на ме ну и број при ват них 
рад њи ка до бро би ти свих гра ђа на, а не са мо за ба ви мла дих.1431

Омла ди на је у су шти ни би ла не за до вољ на дру штве ним жи во том, јер у Чач-
ку ни је би ло до вољ но ква ли тет не за ба ве за мла де. Све се сво ди ло на оку пља ње 
на тр гу или по се ту ка фа на ма (ка фи ћи ма), али то су ра ди ли углав ном они са ви-
ше нов ца.1432 Без об зи ра на ма те ри јал но ста ње по је ди на ца, ка фи ћи су по ста ли 
нај по пу лар ни ја ме ста за за ба ву и по ред по ку ша ја да Пар ти ја фор си ра њем ама-
те ри зма оку пља мла де љу де у окви ру свог иде о ло шког кон цеп та ор га ни зо ва не 
за ба ве. Дом кул ту ре је по ли ти ком ви со ких це на услу га по ку ша вао да сма њи 

1427 Ло кал на штам па је не го до ва ла због по ја ве хи пи ка, на зи ва ју ћи их по зе ри ма и сла би ћи ма. 
Ис ти ца ли су да је сми сао жи во та у ра ду и ства ра њу, а не у ме ди та ци ји и не ра ду (Ми лош 
Јеф то вић, „Хи пи иде о ло ги ја је ап сурд на!”, Ча чан ски глас, бр. 24, Ча чак, 25. мај 1972, стр. 8).

1428 М. Ћу бо вић, „Кри ти ко ва на по ја ва но ше ња ду ге ко се”, Сло бо да, бр. 56, Ча чак, 30. април 
1969, стр. 3.

1429 Да ни ца По по вић, „Ге не ра ци ја из ди ско те ке”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 2. фе бру ар 1979, 
стр. 8.

1430 „Пр ви ка фић у Чач ку”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 19. но вем бар 1982, стр. 10.
1431 Ми лан ка Не шић, „Цен тар при вла чан за ’ка фи ће’ ”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 28. ја ну ар 

1983, стр. 8.
1432 Ма ри на Па у но вић, „На ша ан ке та : за ба ва мла дих у Чач ку : пре пу ште ни са ми се би”, Ча чан-

ски глас, бр. 22, Ча чак, 27. мај 1983, стр. 3.
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по се ти о це дис ко-клу ба у сво јим про сто ри ја ма.1433 Ак ци ју сма ње ња ин те ре со-
ва ња за отва ра ње ка фи ћа по кре ну ла је и Оп шти на 1983. го ди не, сма тра ју ћи да 
је 18 обје ка та овог ти па пре ви ше за Ча чак, по себ но јер је још 11 осо ба че ка ло 
до зво лу да отво ри уго сти тељ ски обје кат ти па би феа или ка фи ћа.1434

Они ко ји ни су има ли до вољ но па ра, а има ли су на ме ру да бу ду при ме ће ни, 
оку пља ли су се на отво ре ном про сто ру ис пред ка фи ћа „Асте рикс” и „Ка мел” 
и то у та ко ве ли ком бро ју да је то 1985. го ди не по ста ло ин те ре сант но и дру-
штве но-по ли тич ким рад ни ци ма. Омла ди на је, по њи хо вом ми шље њу, би ла 
пре пу ште на ути ца ју ули це и „про за пад них” вред но сти жи во та ко је не ма ју ни-
шта за јед нич ко са основ ним „вред но сти ма овог дру штва”. Ло кал на пар тиј ска 
упра ва не го до ва ла је због по на ша ња мла дих, сма тра ју ћи да се та ко под сти чу 
„не рад, лен ча ре ње, сно бов ски на чин жи во та, ко је ово дру штво са ни ском ма-
те ри јал ном осно вом, ипак не мо же да под не се”. Пар ти ја је сма тра ла да де ца из 
рад нич ких сло је ва ни су у ста њу да пра те вр шња ке бо га ти јих су гра ђа на.1435

Кри ти ка оку пља ња у ка фи ћи ма има ла је спо ља шње кла сно обе леж је, али 
је про блем за Пар ти ју био мно го ду бљи и зна чај ни ји. Но ва фор ма ор га ни зо-
ва ња мла дих из ми ца ла је кон тро ли вла сти, јер се но ви кул тур ни мо дел ни на 
ко ји на чин ни је укла пао у иде о ло шке прин ци пе кон тро ле свих сег ме на та дру-
штва. Све је то под се ћа ло на об ли ке ка фан ског жи во та кра јем XIX ве ка ко ји 
су, осим за ба ве, има ли и еман ци па тор ску и мо дер ни за циј ску уло гу (од на зи ва, 
пре ко сло бод ног оку пља ња и мо гу ће раз ме не ми шље ња из ме ђу ра зних сло је ва 
ста нов ни штва, до по ли тич ког ор га ни зо ва ња и ства ра ња „пр вог де мо крат ског 
про сто ра”).1436 У за ви сно сти од со ци јал ног ста ту са по се ти о ца ка фа на (кла сног, 
слој ног, ет нич ког или род ног) за ви си и сте пен њи хо вог рас по ла га ња ре сур си-
ма, мо ћи ма и вред но сним ори јен та ци ја ма ко је као дру штве ни ак те ри мо гу, ма-
ње или ви ше, да ко ри сте ка ко би иде ја ма и на ме ра ма ко је су на ста ле у ка фа ни 
ути ца ли на ван ка фан ски сва ко днев ни жи вот и мо дер ни за циј ске про це се на 
дру гим ни во и ма дру штве не ствар но сти. Ка фа на је по во љан ам би јент за ства-
ра ње, ја ча ње и ди фу зи ју со ци јал ног и кул тур ног ка пи та ла по је ди на ца, гру па и 
дру штве них по кре та.1437

1433 М. М. Ву ко са вље вић, „Ка фа на, ипак, нај при влач ни ја”, Ча чан ски глас, бр. 21, Ча чак, 3. јун 
1983, стр. 3.

1434 М. Не шић, „До ста је ка фа на”, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 22. јул 1983, стр. 3.
1435 Дра ган Су бо тић, „За пис с по во дом : бо ље би ти пи јан, не го стар”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча-

чак, 32. ав густ 1985, стр. 10.
1436 Ду брав ка Сто ја но вић, Кал др ма и ас фалт : ур ба ни за ци ја и евро пе и за ци ја Бе о гра да 1890–

1914, стр. 265–277.
1437 Сре тен Ву јо вић, „Фе но мен ка фа не и мо дер ни за ци ја : фраг мен ти о европ ском, бал кан ском 

и бе о град ском ка фан ском жи во ту”, Те ме, бр. 3/2010, Ниш, 2010, стр. 870.
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За Пар ти ју је про блем би ла но ва фор ма сло бод ног оку пља ња омла ди не, а 
не ње но ма те ри јал но ста ње. Ра сло ја ва ње је по че ло мно го ра ни је, а у сва ко днев-
ном жи во ту омла ди не то је по ста ло ви дљи ви је од кра ја се дам де се тих. Мла ди 
мом ци су све ви ше ку по ва ли мо то ре, са ку пља ли се на цен трал ном тр гу и по ка-
зи ва ли се пред за ди вље ним де вој чи ца ма. Ло кал на штам па на зи ва ла их је „ро-
ке ри ма”.1438 До кра ја епо хе со ци ја ли зма ма те ри јал но ра сло ја ва ње код омла ди не 
по ста ло је још ви дљи ви је. На ули ца ма Чач ка је би ло све ви ше и ви ше ску пих 
мо то ра. Ле по, мо дер но и бо га то оде ве ни мла ди ћи пар ки ра ли би их у цен тру 
гра да, на о чи глед свих гра ђа на. Раз ме та ње ску по це ним ства ри ма ру ши ло је 
основ ну прет по став ку со ци ја ли стич ког дру штва о јед на ко сти. Да би сто лар 
ку пио мо де ран мо тор ко ји се ви ђао на ули ца ма гра да мо рао је да ра ди нај ма ње 
12 го ди на, под усло вом да сав но вац уште ди (мо то ри су ко шта ли око 10.000 
та да шњих не мач ких ма ра ка, без по ре за). У јав но сти се по ста вља ло пи та ње да 
ли је мла ди ћи ма ко ји ку пу ју ску пе мо то ре уоп ште по тре бан ко му ни зам као 
дру штве ни си стем, уз ја сан од го вор да ни је.1439 

Ро кен рол и за пад ни об ли ци за ба ве мла дих вре ме ном су по ста ли сва ко дне-
ви ца, али ни ка ко ни су би ли до ми нант ни кул тур ни мо дел. На под руч ју ма сов-
не кул ту ре нај по пу лар ни ји је био но во ком по но ва ни кул тур ни мо дел, схва ћен 
пре све га као му зич ки из раз са вре ме ног чо ве ка не при ла го ђе ног ур ба ним усло-
ви ма жи во та. У скла ду са го ди на ма ста ро сти по сто ја ле су две основ не жи вот не 
вред но сти код при пад ни ка но во ком по но ва ног кул тур ног мо де ла: ка ра зо но ди 
и про во ду, по сред но и стан дар ду као нео п ход ном усло ву за оства ри ва ње же ље 
за за ба вом и ка по ро дич ном жи во ту.1440 Кон зу ми ра ње но во ком по но ва не му зи-
ке ни је се огра ни ча ва ло на при ват ни про стор по је дин ца, већ је то би ла уоби ча-
ја на прак са „ужи ва ња и ра зо но де” и на по слу то ком це лог рад ног времена.1441

Но во ком по но ва на му зи ка би ла је „на род на” са мо по ма си слу ша ла ца, а за-
пра во је спа ја ла обра сце тра ди ци о нал ног са еле мен ти ма ма сов не кул ту ре. Ми-
ро слав Илић, је дан од нај по пу лар ни јих (ве ро ват но и нај ква ли тет ни јих) пе ва ча 
но во ком по но ва не му зи ке са „ствар ним из вор ним ме ло сом” („Ел вис При сли но-
во ком по но ва не му зи ке” по ре чи ма кри ти ке), жи вео је и ра дио у Мр ча јев ци ма 
код Чач ка. Иако је ме диј ски мит о ње му го во рио да је па три јар хал на лич ност 

1438 Да ни ца По по вић, „У сли ци и ре чи : ро ке ри на точ ко ви ма”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 21. 
сеп тем бар 1979, стр. 9.

1439 М. Јев то вић, „Фо тос као по вод : шта ће њи ма ко му ни зам?”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 11. 
сеп тем бар 1986, стр. 3.

1440 Mi le na Dra gi će vić-Še šić, Neo folk kul tu ra – pu bli ka i nje ne zve zde, Srem ski Kar lov ci – No vi Sad, 
1994, str. 14, 36.

1441 „Му зи ка на рад ном ме сту”, Сло бо да, бр. 213, Ча чак, 9. сеп тем бар 1976, стр. 5.
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и „иде лан” лик са се ла из Ср би је, пра ва су прот ност ур ба ном на чи ну жи во та, 
ње го во по ја вљи ва ње у џин су (оми ље ној оде ћи по соп стве ним ре чи ма) на пло-
ча ма ко је су про да ва не у ми ли он ским ти ра жи ма, про па ги ра ле су за пра во сли-
ку мо дер но сти и одва ја ња од тра ди ци је. Пу бли ка ко ја је од ла зи ла на Или ће ве 
кон цер те по на ша ла се као на рок спек та кли ма, са на гла ше ном еуфо ри јом.1442 
Ме диј ски мит о Или ћу ис ти цао је ње го во се љач ко по ре кло и ни је ин си сти рао 
на ви со ком обра зо ва њу и уче шћу у „со ци ја ли стич ким дру штве но ко ри сним ак-
тив но сти ма”.1443 Илић је про мо ви сан као осо ба ко ја је оства ри ла „но во ком по-
но ва ни сан”, при че му овај мо дел нај ви ше ли чи оства ре њу „аме рич ког сна”, по-
ста ју ћи идо лом пу бли ке у ко ју су спа да ли ка ко се ља ци, та ко и ин те лек ту ал ци, 
што је го во ри ло о њи хо вим жи вот ним вред но сти ма и по гле ди ма на свет.1444 

Но во ком по но ва на на род на му зи ка би ла је аутен ти чан глас из пред гра ђа 
срп ских гра до ва, али не и је ди ни. Ако је Ми ро слав Илић био сим бол успе ха у 
„сред њем” ста ле жу, лум пен про ле те ри зо ва ни рад ни ци (не ква ли фи ко ва на рад-
на сна га са се ла) ни ка ко ни су при па да ли том ам би јен ту. Они су има ли „гру-
бљи” на чин за ба ве и то су по пра ви лу би ле пе ри фе риј ске ка фа не у ко ји ма су 
про му кли уз ви ци оду ше вље ња по на вља ли на ив не ерот ске по ру ке пе ва чи ца. 
Нај го ри гла со ви из опа сних про вин циј ских ка фа на би ли су зов на ту ра ли зма 
са ко јим ве ћи на гра ђа на у ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма XX ве ка у Ју-
го сла ви ји и Ср би ји ни је же ле ла да се иден ти фи ку је, осим ин ди рект но, пре ко 
не га ци је. Си ро вост и не у кус ве зи ва ли су се за со ци јал ну гру пу из рад нич ких 
пред гра ђа, у ко ји ма жи ве дру штве но не у спе шне осо бе, али ко је се ди вље за ба-
вља ју на сво јим про сла ва ма. Про то тип жен ске „хе ро и не” ко ја за ба вља та кву 
пу бли ку под ша тра ма и у ло кал ним ка фа на ма го ди на ма је би ла Ми ца Тро фр-
таљ ка (Ми ли ца Осто јић из Ми ли ће ва ца код Чач ка), ко ја је свој на ди мак до би-
ла због „ми ни ћа” (пр ва је по че ла да га но си на естра ди сре ди ном ше зде се тих 
го ди на), ка да је ство ри ла имиџ ка фан ске пе ва чи це ко ја сво јим гру бим (го то во 

1442 Мар ко Сто ја но вић, „Ми ро слав Илић – мит о на род њач кој зве зди”, Гла сник Ет но граф ског 
ин сти ту та, књ. XXXVI/XXXVII, Бе о град, 1988, стр. 81–94.

1443 Мар ко Сто ја но вић, „Зна че ње и функ ци ја мит ских то по са ’но во ком по но ва не кул ту ре’ : ком-
па ра тив на ана ли за ме диј ских би о гра фи ја Ми ро сла ва Или ћа и Жељ ка Јок си мо ви ћа’, Гла-
сник Ет но граф ског ин сти ту та, књ. LIV, Бе о град, 2006, стр. 151.

1444 У еле мен те „но во ком по на ва ног сна”, ко ји је оства рио Ми ро слав Илић, спа да ју та ле нат + 
по штен рад + тран сцен дент не вред но сти + ха ри зма + тран сцен дент но; сви ови еле мен ти 
ве о ма су бли ски „аме рич ком сну” у мо де лу ма сов не кул ту ре (та ле нат + сре ћа + про те стант-
ска ети ка + хри шћан ство). Као су прот ност ова квом успе ху из д ва ја се мит о То ми Зрав ко-
ви ћу и оства ре ње „бал кан ског сна” ко ји са чи ња ва ју: та ле нат + по штен рад + жр тва лич не 
сре ће + ка фа на (Мар ко Сто ја но вић, „Мо де ли успе ха у но во ком по но ва ној на род ној му зи ци 
и раз вој ’но во ком по но ва не кул ту ре’ ”, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та, књ. XXXVI II, 
Бе о град, 1989, стр. 132–134).
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му шким), про му клим се љач ким гла сом, по на вља на ив не сек су ал не алу зи је сво-
је му шке пу бли ке, дру штве них мар ги на ла ца.1445 Ка фа не у пред гра ђи ма и око-
ли ни Чач ка по ста ле су по зор ни це са ко јих су ка сво јој „сла ви” кре ну ле мно ге 
„но во ком по но ва не зве зде” на род не му зи ке.1446

(г)  Насиље

Ути цај вред но сти мо дер ног по тро шач ког дру штва у Ју го сла ви ји био је очит, 
па и у про вин циј ским гра до ви ма као што је био Ча чак. Но, то је би ла са мо 
јед на стра на мо дер ни за ци је ур ба ног жи во та. На гла ин ду стри ја ли за ци ја и ур-
ба ни за ци ја до ве ле су у град ма су се о ског ста нов ни штва ко је је у но ву сре ди ну 
пре не ло мно ге не га тив не на ви ке, па и скло ност ка на си љу.1447 Све се о ске све-
ча но сти (свад бе, ко ми ша ња, мо бе, ва ша ри, ка фан ска дру же ња, па и за ду шни-
це) пра ти ло је и на си ље, а из вер бал них чар ки и ма сов не упо тре бе ал ко хо ла 
ства ра ли су се усло ви и за спон та на или ра ни је до бро пла ни ра на уби ства.1448 

Пред Дру ги свет ски рат у об ра чу ни ма на се лу обич но се ко ри стио нож. Сре-
ски на чел ни ци су бе ле жи ли као успех ка да би у сре зу го ди шње би ло ис под 
де сет уби ста ва. Узро ци на си ља на ла же ни су у сла бом над зо ру ста ри јих, не до-
стат ку обра зо ва ња, пре те ра ној упо тре би ал ко хо ла и чи ње ни ци да се се о ском 
омла ди ном по сле два на е сте го ди не, ка да се шко ло ва ње пре ки да ло, ни ко ни је 
ба вио. У не до стат ку за ба ве ко ја је мо гу ћа у гра ду, му шка омла ди на са се ла је 
сво је сло бод но вре ме че сто про во ди ла у на си љу.1449

На се лу је и по сле Дру гог свет ског ра та вла дао за кон осве те. Ком ши је су 
се ре дов но сва ђа ле око зе мље, јед ни дру ги ма тро ва ли сто ку, па ли ли се на, ту-

1445 Đor đe Ma tić, „Mi ca Tro fr talj ka”, Lek si kon YU mi to lo gi je, Be o grad–Za greb, str. 248–249.
1446 Нај пот пу ни ји пре глед му зич ких зби ва ња, му зи ча ра, пе ва ча, пу бли ке и ка фа на ве за них за 

Ча чак и око ли ну по гле да ти у пу бли ка ци ји: Сло бо дан Р. Сте фа но вић, Ча чан ски акор ди, Ча-
чак, 2011. За де та ље по чет ка ка ри је ре мно гих ка сни јих „зве зда” ове вр сте му зи ке у ка фа-
на ма по ред Чач ка, по гле да ти пу бли ка ци ју: Ми јо драг Ба јић, Му зич ка ру га ли ца (без ме ста и 
го ди не из да ња).

1447 Пре ма ис тра жи ва њи ма Ми ро сла ва Пе ри ши ћа о Ва ље ву кра јем XIX ве ка, нај те жа кри вич-
на де ла из вр ша ва ли су се ља ци – зе мљо рад ни ци, слу ге и над ни ча ри. У се лу се уби ја ло, 
кра ло, па ли ло, а у гра ду вре ђао краљ, про гла ша ва но ла жно бан крот ство, чи ни ли штам пар-
ски пре сту пи, пра ви ле ла жне ис пра ве. Број учи ње них кри вич них де ла, њи хо ва те жи на и 
на чин из вр ше ња, ука зу ју на ве ли ке раз ли ке се ла и гра да у ме ђу соб ним од но си ма и ста њу 
све сти ва ро ша на и се ља на (Ми ро слав Пе ри шић, Ва ље во – град у Ср би ји кра јем XIX ве ка 
(1870–1903), стр. 145).

1448 Ра дој ко Ни ко лић, Ка ме на књи га пре да ка (о нат пи си ма са над гроб них спо ме ни ка за пад не 
Ср би је), стр. 185–186.

1449 Ра ден ко С. Ла зо вић, „На ша се о ска омла ди на”, Ча чан ски по крет, бр. 5, Ча чак, 14. мај 1933, 
стр. 1.
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кли се и уби ја ли на сла ва ма. Би ло је и слу ча је ва да су у ку ће ба ца не руч не 
бом бе, под ме та не гра на те за о ста ле из ра та или да су же не јед на дру гој си па ле 
со ду у очи. Че сто се све то ни је при ја вљи ва ло вла сти ма, не го се че као по го-
дан тре ну так за осве ту.1450 Ту че се ља ка обич но су се де ша ва ле на ва ша ри ма и 
пи ја ци. Све је по чи ња ло од ла ском у ка фа ну и пи ћем, а за вр ша ва ло се фи зич-
ким на си љем.1451 Љу ди су стра хо ва ли ка да би од ла зи ли на се о ска ве се ља, јер 
је по сто ја ла мо гућ ност да се из за се де до би је мот ка по гла ви или убод но жем. 
Про бле ми ме ђу љу ди ма ре ша ва ни су фи зич ким на си љем, без су да и адво ка та, 
сво је ручно.1452

По чет ком пе де се тих Ча чак је све ви ше на се ља ва ло ста нов ни штво са се ла, 
ма сов но се за по шља ва ју ћи у ло кал ним фа бри ка ма. Ка да би рад ни ци вој ног 
пред у зе ћа „Сло бо да” до би ли ви шак нов ца, ван ре дов не пла те, у гра ду се од мах 
осе тио „жи вот”. Не ки су би ли пи ја ни још од фа бри ке, па су пе ва ли ули ца ма до 
цен тра гра да, до ба ци ва ли же на ма, уз не ми ра ва ли но ћу сво јом ви ком усну ле 
гра ђа не.1453 Агре сив но по на ша ње ни је би ло ка рак те ри стич но са мо за рад ни ке. 
По чет ком пе де се тих и на игран ка ма сту де на та ко ји су се вра ћа ли у Ча чак из би-
ја ле су ту че и рас те ри ва ње оку пље них.1454

Фи зич ко на си ље јав но су де мон стри ра ли и чла но ви Град ског од бо ра ошти-
не и чла но ви Пар ти је ко ји су из осве те уме ли да пре мла те оно га ко се за ме рио 
њи хо вим по ро ди ца ма. Ми ли ци ја та да ни је ин тер ве ни са ла, иако је при су ство-
ва ла до га ђа ју.1455 За раз ли ку од ова кве тра ди ци о нал не агре сив но сти, у Чач ку 
је од сре ди не пе де се тих ве ли ки про блем по ста ла ма ло лет нич ка де лин квен ци ја 
као но ви, ур ба ни фе но мен. По ред ал ко хо ли зма, коц ке и ши ре ња про сти ту ци-
је, ре ги стро ва но је 30 ма ло лет них пре ступ ни ка ко ји се ба ве кри ми на лом.1456 
Ма сов ни пре ла зак са се ла у гра до ве за др жао је мно ге прет ход не на ви ке и до-
нео но ве про бле ме. Уло га по ро ди це у град ским усло ви ма би ла је бит но дру-
га чи ја не го на се лу, као и за у зе тост ро ди те ља, што је код омла ди не усло ви ло 
по ја ву ши ре ња пре ступ ни штва свих вр ста.

1450 Ми лан Ђо ко вић, „Дру штве но зло про тив ко га се тре ба упор но и енер гич но бо ри ти : Осве-
те”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 28. сеп тем бар 1955, стр. 6.

1451 „Кав га џи је”, Ча чан ски глас, бр. 43, Ча чак, 31. ок то бар 1956, стр. 5.
1452 Ми тро ван Жив ко вић, „Љу ди и по ја ве : кад се Дра га чев ци ве се ле – но же ви се ва ју”, Ча чан-

ски глас, бр. 6, Ча чак, 11. фе бру ар 1966, стр. 7.
1453 М. Ђ., „Ру жна сли ка. Пи ја ни це”, Ча чан ски глас, бр. 357, Ча чак, 21. април 1953, стр. 3.
1454 Вла де та Ђе ло ше вић, „По ступ ци не ких сту де на та за осу ду”, Ча чан ски глас, бр. 370, Ча чак, 

28. јул 1953, стр. 2.
1455 Ком нен Ка пла ре вић, „Си ле џи је”, Ча чан ски глас, бр. 382, Ча чак, 21. ок то бар 1953, стр. 5.
1456 Ми лан Ђо ко вић, „На лич је на шег гра да”, Ча чан ски глас, бр. 46, Ча чак, 15. де цем бар 1954, 

стр. 2.
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Ло кал на власт је 1955. го ди не би ла све сна по сле ди ца ши ре ња де лин квен-
ције код омла ди не и не при ли ка ко је ће усле ди ти у на ред ним де це ни ја ма. Гру па 
од 28 де ча ка из ме ђу 12 и 15 го ди на ре дов но је пра ви ла ин ци ден те по гра ду, 
а по себ но су би ла опа сна че тво ри ца по зна та по број ним кра ђа ма. Град је од-
лучио да се по ша љу у По прав ни дом у Кру шев цу, али ни је би ло до вољ но нов ца 
у бу џе ту за пла ћа ње сме шта ја. Оп шти на је мо ра ла да узме кре дит и да за сва ког 
де ча ка пла ћа из дра жа ва ње у до му се дам до осам хи ља да ди на ра ме сечно.1457 

Кри ми нал се ши рио и у при вре ди. Пре ступ ни ци ни су до би ја ли те шке ка зне, 
бр зо би се вра ћа ли из за тво ра и че сто за по шља ва ли на од го вор на ме ста, па су 
по но во пра ви ли пре сту пе и про бле ме. Пар ти ја је зах те ва ла по моћ це лог дру-
штва у бор би про тив кри ми на ла и на сил ни штва, по себ но ан га жо ва ње штам пе 
у осу ди та квих по сту па ка.1458 На си ље и при вред ни кри ми нал ни су би ли ло кал-
но обе леж је, већ је дан од пра ти ла ца убр за не ин ду стри ја ли за ци је и успо ре не 
ур ба ни за ци је. Му шкар ци су сло бод но вре ме и но вац тро ши ли по ка фа на ма 
ко је су по ста ја ле по зор ни це му шког над ме та ња, укљу чу ју ћи и агре си ју.1459

И по ред жи го са ња та квих по ја ва у јав но сти, на си ље и кри ми нал у Чач ку 
ни су сма ње ни. Гру пе „омла ди на ца” ре дов но су иза зи ва ле ту че по гра ду, пре-
мла ћу ју ћи по је дин це и уса мље не па ро ве, на мер но пра ве ћи ин ци ден те ко ји су 
би ли по вод за агре си ју. Та кве ску пи не има ле су свог „ше фа”, по на вља ју ћи ге го-
ве из ка у бој ских фил мо ва. Ре дов но су иза зи ва ли ту че у пе ри фе риј ској ка фа ни 
„Шу ма ди ја” ко ја је због то га до би ла на ди мак „Ко ре ја”.1460 Но, ту че су из би ја ле 
и у са мом цен тру гра да, у Ба шти „1. мај”. Ту је и по сле по но ћи сви ра ла му зи ка 
и игра ло се по раз би је ном ста клу. Дру ги део го сти ју мир но је по сма трао та кве 
сце не, као да се на ла зи у по зо ри шту.1461 Број пре кр шај них при ја ва у Чач ку био 
је у дру гој по ло ви ни пе де се тих у по ра сту. Та ко је 1956. би ло 705 пре кр шај них 
при ја ва ви ше не го 1955. го ди не. Нај ви ше је при ја вљи ва на гру па од 20 мла ди ћа 
ко ји су го ди шње има ли од 10 до 15 ре ги стро ва них пре сту па. Пла ћа ли су ми ни-
мал не нов ча не ка зне или би, до ду ше ре ђе, би ли у за тво ру са мо по не ко ли ко 
да на. Са мо у ма ју 1956. го ди не ре ги стро ва но је 47 ту ча, а би ло је на па да и на 
ми ли ци о не ре. Де ша ва ло се и да пред у зе ћа из сво јих фон до ва или со ли дар ним 

1457 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 343, За пи сник са сед ни це Са ве та за уну тра шње 
по сло ве од 27. ју на 1955. го ди не.

1458 ИАЧ, НОС љу бић ко-тр нав ског, К–4, бр. 337, За пи сник са сед ни це Са ве та за уну тра шње 
по сло ве од 7. ма ја 1954. го ди не; К–4, бр. 339, За пи сник са сед ни це Са ве та за уну тра шње 
по сло ве од 13. ав гу ста 1954. го ди не. 

1459 Cvet ko Ko stić, Bor i oko li na : so ci o lo ška is pi ti va nja, Be o grad, 1962, str. 164–166.
1460 „Дру штве ни про блем : ка ба да хи је”, Ча чан ски глас, бр. 24, Ча чак, 21. јун 1957, стр. 8.
1461 П. К., „Ноћ на ша обич на”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 13. ав густ 1958, стр. 8.
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при ло зи ма за по сле них, ис пла ћу ју ка зне за на сил ни ке. Та ко је пред у зе ће „Елек-
тро-Мо ра ва” у свом бу џе ту за та кве из дат ке на ме ни ло 40.000 ди на ра. Би ло је 
и слу ча је ва да на сил ни ци ни су ка жња ва ни и то не са мо за ту че, већ и за си ло-
ва ња и от ми це де во ја ка. Но ћу су по ули ца ма пи јан ци и бес по сли ча ри пра ви ли 
бу ку, а ми ли ци ја ни је има ла за кон ске осно ве да их го ни, јер о то ме Оп шти на 
ни је до не ла про пис. По ред ту ча би ла је ра ши ре на и коц ка. То ком 1955. го ди не 
ми ли ци ја је от кри ла 69 гру па са 211 коц ка ра. Коц ка ри су углав ном би ли слу-
жбе ни ци и бо га ти ји се ља ци.1462 

Про блем пре ступ ни штва ни је сма њен ни по чет ком ше зде се тих. Гру пе ма-
ло лет ни ка, де це од 10 до 12 го ди на, има ле су оби чај да на пе ри фе ри ји гра да, у 
рад нич ком на се љу „Ве ли ка ко ло ни ја” код вој не фа бри ке „Сло бо да”, пре сре ћу 
уса мље не про ла зни ке тра же ћи им нај ра зли чи ти је ства ри, обич но ци га ре те.1463 
Ово на се ље је и по чет ком се дам де се тих би ло ме сто у ко ме су се че сто де ша ва-
ла кри вич на де ла, по себ но ма ло лет ни ка. Де ца без ро ди тељ ског над зо ра и де ца 
раз ве де них или без јед ног ро ди те ља, вр ши ла су и по сле пу но лет ства кри вич на 
де ла, од си ло ва ња до пре мла ћи ва ња.1464

По ја ва ши ре ња кри ми на ла ме ђу омла ди ном, пре ма ис тра жи ва њи ма кри-
ми но ло га, би ла је ди рект на по сле ди ца убр за не ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли-
за ци је. Ис тра жи ва ња у све ту и Ју го сла ви ји по ка за ла су да по сто ји ди рект на 
по ве за ност про це са ур ба ни за ци је и по ра ста ма ло лет нич ког кри ми на ла.1465 
Дез ин те гра ци ја од но са ме ђу љу ди ма у ве ли ким гра до ви ма и сла би ји над зор 
над омла ди ном је дан су од узро ка ове по ја ве.1466 Овом ни зу би тре ба ло до да ти 
и ути цај сред ста ва ма сов не ко му ни ка ци је, ор га ни за ци је вре ме на у шко ли, а 
ва жна ка рак те ри сти ка ове по ја ве је и са у че сни штво, од но сно ства ра ње не фор-
мал них гру па.1467

Бр зо „на го ми ла ва ње” ста нов ни штва са раз ли чи тих стра на на ма лом про-
сто ру усло вља ва број не со ци јал но-па то ло шке по ја ве, па и де лин квен ци ју код 
омла ди не услед број них не ре ше них про бле ма ор га ни за ци је сва ко днев ног 
жи во та (стан и стам бе ни усло ви, обра зо ва ње, мо гућ ност за игру и за ба ву, по-

1462 „Бла го ка жња ва ње си ле џи ја”, Ча чан ски глас, бр. 22, Ча чак, 6. јун 1956, стр. 6.
1463 Ду шан Ко ко то вић, „Ро ди те љи, где вам се де ца игра ју?”, Ча чан ски глас, бр. 27, Ча чак, 17. јул 

1964, стр. 7.
1464 Д. Мир ко вић, „Чу вај те се си ле џи ја!”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 21. ав густ 1971, стр. 7.
1465 Mi ro slav Živ ko vić, Pri log ju go slo ven skoj ur ba noj so ci o lo gi ji, str. 20–21; Ми ро слав Жив ко вић, 

„Град у со ци ја ли зму”, стр. 55–57.
1466 Ru di Su pek, n. d., str. 194–195.
1467 Ми ло Бо шко вић, Кри ми но ло ги ја и со ци јал на па то ло ги ја : дру штво – зло чин, страст и 

бо лест, Но ви Сад, 1995, стр. 204.
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твр ђи ва ње лич но сти, за по сле ност). У гра до ви ма је кон тро ла над мла ђом по-
пу ла ци јом сла би ја не го у ма њим на се љи ма и се ли ма. Пре ступ ни ци су че сто 
до ла зи ли из по ро ди ца ко је су ми гри ра ле са се ла у град. За по сле ност ро ди те ља 
би ла је оте жа ва ју ћи фак тор, јер ни су има ли вре ме на за де цу. При ме ће но је и 
да са по ра стом сте пе на ин ду стри ја ли за ци је опа да кри ми нал код омла ди не, јер 
су град ске сре ди не по ста ја ле стабилнијe, са ја сни јим струк ту ра ма у сва ко днев-
ном жи во ту, пра ви ли ма и нор ма ма по на ша ња, што је омо гу ћа ва ло чвр шћу ин-
те гра ци ју у град ску за јед ни цу.1468

Тренд по ра ста и опа да ња ма ло лет нич ког пре ступ ни штва у Чач ку по кла-
па се са овим ис тра жи ва њи ма. Са на глом ур ба ни за ци јом ше зде се тих го ди на 
уоче на је и по ја ва из ра же не ма ло лет нич ке де лин квен ци је у Чач ку. Ми ли ци ја 
је бе ле жи ла не пре стан раст бро ја но вих пре ступ ни ка (1966 − 190; 1967 – 235; 
1968 – 242; 1969 – 293; 1970 – 305). Со ци јал на угро же ност, вас пит на за пу ште-
ност, не бри га по ро ди це, про ме на жи вот не сре ди не, ни зак стан дард, не за по-
сле ност, не сло га ро ди те ља и не у спех у шко ли, са мо су по ве ћа ва ли по тен ци јал 
пре ступ ни штва. Де лин квен ти су до ла зи ли и из имућ них по ро ди ца у ко ји ма 
је бри га о де ци би ла сла ба. По чет ком 1971. го ди не у Чач ку се сва ке но ћи до-
га ђа ла нај ма ње јед на про ва ла ко ју би из вр ши ли ма ло лет ни ци. Пад ма ло лет-
нич ке де лин квен ци је за бе ле жен је 1972. го ди не ка да је ре ги стро ва но „са мо” 
175 пре ступ ни ка. Иако на си ље ни је не ста ло, од по чет ка се дам де се тих уоча ва 
се из ве стан пад фи зич ких раз ра чу на ва ња у гра ду.1469 Пре ма бро ју пра во суд но 
осу ђе них ли ца (пу но лет них и ма ло лет них), оп шти на Ча чак је све до кра ја пе-
ри о да со ци ја ли зма „пред ња чи ла” у од но су на оп шти не слич не ве ли чи не у цен-
трал ној Ср би ји (Ужи ца, Кра ље ва, Кру шев ца, Ва ље ва), а не рет ко је би ла ис пред 
да ле ко ве ћег Кра гу јев ца.1470 

Иако се сте пен кри ми на ла у Чач ку не мо же ме ри ти на овај на чин, јер по сто-
ји раз ли ка из ме ђу ствар ног бро ја пре ступ ни ка, кри ми на ла ца ре ги стро ва них у 

1468 Alek san dar To do ro vić, „Ur ba ni za ci ja i ma lo let nič ka de lin kven ci ja”, Sta nov ni štvo, br. 1, Be o grad, 
ja nu ar – mart 1966, str. 48, 50, 53; Isti, „Ur ba na sre di na i ma lo let nič ko pre stup ni štvo u Be o gra du”, 
Sta nov ni štvo, br. 3–4, Be o grad, ju li – de cem bar 1968, str. 239. Пре 1959. го ди не ма ло лет ни ци 
су у Ју го сла ви ји ка жња ва ни као и пу но лет на ли ца. Од 1959. го ди не усва ја се за кон дав ство 
ко је ин си сти ра на „за штич нич ком” од но су пре ма пре ступ ни ци ма и по ку ша ји ма њи хо вог 
по нов ног укла па ња у жи вот. Ова кав став је кри ти ко ван де ве де се тих као не пра ви чан (Sel ve-
din Av dić, „Isto rij sko-prav ni po gled na raz voj ma lo let nič kog kri vič nog za ko no dav stva kod nas”, 
Но во па зар ски збор ник 33, Но ви Па зар, 2010, стр. 355–367).

1469 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти : об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 592.

1470 Пре ма по да ци ма за 1983. го ди ну на 1.000 ста нов ни ка оп шти не у Чач ку је би ло 7,17 пра во-
сна жно осу ђе них, у Кру шев цу 4,46; Кра ље ву 3,29; ужој Ср би ји 5,47 (Оп шти не у СР Ср би ји 
1975 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1976, стр. 339; Оп шти не у СР Ср би ји 1983 : ста ти-
стич ки по да ци, стр. 407).
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по ли ци ји, и оних ко ји су пра во сна жно осу ђе ни, ста ти стич ки по да ци су го во ри-
ли о на по ру ло кал них вла сти да ре пре сив ном по ли ти ком су зби је јед ну ра ши-
ре ну по ја ву. Све до сре ди не осам де се тих Ча чак је пред ња чио у овој ста ти сти-
ци. И кра јем осам де се тих у Чач ку је ме ђу мла ди ма би ло до ста ре ги стро ва них 
пре ступ ни ка (1986 – 165 пре ступ ни ка из ме ђу 14 и 16 го ди на). У ме ђу соб ним 
об ра чу ни ма ме ђу мла ди ма све че шће је упо тре бља ван и нож.1471 

По ред на си ља за омла ди ну је у Ср би ји мно го ве ћи про блем био ви сок про-
це нат ауто ри та тив них лич но сти (пре ма по је ди ним ис тра жи ва њи ма нај ви ши у 
све ту, ис кљу чу ју ћи Грч ку). Ова осо би на је че сто узро ко ва ла и кон фликт ност, а 
сво је плод но тле је на ла зи ла у су ко бу тра ди ци о нал них и мо дер них вред но сти. 
Уоче на је ја сна тен ден ци ја да су по се до ва ње и сте пен обра зо ва ња сма њи ва ли 
ову по ја ву, укљу чу ју ћи и обра зо ва ње ро ди те ља, пре вас ход но оче ва. Симп то ма-
тич но је да је нај ви ши сте пен ауто ри та тив них ме ђу мла ди ма био у гру па ци ји 
ко ја је же ле ла да при сту пи Пар ти ји, нај ве ро ват ни је због сто пље но сти ове ор-
га ни за ци је са вла шћу, мо но пол не по зи ци је у по ли тич ком жи во ту и скри ве них 
бољ ше вич ких са др жа ја. Све је то би ла ре флек си ја тра ди ци о нал не па три јар хал-
но сти ка рак те ри стич не за Бал кан у це ли ни.1472 

Кон фликт не си ту а ци је уоча ва не су и у сред њим ге не ра ци јама. Ни су би ле 
рет ке ни ту че у са мим фа бри ка ма, а глав ни узроч ни ци би ли су упо тре ба ал ко-
хо ла и нер вна ис тро ше ност на по слу. Од вер бал них су ко ба бр зо се пре ла зи ло 
на фи зич ку агре си ју.1473 Све убр за ни ји жи вот у ур ба ној сре ди ни ства рао је и 
мен тал не про бле ме (не у ро зе) што је, по ред тра ди ци је на сил ни штва, је дан од 
по ну ђе них од го во ра за ви сок сте пен пре ступ ни штва свих вр ста. Од 6.000 пре-
гле да них па ци је на та у не у роп си хи ја триј ској ам бу лан ти у Чач ку то ком пр вих 
де вет ме се ци 1966. го ди не, не у ро за је утвр ђе на код 2.185 (30%). Пре ма бро ју 
ре ги стро ва них осо ба ко је па те од не у ро за Ча чак је био ис пред Кра гу јев ца (два 
пу та ве ћи од Чач ка), а имао је ду пло ма ње обо ле лих не го Бе о град (ко ји је 24 
пу та био ве ћи од Чач ка). Углав ном су од не у ро за обо ле ва ли не ква ли фи ко ва ни 
рад ни ци. Фи зич ки и пси хич ки на по ри ис цр пљи ва ли су љу де тек при до шле са 

1471 Ми ла дин Ву ко са вље вић, „На вр ху бо де жа”, Ча чан ски глас, бр. 14, Ча чак, 31. март 1988, 
стр. 3.

1472 Dra go mir Pan tić, „Vred no sti mla dih u vre me kri ze : ano mič na ge ne ra ci ja”, u: De ca kri ze : omla-
di na Ju go sla vi je kra jem osam de se tih (red. Sreć ko Mi ha i lo vić), Be o grad, 1990, str. 188–191, 201. 
Про бле ма ти зо ва ње ова кве ста ти сти ке и ука зи ва ње на кул ту ро ло шке при ли ке на Бал ка ну 
као је дан од бит них узро ка из у зет но ви со ке сто пе ауто ри тар но сти код мла дих, па и у Ср би-
ји, ни је опо вр гао кон ста та ци ју да је по ја ва ра ши ре на и да има зна тан ути цај (као пре пре ка) 
на мо дер ни за ци ју и ства ра ње ци вил ног дру штва (Slo bo dan An to nić, n. d., str. 62–67)

1473 М.То до ро вић, „Знак за уз бу ну”, Фа брич ке но ви не, бр. 142, Ча чак, сеп тем бар 1987, стр. 13.
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се ла. Уз све то, у Чач ку ни је би ло пра вил ног од мо ра, јер су сви из ла сци и за ба-
ве би ли ве за ни за ка фа не или фуд бал ске три би не.1474

Ако је ка сни ја мо дер ни за ци ја жи во та усло ви ла да се му шкар ци све ма ње за-
др жа ва ју по ка фа на ма, а све ви ше вре ме на и нов ца одва ја ју за ку ћу, скло ност 
ка по се до ва њу оруж ја оста ла је тра ди ци о нал на. Та квој на кло но сти по го до ва-
ла је сва ко дне ви ца у ко јој су се че сто де ша ва ла на си ља. Због мо гућ но сти да сва-
ко ко ни је осу ђи ван, ко ни је склон ал ко хо лу или ни је на но сио те ле сне по вре де 
дру ги ма мо же но си ти оруж је, број пи што ља у Чач ку се на мно жио. Је дан број 
љу ди је по ста јао агре си ван по до би ја њу оруж ја, па га је ла ко по те зао. По себ но 
је за бри ња ва ју ће де ло вао по да так да је све ви ше мла дих љу ди до би ја ло до зво ле 
од мах по пу но лет ству. Пу но се пу ца ло по сла вљи ма. У ча чан ским про дав ни ца-
ма пред Но ву 1966. го ди ну про да то је пре ко 10.000 ме та ка. Ча чан ска ми ли ци ја 
из да ла је 1964. го ди не 79 до зво ла за но ше ње оруж ја, а 1965. го ди не већ 571 
до зво лу. То ком 1963. го ди не у Чач ку је про да то 8.345 ко ма да пи штољ ске му ни-
ци је (1964 – 12.730, 1965 – 72.076 ко ма да свих ка ли ба ра). Ко ли ко год да је тр го-
ви на на ба ви ла пи што ља, про да ла би их истог да на. Све ви ше је би ло слу ча је ва 
не на мер ног и на мер ног уби ја ња на ве се љи ма ра зног ти па.1475 

Му шкар ци су на сто ја ли да има ју оруж је и у на ред ним де це ни ја ма. То ком 
1971. го ди не у Чач ку је под не то 512 зах те ва за но ше ње оруж ја. По зи тив но је 
ре ше но 367 зах те ва, од би је но 116, а 20 је оста ло не ре ше но. Нај че шће су то би-
ли зах те ви за на ба вку пи што ља (121 зах тев).1476 То ком 1982. го ди не у оп шти ни 
Ча чак из да те су 482 до зво ле за на бав ку ло вач ких пу ша ка, 61 пи штољ, 10 ма ло-
ка ли бар ских пу ша ка, де вет ва зду шних пу ша ка и исто то ли ко ло вач ких ка ра-
би на. Оруж је су на ба ви ла 503 при ват ни ка. Пре ма по да ци ма ми ли ци је пре ко 
6.600 Ча ча на је по се до ва ло оруж је.1477

1474 Ми ле Мој си ло вић, „Чо век у вр тло гу са вре ме но сти”, Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 5. ја ну ар 
1968, стр. 9.

1475 Ми тро ван Жив ко вић, „Љу ди и по ја ве : на о ру жа ње или раз о ру жа ње”, Ча чан ски глас, бр. 8, 
Ча чак, 25. фе бру ар 1966, стр. 7.

1476 Фи зич ким ли ци ма из да та је до зво ла за на бав ку 30 пи што ља, 11 ло вач ких ка ра би на, шест 
ма ло ка ли бар ских пу ша ка и два ма ло ка ли бар ска пи што ља. Оста ло оруж је до би ла су прав-
на ли ца. У 13 слу ча је ва оруж је је од у зе то (Алек сан дар Бра јо вић, „Ча ча ни се све ви ше на о ру-
жа ва ју”, ЧГ, бр. 15, Ча чак, 7. април 1962, стр. 9).

1477 „Ча ча ни до бро на о ру жа ни”, Ча чан ски глас, бр. 21, Ча чак, 20. мај 1983, стр. 3.
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4. 2. Свакодневица  – Бугарска

Сва ко днев ни жи вот у Бу гар ској то ком со ци ја ли зма про шао је кроз не ко ли ко 
фа за ко је су за ви си ле од по сте пе них про ме на по ли тич ког ре жи ма. У пр вој фа-
зи, до сре ди не ше зде се тих, од но си у дру штву су у мно гим сег мен ти ма мо де ли-
ра ни на прин ци пи ма те ро ра и стра ха (по со вјет ском узо ру). Од кра ја ше зде-
се тих до сре ди не осам де се тих ре жим је имао не што по пу ст љи ви ју по ли ти ку, 
стан дард је по рас тао, та ко да је дру штво по че ло ви ше да се ба ви сва ко днев ним 
жи вот ним про бле ми ма.1478

Ре жим је до кра ја кон тро ли сао го то во све сег мен те за јед ни це, али је од ше-
зде се тих по чео да се ства ра ин ди ви ду а ли зам, одва ја ње јав ног од при ват ног. 
Ства ра ју се пр ви об ли ци не за ви сних фор ми удру жи ва ња и из ра жа ва ња у од-
но су на то та ли тар но дру штво. Ова по ја ва на ста ла је у не фор мал ним при ја тељ-
ским кру го ви ма у гра ду, омла дин ским гру па ма и суб кул ту ри ко ја се ства ра ла 
око „за бра ње ног во ћа” (му зи ка са За па да и за пад ни на чин жи во та).1479

То та ли тар ни ре жим је имао сна жан уплив у сва ко дне ви цу љу ди, не са мо 
пу тем по ли тич ког при ти ска и ма ни пу ла ци је при сту пом ма те ри јал ним до бри-
ма, већ и кроз чи тав си стем кон стру и са ња но вих пра зни ка и ри ту а ла у ци љу 
ства ра ња со ци ја ли стич ког на чи на жи во та. Ка да је у пи та њу Бу гар ска си стем 
но вих пра зни ка уве ден је за це лу зе мљу, а у ње го вом ства ра њу уче ство ва ли 
су и ет но ло зи и фол кло ри сти. Но, овај си стем је са мо де ли мич но усво јен и то 
уз из ме не, а мно ги но ви ри ту а ли ни су при хва ће ни. Ри ту а ли и пра зни ци, као 
устаље не сим бо лич ке рад ње, ну ди ли су пред ста ве ко је су мо гле со ци ја ли стич-
ку уто пи ју да при ка жу као мо гу ћу ан га жо ва њем емо ци ја на ро да.1480 

1478 Ива й ло Зне пол ски, „’Кон сен су сна та дик та ту ра” и со ци ал на та ба за. Ко рум пи ра не на ма си-
те”, стр. 395, 

1479 Ми ха ил Гру ев, „По ли ти че ско то раз ви тие на Бъл га рия през 50-те–80-те го ди ни на XX век”, 
Ис то рия на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. Ива й ло Зне пол-
ски), Со фия, 2009, стр. 165. 

1480 На тај на чин власт је ства ра ла кон ку рент ски си стем пра зни ка у од но су на цр кву, об ли ку ју-
ћи но ву тра ди ци ју и по ку ша ва ју ћи да ство ри сво је вр сну за ме ну за по ли тич ки плу ра ли зам, 
да би на тај на чин „ку по ва ли ду шу на ро да”. Си стем зва нич них ри ту а ла и пра зни ка раз ли-
ко вао се у за ви сно сти ко ја је со ци ја ли стич ка зе мља у пи та њу. У Бу гар ској је по сто ја ло пет 
вр ста пра зни ка и ри ту а ла: 1) пар тиј ски ри ту а ли, 2) др жав ни и јав ни ри ту а ли, 3) ри ту а ли 
ве за ни за рад и про фе си ју, 4) по ро дич ни ри ту а ли и 5) ком со мол ски ри ту а ли. Тач не смер ни-
це, ци ље ве и функ ци је пра зни ка би ле су др жав на бри га, па је о то ме и Слу жбе ни гла сник 
у Бу гар ској дао за по вест 1978. го ди не, за пра во об ја вио ка ко ри ту а ли тре ба да се оба вља ју. 
Ста ри пра зни ци као Св. Ђор ђе, пре тво ре ни су у но ве – „Дан Ов ча ра”. Со ци ја ли стич ка иде-
о ло ги ја, по ме ша на са па три от ским иде ја ма и ма гло ви тим алу зи ја ма на сим бо ли зам тра ди-
ци о нал не се о ске кул ту ре, чи ни око сни цу „но вог со ци ја ли стич ког ри ту а ла”. При руч ни ци 
и сце на ри ји по ка зи ва ли су у ко јој је ме ри др жа ва уче ство ва ла у ре жи ра њу тих до га ђа ја. Со-
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4 . 2. 1. Свакодневица – Благоевград 

(а)  Исхрана и снабдевање становништва 

Кон тро ла и рас по де ла основ них жи вот них по тре ба, као што су хра на и оде ћа, 
би ли су про бле ми са ко ји ма се дру штво бо ри ло до кра ја епо хе со ци ја ли зма. 
Ор га ни зо ва ње ис хра не у гра до ви ма Бу гар ске по сле на ци о на ли за ци је 1947. 
го ди не вр ше но је пу тем др жав них пред у зе ћа. У Бла го ев гра ду је 1948. го ди не 
осно ва но при вред но пред у зе ћа „Хо ре маг” ко је је пред ста вља ло др жав ну осно-
ву за тр го ви ну на ма ло, дру штве ну ис хра ну и про из вод њу хле ба. Са овим пред-
у зе ћем по чео је да се ме ња об лик уну тра шње и спо ља шње тр го вин ске мре же. 
При ват не про дав ни це по че ле су да се за ме њу ју др жав ним. То ком 1951. уме сто 
„Хо ре маг” пред у зе ћа осно ва на је ГТП „Град ска тър го вия”, што је до при не ло 
да се по бољ ша ју ор га ни за ци ја и кон тро ла тр го ви не у Бла го ев гра ду. Ово пред-
у зе ће је још ви ше ра ши ри ло тр го вин ску мре жу – отво ре ни су тр го вин ска рад-
ња „Мо сква” и хо тел „Вол га”. Због прак тич них по тре ба из пред у зе ћа „Град ска 
тър го вия” 1954. го ди не из дво ји ла се дру штве на ис хра на („Хлеб на про ми шле-
ност”). У да љим го ди на ма на ста вље но је са спе ци ја ли за ци јом – го ди не 1961. 
осно ва но је по себ но град ско тр го вач ко пред у зе ће „На ро ден ма га зин” за про да-
ју пре храм бе них и ин ду стриј ских про из во да. Све до 1960. го ди не Бла го ев град 
је имао 74 про дав ни це, по чет ком 1963 – 84, а до ав гу ста 1964. би ло их је већ 
97. У част 9. сеп тем бра, 1964. го ди не отво ре на је про дав ни ца „1.001 про звод” 
(роб на ку ћа). Тр го ви на је до би ла и но ву, мо дер ну фор му. Пр ва са мо по слу га у 
Бла го ев гра ду отво ре на је 1960. го ди не. Че ти ри го ди не ка сни је од укуп но 97 
тр го вин ских обје ка та 20 су би ле са мо по слу ге.1481

Но, иако је вре ме ном тр го вин ска мре жа у Бла го ев гра ду би ла све ши ра, а 
асор ти ман про из во да ве ћи, про блем ре дов не и ква ли тет не снаб де ве но сти гра-
да основ ним жи вот ним на мир ни ца ма ни ка да ни је ре шен до кра ја епо хе со ци-
ја ли зма. Би ло је да на ка да су про дав ни це би ле пра зне или су има ле оску дан 
из бор ро бе. Ква ли тет ар ти ка ла био је сум њив. Про да ва не су кон зер ве са ри бом 

ци ја ли стич ки пра зни ци у Бу гар ској са мо су де ли мич но при хва ће ни, а на род је твр до гла во 
остао при вр жен ста рим прак са ма. По не кад је са мо при хва та на це ре мо ни ја. Кра јем епо хе 
со ци ја ли зма у Бу гар ској до шло је и до сма ње ња при ти ска да се ови пра зни ци спро во де у 
пу ном ви ду, па и до не сла га ња ко ми си ја ка ко их тре ба спро во ди ти (Kla us Rot, n. d., str. 85, 
91–94, 97, 101–102, 108–109). 

1481 Ст. Га ври лен ков, „Бла го ев град ски ят ма га зин със са мо об слу жва не”, Пи рин ско де ло, бр. 8, 
Бла го ев град, 28. яну а ри 1961, стр. 3; Ата нас Ма му шев, „Успе хи на тър го ви я та в Бла го ев-
град”, Пи рин ско де ло, бр. 119, Бла го ев град, 11. ок том ври 1964, стр. 2.
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чи ји је рок тра ја ња ис те као, али и тру ло по вр ће. Од нос пре ма куп ци ма че сто је 
био груб, јер су за до бру ро бу про дав ци тра жи ли до да тан но вац „ис под ру ке”. 
До ста ва мле ка у про дав ни це је ка сни ла, та ко да они ко ји су ишли у шко лу или 
на по сао, ни су мо гли да га ку пе. Исти про блем био је и са ис по ру ком хлеба.1482 

Ни сре ди ном осам де се тих гра ђа ни ни су би ли за до вољ ни др жав ним си сте-
мом снаб де ва ња. Про пи са на нор ма за про стор ко ји је тре ба ло да при па да про-
дав ни ца ма би ла је 310 ква драт них ме та ра на 1.000 жи те ља ка да је у пи та њу 
тр го ви на. Бла го ев град је био ис под про се ка – 285 ква дра та (1983). У окру гу је 
би ло 44 објек та тр го ви не на 10.000 жи те ља, а у Бла го ев гра ду 28; објек ти дру-
штве не ис хра не у окру гу – 28, Бла го ев гра ду – 15. По што је Бла го ев град био нај-
ве ћи ур ба ни цен тар у окру гу, ова ста ти сти ка би ла је још не по вољ ни ја.1483 Но ва 
на се ља има ла су про блем у снаб де ва њу и по сле де сет го ди на од по ди за ња пр-
вих со ли те ра.1484

Јав на кри ти ка овог про бле ма го во ри ла је о ње го вој ду го трај но сти и ра ши-
ре но сти. Про дав ни це су углав ном би ле сла бо снаб де ве не, што је ства ра ло не-
по во љан ути сак о гра ду. Ло ше и не ре дов но снаб де ва ње би ли су јед на од трај-
них ка рак те ри сти ка ур ба ног жи во та со ци ја ли стич ких зе ма ља. Из тих раз ло га, 
при ли ком пла ни ра ња по се те ди пло ма та Бла го ев гра ду 1987. го ди не, јед на од 
ва жни јих став ки би ла је оба ве за град ских вла сти да то га да на на тра си про-
ла ска го сти ју тр го ви не бу ду до бро снаб де ве не („пу не ро бе”) и да се об но ве и 
уре де сви хо те ли и ре сто ра ни.1485

Но, то је био са мо крат ко трај ни пре дах за про блем ко ји ни ка да ни је ре шен. 
Со ци ја ли стич ки гра до ви има ли су не из гра ђе ну струк ту ру услу га за све број ни-
је ста нов ни штво. Отва ра не су ве ли ке про дав ни це, а због „ра ци о на ли за ци је” 
за тва ра не ма ње, та ко да се мо ра ло ви ше од по ла са та хо да ти по но вим квар то-
ви ма ка ко би се до шло до рад њи у ко ји ма би се мо гло ку пи ти мле ко за де цу.1486 

1482 Вен ци слав Авра мов, „Про пу ски и сла бо сти, ко и то тор мо зят хо ра та. Не во ли те на пе ти 
квар тал в Бла го ев град и как ко ми си я та за на ро ден кон трол се бо ри с тях”, Пи рин ско де ло, 
бр. 150, Бла го ев град 28 юни 1985, стр. 2.

1483 „Да из гра дим Бла го ев град ка то ком плек сно раз вит окръ жен цен тър. Ре зю ме на основ ния 
до клад,из не сен пред съв мест ния пле нум-се сия от се кре та ря на ОК на БКП Ди ми тър Ге-
ров”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 26 фе вру а ри 1983, стр. 1–2.

1484 Йор дан То нев, „Общо взе то ’до бре’,а за що не и кон крет но. Ка къв е про ек тът, ка къв е ком-
плек сът”, Пи рин ско де ло, бр. 171, Бла го ев град, 20 юли 1984, стр. 2.

1485 ЦДА, МС, Ф 136, ин. оп. 79, а. е. 164, л. 7. – Ре ше ние № 49. на бю ро то на Ми ни стар ския 
съ вет от 21 март 1986 го ди на за под го тов ка на сре щ а та с ръ ко во ди те ли те на ди пло ма ти че-
ски те ми сии, акре ди ти ра ни в На род на Ре пу бли ка Бъл га рия, в Бла го ев град ски окръг през 
1987 го ди на.

1486 Емил Из мир ли ев,„Все ки тряб ва да го за бо ли”, Пи рин ско де ло, бр. 115, Бла го ев град, 17 май 
1987, стр. 1.
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Но ви квар то ви има ли су ма ло про дав ни ца. По не кад са мо по две, а де ша ва ло 
се да јед на од њих не ра ди и пре ко 40 да на. Ни је би ло апо те ка, ни ти здрав стве-
ног пунк та. По шта је ра ди ла са стран ка ма са мо до 16 ча со ва. Јав не те ле фон ске 
го вор ни це би ле су рет ке, а на њи ма че сто ни је би ло сиг на ла.1487 Пра ва дра ма за 
ро ди те ље би ла је бо лест де те та. Тро го ди шње де те ко је има тем пе ра ту ру би ло 
је те шко од ве сти до ле ка ра. Ни је би ло те ле фо на да се по зо ве по моћ, а де те ни је 
мо гло да се код не ко га оста ви док се не при ба ви по моћ. На ауто бу ској ста ни ци 
че ка ло се и по по ла са та по хлад ном вре ме ну, у квар ту ни је би ло апо те ке да би 
се ку пи ли ан ти би о ти ци.1488

(б ) Слободно време, забаве, одевање, насиље 

Ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на и за ба ве град ског ста нов ни штва ства ра ла је 
но ва ис ку ше ња за то та ли тар ну др жа ву. По ве ћа ње жи вот ног стан дар да у со ци-
ја ли зму ни је био је ди ни и основ ни циљ вла сти, ко ја је за пра во по ку ша ва ла 
да ра ди на ства ра њу „све стра но раз ви је не лич но сти” и „утвр ђи ва њу со ци ја ли-
стич ког на чи на жи во та”. Сва ко дне ви ца је има ла са свим дру га чи ји ток од пла-
ни ра них ци ље ва. Не ре гу ли са на про да ја ал ко хо ла, ду ва на и пре ко мер на упо-
тре ба хра не ни су би ли ци ље ви со ци ја ли зма, као ни дру ге не га тив не осо би не 
ве за не за мо дер ни за ци ју, ка кви су на при мер би ли ка ри је ри зам или „му ва ње” 
ка ко би се до шло до же ље ног ци ља.1489

Од мор и дру штве ни жи вот у но вим квар то ви ма ни је се од ви јао на же ље ни 
на чин ни на са мом из ма ку епо хе со ци ја ли зма (1984). Тра ди ци о нал не ка фа не, 
пив ни це и по сла сти чар ни це слу жи ле су са мо пи ће и слат ки ше, али не и го то ва 
је ла, што је у та квим про сто ри ма ства ра ло дру га чи ју ат мос фе ру од оче ки ва не, 
а то ни је би ло у скла ду са „со ци ја ли стич ким вред но сти ма”. Пре по ру чи ва но је 
да се у тим ре сто ра ни ма пу шта му зи ка, упо тре бља ва ју ко лор те ле ви зо ри, игра-
ју дру штве не игре (шах, до ми не), чи та ју но ви не и дру ги штам па ни ма те ри јал 
и ор га ни зу је са мо по слу жи ва ње на ли ни ја ма за го то ва је ла. Ре сто ра ни су пре ма 
овом пред ло гу тре ба ло да по ста ну ме ста за од мор и дру штве ни жи вот.1490 

1487 Ро за Ан дре е ва, „Хо ра та ис кат по ве че вни ма ние. Пак за ж. к. ’9 сеп тем ври’ ”, Пи рин ско де ло, 
бр. 132, Бла го ев град, 5 юли 1979, стр. 2.

1488 Ка та Хри сто ва, „Кра й но нео б хо ди мо е да има ме ап те чен пункт”, Пи рин ско де ло, бр. 45, Бла-
го ев град, 5 март 1981, стр. 2.

1489 Кра си ми ра Ки ро ва, Ва лен тин Гур ва нов, „По сти же ния, про бле ми и пер спек ти ви в по ви ша-
ва не то на жи зне но то рав ни ще”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. Кра си-
ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 302.

1490 Хри сто Юру ков, „Общ е стве но хра не не”, Бла го ев град ски окръг : ди на ми ка на въз хо да (съст. 
Кра си ми ра Ки ро ва, Ата нас Лю тов), Со фия, 1984, стр. 340–341.
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Ме ђу тим, ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на и за ба ве у но вим мо дер ним град-
ским усло ви ма ре дов но је из ми ца ла кон тро ли вла сти, што се по себ но од но си-
ло на за пад ну по пу лар ну му зи ку. Још 1948. го ди не у Бла го ев гра ду је по сто јао 
џез ор ке стар „Ри там” („Ри тъм”) осно ван у окви ру ор га ни за ци је Оте че стве ног 
фрон та. Сви ра ли су на ра зним ма ни фе ста ци ја ма, ли те рал но-му зич ким за ба-
ва ма, игран ка ма. Ло кал ни ко му ни сти су са жа ље њем кон ста то ва ли да тај џез 
ор ке стар по свом са ста ву и ре пер то а ру ни је на ли ни ји Оте че стве ног фрон та, 
ни ти би ло ко је дру ге уста но ве у окви ру ове ор га ни за ци је, већ је у „слу жби 
не ке аме рич ке џез фир ме”. Од по ло ви не сва ке за ба ве овај ор ке стар сви рао је 
свинг, као и дру ге аме рич ка игре и ну ме ре. По оце ни ло кал ног ко ми те та та ква 
вр ста за ба ве би ла је ве о ма не у ку сна, а не за до вољ ство је би ло тим ве ће јер је 
омла ди на Бла го ев гра да (та да још Гор ње Џу ма је) игра ла и ужи ва ла уз мо де ран 
плес. Ма сов ност ове по ја ве по твр ђи ва ли су са ми ко му ни сти, са оп шта ва ју ћи 
да је омла ди на на „стран пу ти ци” и да од ла зи са мо на „та кве ла ке за ба ве”. Ко-
му ни сти су јав но об зна ни ли да ће се та ква прак са ли кви ди ра ти, јер ни је за до-
ма ћу омла ди ну.1491

Власт ни је има ла на ме ру да кр њи мо но пол у кон тро ли са њу свих де ло ва 
дру штва, укљу чу ју ћи и за ба ву. Ми ли ци ја је мал тре ти ра ла омла ди ну ако би се 
др зну ла да се ве се ли из ван про пи са ног јед но гла сја. Град ске де вој ке и мом ке, 
че сто обра зо ва не, ко ји су по ку ша ва ли да „те ра ју” не ку мо ду, власт је по спрд но 
на зи ва ла „зо зи и су ин ги”.1492

Ре пре си ван ре жим ипак ни је ус пео да до кра ја угу ши мо дер ни за ци ју сва ко-
дне ви це код омла ди не, чи је се дру га чи је по на ша ње од оче ки ва ног јав но жи го-
са ло као „ху ли ган ство”. Ко ри сте ћи се чи ње ни цом да је 1958. го ди не у Со фи ји 
уби јен је дан мла дић у гра ду, власт је по ку ша ла да се об ра чу на са це ло куп ном 
но вом омла дин ском кул ту ром, ко ју ни је кон тро ли са ла и ка на ли са ла. Кри ти-
ка по на ша ња омла ди не по чи ња ла је од оде ва ња („по по след њој мо ди”, крат ка 
оде ћа оба ве зно из над гле жње ва, уске пан та ло не са два зад ња џе па са пре кло-
пи ма, раз не цвет не ком би на ци је). На па дан је став омла ди не да се сва ко мо же 
оде ва ти по сво јој во љи. Уз то је на во ђе но и пи јан ство. Ова кве по ја ве ни су би ле 
ка рак те ри стич не са мо за Со фи ју, већ су уоча ва не и у Бла го ев гра ду, гра ду ко ји 
је „хе рој ски дао мно го жр та ва у кр ви”. Власт је ин си сти ра ла да Бла го ев град не 
за слу жу је да се у ње му по ја вљу ју из ве сни „мам бов ци” и „џе ков ци” са коњ ским 
ре по ви ма, ко ји уме сто до ма ћих „ле пих” ме ло ди ја во ле са мо џез му зи ку. Је зик 

1491 „За мла деж кия джаз в Гор на Джу мая”, Пи рин ско де ло, бр. 12, Гор на Джу мая, 22. март 1948, 
стр. 2.

1492 До брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 311.
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омла ди не мо дер ни зо вао се ре чи ма ко је ни су би ле по во љи вла сти ма ко ја је ова-
кве по ја ве упор но по ве зи ва ла са на сил ни штвом. Јав но су у штам пи на во ђе на 
име на оних ко ји су се ту кли и има ли пре кр ша је са на во ди ма да су се ра ши ри-
ли пи јан ство, ту че, фи зич ко на си ље, по те за ње но же ва, на сил нич ко по на ша ње 
пре ма мла ђи ма, де вој ка ма и ста ри ји ма, као и раз би ја ње за ба ва. Јав но је при-
зна то да бес по сле на омла ди на, за не ма ре на од по ро ди це и дру штва, по чи ње 
да се ба ви кри ми на лом. У исто вре ме ис ти ца но је да ху ли ган ство пред ста вља 
„из ле чи ву бо лест” – енер ги ја омла ди не тре ба ло је да се ка на ли ше кроз пар тиј-
ски жи вот и ор га ни зо ва не дру штве не ак ци је.1493 Од би ја ње ри гид ног ре жи ма 
да по шту је при ват ност и ин ди ви ду а ли зам би ли су део на сто ја ња да се мо дер-
ност огра ни чи, јер оде ло ви ше ни је по ка зи ва ло да се по је ди нац при ла го дио 
јав ном жи во ту, не го је сви ма об зна њи ва ло да у окви ру јав ног жи во та сва ко 
пред ста вља соп стве ну лич ност.1494

Ме ђу тим, и по ред оштрих кри ти ка но ве мо дер не омла дин ске кул ту ре, пе ри-
о дич ни јав ни на па ди и жи го са ња ова квих де ша ва ња у ло кал ној штам пи го во ре 
о ис трај но сти по ја ве ко ју ни је би ло ла ко су зби ти. Јав на кри ти ка омла дин ских 
за ба ва у Бла го ев гра ду по но во је по кре ну та 1963. го ди не. Пар ти ја је сма тра ла 
да омла ди на не ма ква ли тет ну за ба ву. Ме ста где се омла ди на са ста ја ла, по пут 
по сла сти чар ни ца, бр зо су се за тва ра ла, услу га је би ла ло ша, а на зи ви ло ка ла 
пре ви ше иде о ло ги зи ра ни. У овим про сто ри ма ни је би ло пу но де во ја ка, што 
је би ло ка рак те ри стич но за сва ме ста где се оку пља ју мла ди. Ме ђу тим, у исто 
вре ме јав но је нај о штри је кри ти ко ва на јед на де вој ка ко ја је из ла зи ла на јав на 
ме ста, отво ре но пу ши ла, има ла рас пу ште ну ко су, ужи ва ла уз му зи ку, шмин ка-
ла се и игра ла с му шкар ци ма. По што је она би ла ћер ка по ли циј ског на чел ни ка 
из вре ме на пре 1944. го ди не, кри ти ке су би ле још оштри је. Уз њу су, на вод но, 
увек би ле пи ја ни це и бес по сли ча ри. Све је то за пра во по слу жи ло да се кри ти-
ку је ужи ва ње уз твист, но ву игру „бе сми сле них и ди вљих по кре та”, па ро ди ју 
мо дер них ига ра. На ред бу оп штин ских вла сти да се ред и мир одр жа ва ју но ћу 
ни ко ни је по што вао, па то ни је кон тро ли са ла ни ми ли ци ја ни ти до бро вољ ни 
де жур ни од ред ко је је те шко ко мо гао да ви ди но ћу. Омла ди на је уме ла да се но-
ћу пи ја на у гру па ма кре ће по гра ду, на сил нич ки по на ша, псу је, пре ти и пр ља 
град. Ко му ни сти су сма тра ли да је кул тур на по ну да мла ка и сла ба, па омла ди-
на не ма мо гућ но сти да се пра вил но за ба ви.1495

1493 „Про тив ху ли га нщ и на та – за ко му ни сти че ско въз пи та ние”, Пи рин ско де ло, бр. 13, Бла го ев-
град, 12. фе вру а ри 1958, стр. 1.

1494 Ан то ан Прост, н. д., стр. 108.
1495 „Ед на съ бот на ве чер в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 29, Бла го ев град, 9 март 1963, 

стр. 3.
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Јав но об зна њи ва ње ова квих по ја ва по кре ну ло је пи та ња ода кле до ла зе те 
ан ти со ци ја ли стич ке тен ден ци је у жи во ту бла го ев град ске омла ди не. Би ло је 
„нор мал но” да се та ко не што де ша ва у ка пи та ли зму, јер та мо омла ди на не ма 
ни ка квих иде а ла и ци ље ва. Али ка да је у пи та њу со ци ја ли стич ко дру штво, он-
да је по ја ва мо ра ла да има дру га чи ји ко рен и крив ца. Сма тра ло се да су ро ди те-
љи раз ма зи ли сво ју де цу, да им све до пу шта ју, што је усло ви ло да де ца не ће да 
по шту ју ауто ри те те ни у по ро ди ци ни у др жа ви.1496

Озбиљ ност овог про бле ма усло ви ла је да Окру жни ко ми тет БКП у Бла го-
ев гра ду са зо ве сед ни цу на ко јој је јед но од глав них пи та ња био од нос мла дих 
пре ма жи во ту. Уочи ли су по ја ву да омла ди на ни по да шта ва све што је до ма ће 
и да има ју пот пу но не кри тич ко ми шље ње о оно ме што до ла зи са За па да. Кри-
ти ко ва ли су ова кве „бур жо а ске” тен ден ци је код омла ди не, код ко је је уоче на 
ве ли ка апо ли тич ност. Ци ти ра ли су ре чи То до ра Жив ко ва ко ји је кри ти ко вао 
омла ди ну на во де ћи ка ко она све што је до ма ће про гла ша ва за ло ше и за о ста-
ло. Жи вот у Бу гар ској је пре ма ви ђе њу омла ди не био ску чен, не за ни мљив, док 
је онај на За па ду про гла ша ван за леп и за ба ван. За пад ни на чин жи во та и све 
што је до ла зи ло са За па да по ста ли су иде ал жи во та код омла ди не ко ја во ли да 
слу ша џез, пра ти мо ду, раз ми шља о нов цу, ла кој за ба ви и еро ти ци, а при ме ћен 
је и по раст кри ми на ли те та. У Бла го ев град ском окру гу би ло је до ста омла ди не 
ко ја је по сле за вр шет ка сред ње шко ле во ди ла без и деј ни жи вот, „по да ју ћи” се 
стра ним ути ца ји ма, по ста ју ћи та ко про па га тор „ту ђих” иде ја. По себ но је у Бла-
го ев гра ду би ла ви дљи ва по ја ва да се омла ди на ор га ни зу је у гру пе ко је хо ће да 
бу ду мо дер не у сва ком по гле ду – оде ва њу, фри зу ра ма, ра зо но ди. Не ки од њих 
су на сто ја ли да ре сто ран „Би стри ца” пре тво ре у сво је збо ри ште. Штам па је 
по и ме ни це про зи ва ла нај и стак ну ти је омла дин це у том по гле ду. Дру ги су се, 
пак, ску пља ли по ста но ви ма, опи ја ли, игра ли твист и дру ге „из о па че не” игре. 
Пу ше ње је та ко ђе узе ло ши ро ког ма ха ме ђу школ ском омла ди ном, ко ја је на-
сто ја ла да бу де мо дер на. Ути цај џе за (та да за пра во ро кен ро ла, прим. ауто ра) 
до ла зио је пре ко стра них ра дио-ста ни ца, фил мо ва и ту ри стич ких гру па, а ту 
вр сту му зи ке ши ри ли су и до ма ћи ор ке стри по ре сто ра ни ма, та ко да у Бла-
го ев гра ду (као и у це лом окру гу) уве че на та квим ме сти ма уоп ште ни је би ло 
мо гу ће чу ти бу гар ску му зи ку. Во ђе ни ло ги ком бо ље за ра де ру ко во ди о ци ре-
сто ра на су фор си ра ли стра ну му зи ку. Го сто ва ње опер ских пе ва ча и кла сич ну 
му зи ку сла бо ко је слу шао, иако је др жа ва по др жа ва ла и про те жи ра ла елит ну 
кул ту ру. Пар ти ја је од лу чи ла да се ло кал ни ор ке стри мо ра ју бо ље кон тро ли са-

1496 Пе тър Ке ста, „От зи ви : въз пи та ни е то – де ло на ця ла та общ е стве ност”, Пи рин ско де ло, бр. 
30, Бла го ев град, 12. март 1963, стр. 3.
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ти, јер ства ра ју му зич ки укус код омла ди не. У исто вре ме јав но је по ру че но да 
се Пар ти ја не ће сло жи ти са ро ди те љи ма ко ји во де сво ју де цу на раз не за ба ве 
или но ћу ка сно у ре сто ра не и на „сва ка кве” фил мо ве. Ро ди те љи ма је по ру че но 
да има ју од го вор ност за не пра вил но вас пи та ва ње сво је де це. За кљу че но је да 
омла ди ни тре ба по ну ди ти ква ли тет ни ју за ба ву не го што су то до та да чи ни ли 
ло кал на власт и шко ла. Да ти су де та љан план и про грам пре зен та ци је елит не 
кул ту ре, про пра ће ни ми сли ма То до ра Жив ко ва.1497

По ку шај да се омла ди на ве же за со ци ја ли стич ке иде а ле и са рад њу са СССР-
ом, а у исто вре ме да бу де мо дер на и пра ти са вре ме на де ша ва ња, сва ка ко је 
би ла и по се та со вјет ских ко смо на у та Ва лен ти не Тер је шко ве и Ва ле ри ја Би-
сков ског Бла го ев гра ду 1963. го ди не.1498 С дру ге стра не, кон зу ми ра ње по пу лар-
не кул ту ре За па да ни је би ло иде о ло шки при хва тљи во. Пр ви по хвал ни текст 
о та квој вр сти му зи ке об ја вљен је у Бла го ев гра ду по во дом два де сет го ди на 
од осни ва ња „Битлса”, али су и та да на гла ша ва ни рад нич ко по ре кло чла но ва 
гру пе и опо зи ци о ни став пре ма еста билш мен ту За па да, што се ту ма чи ло као 
сво је вр сна ре во лу ци о нар на ак тив ност, по себ но због не га тив ног ста ва пре ма 
ра ту у Ви јет на му и вред но сти ма ка пи та ли зма.1499

Иако је ре жим за сва „зла” код омла ди не као крив ца про на ла зио ути цај 
За па да, по вре ме но је при зна ва но да су на сил ни штво и кри ми нал де ли мич но 
аутох то не по ја ве. Власт је кон ста то ва ла да је нај ве ћи део ста нов ни штва при-
хва тио из гра ђи ва ње со ци ја ли стич ких нор ми жи во та без при си ле, али да ипак 
има и оних ко ји то не ће, на зи ва ју ћи их „ху ли га ни”. Пре ма спо ља шњим обе леж-
ји ма то су би ли мла ди ћи са екс тра ва гант ним оде ва њем, фри зу ра ма „Ка лип со”, 
ко ји су игра ли мо дер не игре. Про блем је био у на сил нич ком по на ша њу што је 
пре ва зи ла зи ло пе да го шке, па и прав не ме ре, и пре ла зи ло у про блем це лог дру-
штва пре ма ми шље њу су ди је Окру жног су да у Бла го ев гра ду Кру ма Ма ли шев-
ског из 1964. го ди не. Ови мла ди ћи уз ра ста од 18 до 30 го ди на жи во та пра ви ли 
су не ре де на јав ним ме сти ма и ску по ви ма и све сно су на ру ша ва ли мо рал не 
нор ме дру штва у ко ме су жи ве ли. Ту кли су се са ми ли ци јом, раз би ја ли ка фа не, 
по те за ли но же ве, до ба ци ва ли вул гар не по ви ке же на ма и де вој ка ма, пре ти ли 
им но же ви ма ако од би ју сек су ал не кон так те, по ку ша ва ли си ло ва ња. Кри вац 
за ова кво ста ње код омла ди не про на ла жен је у бур жо а ској иде о ло ги ји и про па-
ган ди стра них ра дио-ста ни ца и бу ле вар ској ли те ра ту ри. Но, као глав ни узроч-

1497 „Съ сто я ни е то и за да чи те на кул тур ния фронт в окръ га”, Пи рин ско де ло, бр. 59, Бла го ев-
град, 6. юни 1963, стр. 2.

1498 „Дни, ко и то се по мнят де се ти ле тия”, Пи рин ско де ло, бр. 109, Бла го ев град, 11. сеп тем ври 
1963, стр. 1.

1499 „Те се бу ну ту ва ха сре щу ’ели та’ ”, Пи рин ско де ло, бр. 44, Бла го ев град, 4 март 1982, стр. 6.
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ни ци ипак су име но ва ни слаб ка рак тер и ко ри шће ње ал ко хо ла. Ова кве по ја ве, 
по ми шље њу су ди је, мо гле су да се су зби ју са мо ком би на ци јом свих ме ра при-
си ле и вас пи та ња у дру штву, укљу чу ју ћи и стро гу ка зне ну по ли ти ку.1500

Ова по ја ва ни је би ла изо ло ва на на Бла го ев град или Бу гар ску ме ђу зе мља ма 
ре ал ног со ци ја ли зма. У пи та њу је био фе но мен ве зан за са му при ро ду то та-
ли тар не вла сти ко ја огра ни ча ва јав но ис по ља ва ње не за до вољ ства уз при ме ну 
те ро ра и стра ха као по лу га вла да ња. Уз све то, ма сов ни и бр зи про це си по ди-
за ња но вих гра до ва или но вих на се ља, уз со цио-кул тур ну изо ло ва ност про-
вин ци је од ме тро по ле, као и из о ста нак мо гућ но сти за са мо стал но из ра жа ва ње 
на ин ди ви ду ал ном и груп ном ни воу, ства ра ли су по тен ци јал за по је ди нач на, 
груп на па и ма сов на ис по ља ва ња на сил ни штва. На из би ја ње на сил ни штва у 
про вин циј ским гра до ви ма ути ца ла је и прак са да се из пре сто ни це на сил но 
укла ња ју кри ми нал ци, про сти тут ке, скит ни це и про сја ци, што је оп те ре ћи ва-
ло жи вот у ма њим ме сти ма где су на ста њи ва ни.1501 Ова прак са при ме њи ва на 
је и у Бу гар ској.

Ипак, ко рен овог про бле ма пре ва зи ла зио је и то та ли тар ну при ро ду вла сти 
со ци ја ли стич ких зе ма ља и ве зу је се за про це се на гле ур ба ни за ци је и ин ду стри-
ја ли за ци је, ми гра ци је са се ла у гра до ве и ру ше ње тра ди ци о нал них ве за ме ђу 
љу ди ма.1502 На си ље у сва ко дне ви ци, ка да је у пи та њу омла ди на, сва ка ко ни је 
би ла не по зна ни ца и за тра ди ци о нал на аграр на дру штва, али је са убр за ном 
ур ба ни за ци јом и но вом ор га ни за ци јом жи во та у ин ду стриј ском мо дер ном 
дру штву бри га за де цу и омла ди ну пре ста ла да бу де са мо оба ве за ро ди те ља и 
ши ре по ро ди це.

Про блем су зби ја ња на сил ни штва об у хва та сва ку но ву ге не ра ци ју омла ди-
не. Со ци ја ли стич ка мо дер ни за ци ја ни је ус пе ла да из бег не ову по ја ву. Усме ра ва-
ње и ка на ли са ње енер ги је мла дих ге не ра ци ја у град ској сре ди ни пред ста вљао 
је про блем у Бла го ев гра ду до кра ја епо хе со ци ја ли зма. Јав но су упу ћи ва не кри-
ти ке да омла ди на ко ја је за вр ши ла шко лу, а ни је за по сле на, пра ви не ре де по 
квар то ви ма.1503

* * *
1500 Крум Ма ле шев ски, „Не при ми ри мост към ху ли ган ски те про я ви”, Пи рин ско де ло, бр. 108, 

Бла го ев град, 15. сеп тем ври 1964, стр. 3.
1501 Ана ли зу ма сов них не ре да и ра ши ре но сти пре ступ ни штва у Со вјет ском Са ве зу, са нај и-

зра зи ти јим при ме ри ма, по гле да ти у мо но гра фи ји: Вла ди мир Ко злов, Не по зна ти СССР : 
су ко би на ро да и вла сти (1953–1985), Бе о град, 2007.

1502 Ge or gi es Ba lan di er, „So ci o lo gi ja ne do volj no raz vi je nih pod ruč ja”, So ci o lo gi ja 1 (ur. Ge or ges Gur-
vitch), Za greb, 1966, str. 362.

1503 Емил Из мир ли ев, „Все ки тряб ва да го за бо ли”, Пи рин ско де ло, бр. 115, Бла го ев град, 17 май 
1987, стр. 1.
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На по љу сва ко дне ви це, оп штих и ру тин ских прак си жи во та, по сто јао је ви ши 
ни во сло бо де Ју го сла ви је/Ср би је у од но су на Ис точ ну Евро пу. Ли бе рал ни ја ва-
ри јан та со ци ја ли зма и отво ре ност пре ма За па ду до не ли су по ви шен стан дард, 
бо љи си стем снаб де ва ња,  ве ћи ни во по тро шње и за ба ве, као и сло бод ни ју ор-
га ни за ци ју сло бод ног вре ме на, што се мо же по твр ди ти и на ни воу Чач ка и 
та ко са гле да ти све пред но сти у од но су на Бу гар ску и Бла го ев град. Но, с дру ге 
стра не, Бла го ев град уоп ште ни је ка снио у пра ће њу мо дер них то ко ва, од ко ри-
шће ња мо дер них апа ра та, пре ко кон зу ми ра ња му зи ке са За па да, до но вих об-
ли ка за ба ве. Омла ди на Бла го ев гра да се, као и мла ди у Чач ку, без за ка шње ња 
укљу чи ла у мо дер не то ко ве ка рак те ри стич не за цео свет. Ни је по сто ја ла пот-
пу на изо ла ци ја од ути ца ја За па да, али је сте ри гид ни ји дру штве ни си стем ко ји 
је про га њао и огра ни ча вао но ве об ли ке ор га ни зо ва ња омла ди не, као и по ја ву 
ин ди ви ду а ли зма. Мла ди у Бла го ев гра ду ни су има ли мо гућ ност ди рект ног кон-
так та са об ли ци ма ма сов не за ба ве са За па да, као ни јав но и пот пу но сло бод но 
ис по ља ва ње та квог ста ва, али су на свој на чин ство ри ли ал тер на тив не об ли ке 
дру же ња, оде ва ња, но ше ња фри зу ра и ко ри шће ња не фор мал ног го во ра. Ре ак-
ци ја иде о ло шке др жа ве би ла је сна жна, та ко да су ова кви об ли ци по на ша ња 
за бра њи ва ни и про га ња ни.

Слич не тен ден ци је за бра не и про го на но ве омла дин ске кул ту ре под ути ца-
јем За па да по сто ја ле су и у Ју го сла ви ји/Ср би ји, али ни ка да ни су има ли по др-
шку цен трал не вла сти. По вре ме ни про те сти ло кал них пар тиј ских ру ко во ди ла-
ца ни су мо гли да спре че по ја ву и ши ре ње ро кен ро ла, но вог сти ла у оде ва њу 
или по ја ву дис ко-клу бо ва и ка фи ћа, као и ма сов но оку пља ње омла ди не на 
„ан ти со ци ја ли стич ким осно ва ма”. С дру ге стра не, не сме та но се ши ри ла „но-
во ком по но ва на кул ту ра и за ба ва” као аутен тич ни „умет нич ки” из раз на стао у 
пред гра ђи ма, као сво је вр стан спој се о ске и но ве, не из гра ђе не град ске кул ту ре, 
ко ја по свом са др жа ју и по ру ка ма ни на ко ји на чин ни је до во ди ла у сум њу по-
сто је ћи дру штве ни по ре дак. Као ка нал ко ји је омо гу ћа вао за ба ву бли ску тра-
ди ци о нал ним об ли ци ма из ра жа ва ња, али и са мо дер ним еле мен ти ма, ма кар 
у оде ва њу и ор га ни зо ва њу за ба ве, но во ком по но ва на му зи ка има ла је ве ли ку 
по пу лар ност, чи ја је кон зу ма ци ја ис пу ња ва ла зна ча јан део сло бод ног вре ме на 
ве ћи не ста нов ни штва. 

На при ме ру Бла го ев гра да и Бу гар ске ни је мо гу ће по твр ди ти по сто ја ње та-
квих тен ден ци ја, мо дер ни за ци је тра ди ци о нал ног фол кло ра и ње го вог при ла-
го ђа ва ња но вом му зич ком уку су код ста нов ни штва, ко је је не дав но пре шло са 
се ла у гра до ве. Фол клор је у слу ча ју Бла го ев гра да био ва жан чи ни лац и по твр-
да бу га р ске на ци о нал не све сти у окви ру по себ ног ло кал ног ма ке дон ског иден-
ти те та, ра до ко ри шћен у по ли тич ке свр хе у зе мљи и ино стран ству (сво је вр сна 
„са кра ли за ци ја” свих му зич ких и сцен ских об ли ка из ра жа ва ња), па је ти ме 
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и из о ста ла ње го ва мо дер ни за ци ја. То је учи ње но тек у пост со ци ја ли стич ком 
пе ри о ду, као му зич ки тренд на стао на За па ду и има па ра ле лу са ко ри шће њем 
му зи ке тру ба ча кра јем осам де се тих у ро кен ро лу и фил му ка да је у пи та њу Ср-
би ја. Обе тен ден ци је ни су по те кле из ло кал них сре ди на.

Слич ност у сва ко дне ви ци Чач ка и Бла го ев гра да мо гу ће је по твр ди ти на ни-
воу ши ре ња на сил ни штва и кри ми на ла код омла ди не, што се по кла па са убр-
за ном, али не до вр ше ном ур ба ни за ци јом оба гра да. Тра ди ци о нал на кон тро ла 
мла дих свој стве на се лу не ста ла је у но вим усло ви ма жи во та, што је ка рак те-
ри са ло не са мо со ци ја ли стич ке зе мље, већ ју је мо гу ће по твр ди ти и на гло бал-
ном ни воу. Ви ши ни во ур ба ни за ци је и ста би ли за ци ја но во при до шлог ста нов-
ни штва усло ви ли су и ма њи раст кри ми на ли те та ме ђу омла ди ном, као но вог 
фе но ме на ве за ног за град.

Про блем не до вр ше не мо дер ни за ци је со ци ја ли стич ких гра до ва до бро се 
уоча ва на ни воу сва ко дне ви це. У Бла го ев гра ду је иде о ло шки си стем, за сно ван 
на ко лек ти ви стич кој све сти и уто пиј ској (ира ци о нал ној) иде о ло ги ји, са пу но 
успе ха гу шио ши ре ње ин ди ви ду а ли зма и ал тер на тив них об ли ка по на ша ња, 
док је у Чач ку то чи нио углав ном не у спе шно. Дру га чи ја спољ но по ли тич ка 
ори јен та ци ја Ју го сла ви је омо гу ћи ла је ли бе рал ни је ви до ве по на ша ња, та ко 
да ло кал ни пар тиј ски рад ни ци ни су има ли по др шку у сво јим на сто ја њи ма да 
се огра ни чи ути цај За па да. Мо дер ни за ци ја се мо же по твр ди ти на ни воу ко ри-
шће ња но вих об ли ка по тро шње и ра зних апа ра та и ма ши на, али је пи та ње у 
ко јој је ме ри она ути ца ла на пре вла да ва ње тра ди ци о нал них фор ми жи во та и 
ко лек ти ви стич ку свест но во при до шлог се о ског ста нов ни штва ко је је до брим 
де лом ра ди ло у вој ној ин ду стри ји, где су се зах те ва ли по слу шност и стро го 
по што ва ње хи је рар хи је. 
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5.  Приватни живот

Као по себ на по ја ва ко ји се ис тра жу је од ре ђе на је и при ват ност, иако је пи та-
ње ње ног де фи ни са ња и раз гра ни че ња од сва ко дне ви це вр ло ди ску та бил но. 
За пра во, у пи та њу је ис тра жи ва ње жи во та чо ве ка у сва ко дне ви ци ко ја га окру-
жу је, по себ но у иде о ло ги зо ва ним дру штви ма у ко ји ма су оства ри ва ни нај ек-
стрем ни ји ути ца ји на све обла сти људ ске ег зи стен ци је. Од та квих ути ца ја ни је 
остао за шти ћен ни нај ин тим ни ји део чо ве ко вог жи во та. При ват ност се у овом 
ис тра жи ва њу од ре ђу је као дру штве на по ја ва ко ја се од но си на ауто но ми ју осо-
бе и њен из бор у ко јој ће ме ри сту пи ти у уза јам ни од нос са сво јим дру штве-
ним, кул тур ним и исто риј ским окру же њем.1504 

5 . 1 . Приватни живот – Србија

При ват ни жи вот по сле Дру гог свет ског ра та у Ср би ји био је под сна жним при-
ти ском иде о ло шке др жа ве ко ја је на сто ја ла да кон тро ли ше и усме ра ва све сфе-
ре дру штва. Не за ви сно од то га, то ком XX ве ка, ја ча њем др жа ве, на под руч ју 
це ле Евро пе до ла зи до про ди ра ња у при ват ни про стор по је дин ца, у сфе ра ма 
као што су ор га ни зо ва на здрав стве на за шти та, со ци јал но оси гу ра ње, бри га 
о де ци, ре гу ли са ње на та ли те та, лич на по тро шња. Ка да су у пи та њу Ју го сла-
ви ја и Ср би ја у вре ме со ци ја ли зма, при ти сак то та ли тар не вла сти био је још 
ви дљи ви ји, на ро чи то не по сред но по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та. По-
сте пе но су, са оп штим по бољ ша њи ма усло ва жи во та и ства ра њем ма те ри јал не 
си гур но сти, осва ја ни но ви про сто ри при ват но сти. То ме је до при нео и про цес 
ства ра ња „со ци ја ли стич ке сред ње кла се”. При хва та ње иде о ло шких огра ни че-
ња у обла сти по ли тич ких сло бо да „ком пен зо ва но” је не ким ком про ми си ма у 
отва ра њу про сто ра за при ват но, што је био је дан од са став них де ло ва ју го сло-
вен ског „мо де ла” со ци ја ли зма.1505

 5. 1. 1. Приватни живот – Чачак

Со ци ја ли стич ка Ју го сла ви ја би ла је осо бе на у од но су на дру ге со ци ја ли стич ке 
зе мље и по ви шем стан дар ду ко ји је омо гу ћа вао по ве ћа ну по тро шњу ста нов-
ни штва. По ве ћа ње пла та омо гу ћи ло је сти ца ње ма те ри јал них до ба ра ко ја су 

1504 Ми лан Ри сто вић, „Од кон струк ци је до де кон струк ци је при ват но сти (и на зад) : вре ме, про-
стор, љу ди, пи та ња”, При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), 
Бе о град, 2007, стр. 5–7.

1505 Ми лан Ри сто вић, н. д., стр. 14–16.
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омо гу ћа ва ла ви ши ста тус у дру штву, ко је се нај пре сим бо лич но, а за тим све 
ви ше у ствар но сти при бли жа ва ло по тро шач ком дру штву За па да, иако је ду го-
роч но гле да но Ју го сла ви ја од по чет ка се дам де се тих по че ла да за о ста је у раз во-
ју, а ње не ком па ра тив не пред но сти да бле де у од но су на оста ле со ци ја ли стич ке 
зе мље.

Је дан од по ка за те ља но вог стан дар да и зна чај них про ме на при ват но сти би-
ла је и по ја ва „бо га та ша”, по је ди на ца ко ји су за ра ђи ва ли да ле ко ви ше од про-
се ка, што им је омо гу ћа ва ло ви ши дру штве ни ста тус. Раст пла та у Ју го сла ви ји 
уоч љив је већ од сре ди не пе де се тих, као и ве ли ка раз ли ка ме ђу при ма њи ма 
за исте или слич не по сло ве, у за ви сно сти од ре ги о на или пред у зе ћа у ко јем 
се ра ди. Оп шту урав ни лов ку за ме ни ла је оштра раз ли ка у пла та ма за по сле-
них.1506 Чи тав про цес био је по сле ди ца раз во ја ин ду стри је, тех но ло шких про-
це са, ра ста би ро кра ти је и сма ње ња ма ну ел ног ра да у про из вод њи. Од по чет ка 
ше зде се тих обра зо ва ни ји рад ни ци и шко ло ва ни ру ко во де ћи ка дар од фа бри ка 
до ад ми ни стра тив ног апа ра та имао је ве ћу дру штве ну моћ, као и бо ља ма те ри-
јал на при ма ња.1507 

Ега ли тар но со ци ја ли стич ко дру штво по че ло је да се ра сло ја ва и на ни воу 
про вин ци је. У оп шти ни Ча чак је по чет ком 1962. го ди не ре ги стро ва но 85 гра-
ђа на са го ди шњим при хо ди ма ве ћим од 700.000 ди на ра, што је под ле га ло опо-
ре зи ва њу (35 при ја вље них има ли су при ма ња ве ћа од ми ли он ди на ра). Од 85 
при ја вље них 27 би ли су ле ка ри, 25 ин же ње ри, 10 ди рек то ри, се дам офи ци ри и 
вој ни слу жбе ни ци, шест тех ни ча ри, три су ди је и се дам гра ђа ни дру гих за ни ма-
ња. За пра во, број оних ко ји су има ли при ма ња из над 700.000 ди на ра био је ве-
ћи, али су због за кон ских од ред би из у зе ти од пла ћа ња по ре за (на при мер ако 
из др жа ва ју же ну и тро је ма ло лет не де це, док су за на тли је и по љо при вред ни ци 
по рез пла ћа ли по дру гим осно ва ма). По раст „ми ли о не ра” био је но вост, јер је 
го ди шња при ма ња пре ко 700.000 ди на ра у 1960. го ди не при ја ви ло са мо 50 гра-
ђа на. По рез ни је био ве ли ки. Они ко ји су при ма ли до је дан ми ли он пла ћа ли су 
5%, а од ми ли он до 1,5 ми ли он 10% од укуп ног при хо да.1508 

Број „бо га та ша” је и да ље ра стао, па је у оп шти ни Ча чак 1967. го ди не би-
ло 320 ми ли о не ра, нај ви ше рад ни ка (93) и ле ка ра (39), а за њи ма су сле ди ли 
слу жбе ни ци, ин же ње ри, прав ни ци, еко но ми сти, тех ни ча ри, фар ма це у ти, про-
свет ни рад ни ци, офи ци ри. Сто па опо ре зи ва ња би ла је про гре сив на и кре та ла 

1506 Ema Ber ko vić, So ci jal ne ne jed na ko sti u Ju go sla vi ji, Be o grad, 1986, str. 35–37.
1507 Vla di mir Mi lić, Re vo lu ci ja i so ci jal na struk tu ra, Be o grad, 1976, str. 263–285.
1508  Ми лан Ђо ко вић, „Ко су ча чан ски ми ли о не ри”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 9. фе бру ар 1962, 

стр. 6.
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се од 3% до 70%. Нај ве ћи број „ми ли о не ра” за бе ле жен је у вој ном пред у зе ћу 
„Тех нич ки ре монт ни за вод” (121 осо ба).1509 Исто вре ме но (1967), у оп шти ни Ча-
чак ре ги стро ва но је 1.130 ли ца ко ја су со ци јал но угро же на, од ко јих је 654 би ло 
об у хва ће но со ци јал ном за шти том.1510

Бр зо ма те ри јал но ра сло ја ва ње усло ви ло је кри ти ку вла да ју ће Пар ти је. Пре-
ма смер ни ца ма ЦК СКЈ из 1968. го ди не у Чач ку су по че ла јав на про зи ва ња 
по је ди на ца и пи та ња ода кле по ти че њи хо ва имо ви на. Пре бро ја ва ни су ауто мо-
би ли, ста но ви, пла це ви, ку ће, из ра жа ва на сум ња да се не ки слу же ма хи на ци ја-
ма и ис ко ри шћа ва њем рад не сна ге или се „сна ла зе”.1511 Но, и по ред то га, број 
„бо га та ша” је ра стао. По ре ске при ја ве у Чач ку 1968. го ди не под не ло је 376, а 
на кнад но још 39 ли ца. Сле де ће 1969. го ди не укуп но 436 осо ба пла ти ло је по рез 
на при ма ња.1512

Ви ша при ма ња омо гу ћа ва ла су по се до ва ње ма те ри јал ног бо гат ства, по пут 
ви кен ди ца и ку ћа за од мор, про сто ра ко ји је омо гу ћа вао ком фор ни ју и при јат-
ни ју при ват ност и ви ши дру штве ни ста тус. „Бо га ће ње” по је ди на ца ни је за у ста-
вље но, а ши ра јав ност ни је по вољ но ре а го ва ла на ту по ја ву. При ли ком гла са ња 
о ви си ни оп штин ског по ре за на ви кен ди це, од бор ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ча чак 1972. го ди не би ли су „оштри”, па је про шао пред лог да се ви кен ди це чи ја 
је вред ност би ла пре ко 100.000 ди на ра опо ре зу ју са 10.000 ди на ра по ре за го ди-
шње. Али ова ква од лу ка ни је се до па ла ло кал ним пар тиј ским ру ко во ди о ци ма. 
Већ из гла са на од лу ка про ме ње на је по сле ин тер вен ци је ак ти ви ста СКЈ, ка ко 
би се из бе гле ве ће по ли тич ке по сле ди це. Сма тра ло се да ће та ква од лу ка озло-
је ди ти гра ђа не ко ји су по ште но за ра ди ли па ре.1513

По се до ва ње нов ца ства ра ло је мо гућ ност по ве ћа ња лич не по тро шње ве за не 
за хи ги је ну, елек трич не уре ђа је, опре ма ње ста но ва на ме шта јем. Већ по чет ком 
ше зде се тих де тер џен ти су све ви ше за ме њи ва ли са пун за пра ње ве ша, ко ји је 
сла би је про да ван. Са пун за пра ње ру ку је све ви ше ку по ван, па је при ме ће но 

1509 Ми лан Ђо ко вић, „Ко су ча чан ски ми ли о не ри”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 8. фе бру ар 1968, 
стр. 5.

1510 Из ве штај о ра ду Скуп шти не оп шти не Ча чак за пе ри од 1967–1968. го ди не са освр том на 
за дат ке дру штве но-еко ном ског раз во ја ко му не у на ред ном пе ри о ду (без го ди не и ме ста из-
да ња), стр. 20.

1511 „Ча чан ски ми ли о не ри : по кре нут по сту пак за утвр ђи ва ње по ре кла имо ви не ше сто ри це гра-
ђа на”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 17. ав густ 1968, стр. 3.

1512 Струк ту ру ло кал них „бо га та ша” чи ни ли су: 104 рад ни ка, 75 ин же ње ра, 48 ле ка ра, 34 ди рек-
то ра, 30 офи ци ра, 29 прав ни ка, 22 тех ни ча ра, 21 слу жбе ник, 18 еко но ми ста, 15 фар ма це у та, 
12 про фе со ра, 11 пен зи о не ра, 6 но ви на ра, 2 агро но ма и 8 оста лих за ни ма ња (Ми лан Ђо ко-
вић, „Ко ли ко Ча чак има ми ли о не ра”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 7. фе бру ар 1969, стр. 4).

1513 М. Ј., „Ви кен ди це за мо ри ле од бор ни ке”, Ча чан ски глас, бр. 10, Ча чак, 3. март 1972, стр. 3.
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по ве ћа ње про ме та за 20% 1961. го ди не у од но су на ра ни је се зо не. Кла си чан 
на ме штај за спа ва ћу со бу углав ном су ку по ва ли љу ди са се ла, док су се ва ро ша-
ни од лу чи ва ли за мо дер ни је ва ри јан те. Ото ма ни су све ви ше усту па ли ме сто 
кре ве ти ма са на сло ном. Све су се ви ше ку по ва ли ле жа је ви на скла па ње, да би 
се про стор у ста ну што ви ше ис ко ри стио. Од елек трич них апа ра та нај ви ше су 
се ку по ва ли уси си ва чи, за тим фри жи де ри, па те ле ви зо ри. Ка да би се не ко се ло 
елек три фи ко ва ло на гло би по ра сла про да ја ра дио-апа ра та и гра мо фо на. Нај ве-
ћи про мет про дав ни це су има ле од тре ћег до два на е стог у ме се цу, а нај ви ше 
су бо том.1514 

У Чач ку су се по чет ком се дам де се тих кућ ни апа ра ти пред у зе ћа „Сло бо да” 
про да ва ли са 10–15% ма њом це ном у од но су на дру ге гра до ве у Ср би ји, што 
је би ла по себ на по год ност. И те ле ви зо ри су би ли јеф ти ни ји, али су за то би ли 
ску пљи пре храм бе ни про из во ди (хлеб, са ла ма).1515 До по чет ка се дам де се тих 
по тро шња елек трич не енер ги је у до ма ћин стви ма би ла је ве о ма ни ска у од но су 
на укуп ну по тро шњу у гра ду (пред у зе ћа). Ку по ви ном апа ра та за до ма ћин ство 
по чи ње и зна чај ни је ко ри шће ње елек трич не енер ги је, као део обе леж ја но вог, 
ви шег стан дар да.1516

Ве ро ват но нај ве ћу сим бо лич ну вред ност има ло је по се до ва ње ауто мо би ла, 
ко ји је ујед но био и знак пре сти жа. Ауто мо бил је био ма ши на ко ја је озна чи ла 
сло бо ду од сте га про сто ра и вре ме на. Но во пре во зно сред ство озна ча ва ло је 
мо дер ност, сна жан рас кид са тра ди ци о нал ним жи во том и исто вре ме но по ве-
ћа ње при ват но сти по је дин ца.

Као и у це лој зе мљи и у Чач ку је све до по чет ка ше зде се тих број ауто мо би ла 
био сим бо ли чан. Оп шти на Ча чак је 1958. го ди не има ла укуп но 829 ре ги стро ва-
них мо тор них во зи ла (ка ми о на, ауто бу са, трак то ра, ауто мо би ла, мо то ци кла) 
и 790 во за ча са до зво лом. Већ 1959. у Чач ку је би ло 1.272 во зи ла и 1.190 во за ча, 
а у ок то бру 1960. го ди не 1.514 мо тор них во зи ла и 2.250 во за ча. Са мо за де вет 
ме се ци 1960. го ди не ре ги стро ва но је 368 но вих во зи ла.1517 То ком 1961. го ди не у 
оп шти ни Ча чак на ба вље но је пре ко 600 мо тор них во зи ла (ка ми о на, ауто бу са, 
пут нич ких ауто мо би ла, трак то ра и мо то ци кла). На гло по ве ћа ње оби ма са о-
бра ћа ја усло ви ло је ду пли ра ње са о бра ћај них не сре ћа у од но су на 1960. го ди ну. 

1514 Ми ле Мој си ло вић, „У сти лу вре ме на и ве ћих по тре ба : по тро ша чи у огле да лу про дав ни ца”, 
Ча чан ски глас, бр. 1, Ча чак, 1. ја ну ар 1962, стр. 5.

1515 Оп шти не у СР Ср би ји : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1974, стр. 262–267.
1516 По гле да ти Гра фик бр. 1.
1517 Ми лан Ђо ко вић, „Без бед ност у са о бра ћа ју”, Ча чан ски глас, бр. 39, Ча чак, 5. ок то бар 1960, 

стр. 5.
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У нај ве ћем бро ју слу ча је ва (85%) крив ци за не сре ће би ли су во за чи (нај че шће 
пи ја ни).1518

Број пут нич ких ауто мо би ла на гло је по чео да ра сте тек од сре ди не ше зде се-
тих. Ча чак је 1961. го ди не имао 132 ауто мо би ла, а 1965 – 265. Бр зи раст за бе ле-
жен је од 1966. го ди не, ка да је сва ког да на ре ги стро ван по је дан но ви пут нич ки 
ауто мо бил, углав ном „фи ћа”, та ко да је за на ред них 30 ме се ци око 500 Ча ча на 
ку пи ло пут нич ки ауто мо бил. За 27 го ди на (1961–1987) у оп шти ни Ча чак број 
ауто мо би ла по ве ћан је ви ше од 122 пу та.1519 

Та бе ла бр. 33. Број ауто мо би ла у оп шти ни Ча чак 1961–1987.

Го ди на 1961. 1965. 1967.* 1971. 1976. 1980. 1987.
Број ауто мо би ла 132 265 1.726 4.052 8.260 12.721 16.111

Та бе ла бр. 34. Број ауто мо би ла на 1.000 ста нов ни ка у оп шти ни Ча чак, Бе о гра ду и Ср-
би ји 1977–1991.

Го ди на 1977. 1987. 1991.
Ча чак 85 135 161
Бе о град 167 188 *
Ср би ја 79 108 129

Из вор за Та бе ле бр. 31 и 32: Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и 
гра ни це при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. 
Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 595–596.

* Оп шти на Ча чак је 1967. го ди не про ши ри ла сво је гра ни це

Број осо ба ко је су по се до ва ле во зач ку до зво лу имао је бр жи раст од ре ги стро-
ва них пут нич ких во зи ла – 1969. го ди ни у оп шти ни Ча чак би ло је 8.276 во за ча, 
у 1970 – 9.599, од че га су 880 би ле же не.1520 Но ва ор га ни за ци ја жи во та по чи ва ла 
је на по тре би ре гу ли са ња са о бра ћа ја ко ји се од ви јао све ве ћом бр зи ном. Ча чан-
ска ми ли ци ја је у ле то 1970. го ди не до би ла пр ви ра дар, ку пљен у Швај цар ској, 
па је по че ла кон тро ла бр зи не на пу ту.1521

Сим бол но вог жи во та и стан дар да по ста ли су апа ра ти за до ма ћин ство: елек-
трич ни штед њак, фри жи дер и уси си вач, ко ји су у Чач ку од сре ди не ше зде се-
тих има ла го то во сва до ма ћин ства. Про дав ци су за па жа ли да су бој ле ри, иако 

1518 Ле ка Обу ћи на, „Упо ре до са по ве ћа њем бро ја во зи ла – ра сте и број са о бра ћај них не сре ћа”, 
Ча чан ски глас, бр. 3, 19 ја ну ар 1962, стр. 6.

1519 Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 595–596.

1520 Ми лан Ђо ко вић, „Пре кр ши о ци и ка зне на по ли ти ка”, Ча чан ски глас, бр. 20, Ча чак, 15. мај 
1971, стр. 3.

1521 „Во за чи, кон тро ли ше вас ра дар!”, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 7. ав густ 1970, стр. 1.
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нео п ход ни за сва ко до ма ћин ство, сла бо про да ва ни. Елек трич ни апа ра ти, на ме-
штај, по су ђе, па и тек стил, углав ном су ку по ва ни на кре дит.1522 С дру ге стра не, 
Ча чак је до кра ја епо хе со ци ја ли зма имао ве ли ки про блем са до то ком во де, по-
себ но на ви ше спра то ве со ли те ра. Љу ди су до би ја ли ста но ве и ку по ва ли раз не 
уре ђа је, а да при то ме че сто ни су има ли ни до вољ но во де да се уми ју, па су у 
ра зним по су да ма до но си ли во ду у сво је ста но ве.1523 

Јед на од нај ве ћих про ме на ко ја се од и гра ла то ком пе ри о да со ци ја ли зма на 
ни воу мо дер ни за ци је при ват но сти би ла је на бав ка елек трич них уре ђа ја за ку-
ће и ста но ве, при че му су ра дио, а по себ но те ле ви зор, озна чи ли пот пу но но-
ви вид ор га ни за ци је жи во та. Елек трон ски ме ди ји до ве ли су спо ља шњи свет у 
при ват ност ку ће, ма да је гле да ње те ле ви зи је ду го би ла пот пу но јав на ствар, јер 
су се у та кву ку ћу са ку пља ли ком ши лук и род би на. По раст бро ја те ле ви зо ра 
бе ле жи се од ше зде се тих го ди на.1524

Те ле ви зиј ски про грам у Чач ку мо гао је да се пра ти од 1960. го ди не, ка да је 
на пла ни ни Ов ча ру по диг ну та ан те на.1525 До та да су ра дио-при јем ни ци би ли 
је ди ни елек трон ски ме диј. Иако су до ста ку по ва ни (са мо за пр вих шест ме-
се ци 1954. го ди не у Чач ку су 203 ку ће ку пи ле ра дио апа ра те), они ипак ни су 
би ли пре ви ше ра ши ре ни све до по чет ка ше зде се тих.1526 По чет ком 1959. го ди не 
у Чач ку је би ло 3.312 ра дио-прет плат ни ка, а прог но зи ра но је да ће их до кра ја 
го ди не би ти пре ко 3.500.1527 Већ 1966. го ди не на те ри то ри ји оп шти не Ча чак 
би ло је 10.020 ра дио-апа ра та и 2.216 те ле ви зо ра.1528 Две го ди не ка сни је (1968) 
би ло је 14.510 ра дио и 7.021 те ле ви зиј ских при јем ни ка. Сва ка дру га ку ћа је 
има ла ра дио, а сва ка че твр та те ле ви зиј ски при јем ник у оп штини. На је дан ра-
дио- при јем ник до ла зи ло је 6,7, а на те ле ви зор 14 ста нов ни ка.1529 Те ле ви зи ју је 
рет ко ко гле дао по чет ком ше зде се тих. Они ко ји су то ра ди ли обич но су пра ти-
ли не ку се ри ју су бо том, па су од остат ка дру штва по ма ло исме ва ни.1530 Ипак, 
те ле ви зи ја је вре ме ном по сте пе но по ста ла до ми нан тан ме диј – го ди не 1973. на 

1522 Ми лош Ти мо ти је вић, „ Град у уну тра шњо сти: об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и 
јав ног у 20. ве ку”, стр. 591.

1523 Срећ ко Су дар, „Не во ље со ли тер ске”, Ча чан ски глас, бр. 7, Ча чак, 14. ја ну ар 1972, стр. 9
1524 Ми ле на Ше шић-Дра ги ће вић, „При ват ни жи вот у вре ме ну те ле ви зи је”, При ват ни жи вот 

код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007, стр. 733–767.
1525 Го ран Да ви до вић, Ле ла Па вло вић, н. д., стр. 421–422.
1526 Ми лан Ђо ко вић, „Жи вот у број ка ма”, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 17. ав густ 1954, стр. 5.
1527 „Пре ко 3.000 ра дио прет плат ни ка у Чач ку”, ЧГ, бр. 4, Ча чак, 29. ја ну ар 1959, стр. 8.
1528 Ми ле Мој си ло вић, „Под сет ник за да нас – по глед у су тра”, Ча чан ски глас, бр. 37, Ча чак, 1. 

ок то бар 1966, стр. 3.
1529 Из ра чу на то пре ма по да ци ма из члан ка: „Ча чак у број ка ма”, Ча чан ски глас, бр. 6, Ча чак, 7. 

фе бру ар 1969, стр. 3.
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под руч ју оп шти не Ча чак би ло је 15.494 ра дио и 13.042 те ле ви зиј ских прет плат-
ни ка. Оп шти на Ча чак има ла је 1989. го ди не 186 те ле ви зиј ских прет плат ни ка 
на 1.000 ста нов ни ка (ужа Ср би ја 168).1531

По се до ва ње пра ва на сло бод но кре та ње (пу то ва ње) би ла је још јед на осо-
бе ност Ју го сла ви је у од но су на дру ге со ци ја ли стич ке зе мље. Већ од по чет ка 
пе де се тих по ве ћа ва се мо гућ ност пу то ва ња у ино стран ство, да би де сет го ди на 
ка сни је то по ста ло ма сов на по ја ва. Број оних ко ји су пу то ва ли у ино стран ство 
по ве ћао се ви ше за три пу та са мо из ме ђу 1959. и 1963. го ди не, ка да је ре жим 
из да ва ња па со ша по стао ли бе рал ни ји.1532

По сле 1945. го ди не пу то ва ње у ино стран ство у Чач ку ни је би ло уоби ча је на 
по ја ва. Ор га ни зо ва ни из ле ти и екс кур зи је су по сто ја ли, али лич на ини ци ја-
ти ва ни је би ла по жељ на. Сло бод но кре та ње је би ло огра ни че но, а по чет ком 
пе де се тих, на при мер, уче ни ци и на став ни ци ни су мо гли ви кен дом и за вре ме 
рас пу ста да се уда ље из Чач ка, чак ни сво јој ку ћи, без до зво ле ди рек то ра, са 
тач ним по да ци ма где иду и ко ли ко ће се за др жа ти.1533 Уоби ча је на про це ду ра 
ре ги стро ва ња про ме не пре би ва ли шта уну тар истог ме ста или пре се ље ња у 
дру го на се ље, као и стан дард на при ја ва до ла ска стра них др жа вља на, до би ја ла 
је у но вин ским нат пи си ма ве ли ки зна чај као на ред ба ко ја се ни ка ко ни је сме ла 
иг но ри са ти или од ла га ти.1534

Од ла зак на ле то ва ње у ино стран ство по чет ком пе де се тих би ла је до вољ но 
ва жна вест да је про пра ти ло кал на штам па. Та ко је за бе ле же но да ће 31. ју ла 
1954. го ди не гру па од 20 ту ри ста из Чач ка под вођ ством пред сед ни ка Окру-
жног су да Ра ше Бад ња ре ви ћа оти ћи у Грч ку и Тур ску.1535 Пу то ва ња у ино стран-
ство од по чет ка ше зде се тих по ста ла су уоби ча је на по ја ва. Број из да тих па со ша 
у Чач ку не пре кид но је ра стао. То ком 1967. Чач ку је из да то 5.590 па со ша, што 
је био по раст од пре ко 70% у од но су на 1966. го ди ну. Нај ви ше се пу то ва ло у 
Ита ли ју (1.950), Бу гар ску (1.322), Тур ску (887) и Аустри ју (746). Је дан број гра-
ђа на је ин ди ви ду ал но и груп но од ла зио на пра ва ту ри стич ка пу то ва ња, док су 

1530 Ми ло мир Ма ри но вић, „Ми шље ња мла дих : до сад но ле то“, Ча чан ски глас, бр. 30, Ча чак, 7. 
ав густ 1964, стр. 6.

1531 Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975, стр. 238; Оп шти не Ре пу-
бли ци Ср би ји 1990 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1991, стр. 400.

1532 Пре драг Ј. Мар ко вић, Бе о град из ме ђу Ис то ка и За па да 1948–1965, стр. 248–255. 
1533 Ха џи Ми о драг Ја ћи мо вић, Тех нич ка шко ла у Чач ку 1946–1996, стр. 31, 128–129.
1534 Сва ли ца мо ра ла су се и 1950. го ди не при ја вљи ва ти при ли ком про ме не пре би ва ли шта или 

ако у окви ру сво га ме ста про ме не стан, нај ка сни је до 24 ча са. И стран ци су мо ра ли да се 
при ја вљу ју вла сти ма („На ред ба о при ја вљи ва њу ли ца у Чач ку”, Сло бод ни глас, бр. 219, Ча-
чак, 16. фе бру ар 1950, стр. 4).

1535 „Гру па ча чан ских ту ри ста од ла зи у Грч ку и Тур ску”, Ча чан ски глас, бр. 27, Ча чак, 27. јул 
1954, стр. 5.
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дру ги швер цо ва ли ро бу, не са мо за уну тра шње тр жи ште. За бе ле же но је да се 
зла то ку по ва ло у Ита ли ји, а за тим пре про да ва ло у Ру му ни ји.1536 Ор га ни зо ва ни 
од ла зак у ино стран ство по стао је уоби ча јен, па су ту ри стич ке аген ци је по чет-
ком се дам де се тих и ма ту ран ти ма из Чач ка ну ди ле да ма тур ско ве че сла ве у 
Бе чу, Ве не ци ји, Ве ро ни, Бу дим пе шти.1537 

Вре ме ном су се умно жа ва ле гру пе љу ди ко је су сва ке го ди не ор га ни зо ва но 
од ла зи ле на пу то ва ња. Јед на од та квих гру па је по чев од 1966. сва ке го ди не од-
ла зи ла у ино стран ство, нај пре је дан пут, а по не кад и три пу та го ди шње (гру па 
је бро ја ла око 520 стал них пут ни ка из Чач ка). Са чи ња ва ли су је углав ном про-
свет ни (35%) и ме ди цин ски рад ни ци (11%), док је број рад ни ка у про из вод њи 
или зе мљо рад ни ка био за не мар љив. Пу то ва ло се углав ном по Евро пи и Се вер-
ној Афри ци, а по се те су на не ки на чин би ле и хо до ча шћа на зна ме ни та ме ста 
ве зана за срп ску исто ри ју и ду хов ност, као тре нут ни оду шак од ат мос фе ре 
иде о ло шке др жа ве у ко јој се жи ве ло. По је дин ци су у Грч кој би ли и пре ко 30 
пу та. Пред ме ти ко ји су до но ше ни ку ћи, по пут шкот ског ви ски ја са пу то ва ња 
у Лон дон, има ли су и ста ту сни сим бол при хва та ња обра за ца по тро шач ког дру-
штва, ма да у ста ну још увек ни је по сто јао ни фри жи дер.1538

С дру ге стра не, Ча чак је по стао ме сто у ко је су до ла зи ли стран ци, углав ном 
по слов ни љу ди, ко ји су пра ви ли уго во ре са ло кал ним ин ду стриј ским пред у-
зе ћи ма. У Чач ку је то ком 1967. го ди не бо ра ви ло 1.878 при ја вље них стра на ца 
(пре ко 700 из ис точ но е вроп ских и око 900 из за пад но е вроп ских зе ма ља). Ве-
ћи на стра на ца је на вре ме при ја вље на, али не ки и ни су. По се бан про блем за 
власт би ло је око 40 еми гра на та из Чач ка са стра ним па со ши ма. Род би на ни је 
увек при ја вљи ва ла ове по се те, па су ка жња ва ни нов ча но.1539 Вре ме ном је, пре 
све га услед раз во ја ин ду стри је и ши ре ња по слов них ве за, град по се ћи ва ло све 
ви ше стра на ца. На под руч ју оп шти не Ча чак је то ком 1971. го ди не бо ра ви ло 
4.320 стра на ца, од то га 2.146 из со ци ја ли стич ких зе ма ља.1540

Од ла зак у ино стран ство или не го ва ње по слов них и свих дру гих ве за са 
стран ци ма, би ло је огра ни че но на сред њи и бо га ти ји слој ста нов ни штва. Ве ћи-

1536 „Пет и по хи ља да Ча ча на пу то ва ло у ино стран ство”, Ча чан ски глас, бр. 5, Ча чак, 2. фе бру ар 
1968, стр. 8.

1537 А. Бра јо вић, „Са Ауто пре во зом на ма тур ско ве че у ино стран ство”, Ча чан ски глас, бр. 14, 
Ча чак, 2. април 1971, стр. 4.

1538 Ми о драг Ја ћи мо вић, Свет у очи ма Ча ча на, Ча чак, 1983, стр. 3–5, 85, 99; Исти, Пре ко мут не 
Ма ри це. Пу то пи сне бе ле шке, Ва ље во, 2003, стр. 5.

1539 „Ка жње ни Ча ча ни због не при ја вљи ва ња стра них др жа вља на”, Ча чан ски глас, бр. 4, Ча чак, 
26. ја ну ар 1968, стр. 5.

1540 Алек сан дар Бра јо вић, „Пре ко 4.000 стра на ца бо ра ви ло у на шем кра ју”, Ча чан ски глас, бр. 
15, Ча чак, 7. април 1962, стр. 9.
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на је због мањ ка ма те ри јал них сред ста ва углав ном од ла зи ла на од мор уну тар 
Ју го сла ви је или нај бли жу око ли ну Чач ка. Кра јем пе де се тих го ди шњи и не дељ-
ни од мор нај ве ћи број за по сле них про во дио је код сво је ку ће или би по не кад 
од ла зио код сво јих на се ло. То је ва жи ло за ан ке ти ра не про свет не и ма ну ел не 
рад ни ке и ле ка ре. Јед но су слу жбе ни ци бан ке го во ри ли о од ла ску на мо ре, 
а ви кен дом у обли жња ту ри стич ка ме ста као што је Ов чар Ба ња, где су по-
не кад ви кен дом од ла зи ли и оста ли Ча ча ни.1541 Број пут ни ка на же ле знич кој 
ста ни ци у Чач ку ле ти се на гло по ве ћа вао. Са мо је у ју лу 1958. го ди не во зо ви ма 
оти шло 45.000 пут ни ка (днев но 1.500). Тај број је у ав гу сту по ве ћан на 1.700 
пут ни ка днев но. Све је би ло усло вље но ве ли ким по пу стом ако би се пу то ва ло 
на го ди шњи од мор (по пуст од 75%). Нај пу ни ји су би ли во зо ви за Са ра је во, 
јер се ода тле од ла зи ло да ље пре ма мо ру. Нај ви ше се пу то ва ло у Ду бров ник, 
Хер цег Но ви и Пло че. Се вер но при мор је је ре ђе по се ћи ва но. Ауто бу си ма се 
ишло у обли жња ме ста или ба ње у Ср би ји. Се ља ци су же ле зни цу ко ри стили 
за тран спорт сво јих по љо при вред них про из во да за пи ја це у При бо ју, Са ра је ву, 
Ду бров ни ку и Спли ту.1542 

Про стор на мо бил ност и по ве ћа на ано ним ност у град ској сре ди ни усло ви ли 
су и отво ре ни је ис по ља ва ње сек су ал но сти, хе до ни зма, па и ши ре ње про сти ту-
ци је. Же ле знич ка ста ни ца у Чач ку би ла је ме сто за бр за упо зна ва ња и „ла ка” 
дру же ња, о че му је кра јем ше зде се тих из ве шта ва ла и ло кал на штам па, без мо-
ра ли са ња и пре ко ра, као о ду ху но вог вре ме на.1543

Кра јем ше зде се тих про сти ту ци ја се на гло ши ри, а ло кал ни ма крои под во де 
ма ло лет ни це мно гим „озбиљ ним” гра ђа ни ма Чач ка. Јед на од по сле ди ца про-
сти ту ци је би ло је ши ре ње ве не рич них бо ле сти, по себ но си фи ли са ко ји је бе-
ле жио нај ве ћи раст. Ми ли ци ја у Чач ку ре ги стро ва ла је по чет ком 1971. го ди не 
око 70 про сти тут ки. Углав ном су то би ле ко но ба ри це. Власт је из ве шта ва ла да 
су се „по сло ви” с про сти тут ка ма „за вр ша ва ли” нај че шће у при ват ним ка фа-
на ма. На во ђен је и при мер јед не три на е сто го ди шње де вој чи це ко ја је на пу сти-
ла шко лу и ку ћу, па су је так си сти у Чач ку под во ди ли мно гим му шкар ци ма у 
гра ду. Ми ли ци ја је твр ди ла да је она од ма ја до де цем бра 1970. има ла пре ко 80 
му ште ри ја, док ни је оти шла из Чач ка.1544

1541 „На ша лет ња ан ке та : где и ка ко про во ди те не дељ ни и го ди шњи од мор?”, Ча чан ски глас, бр. 
27, Ча чак, 9. јул 1958, стр. 4.

1542 П. К., „Ка ко, ка да и где пу ту је мо”, Ча чан ски глас, бр. 32, Ча чак, 13. ав густ 1958, стр. 8.
1543 Алек сан дар Бра јо вић, Зо ран Мак си мо вић, „Од ка фа не до ка фа не и још по не што”, Ча чан-

ски глас, бр. 30, Ча чак, 11. ав густ 1967, стр. 7.
1544 Ми лош Ти мо ти је вић, „Про сти ту ци ја у Чач ку то ком XX ве ка”, То ко ви исто ри је 1–2/2007, 

Бе о град, 2007, стр. 186–187.
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Зва нич ни став пар тиј ске др жа ве пре ма сек су ал но сти ни је од мах по сле 
Дру гог свет ског ра та по ка зи вао ли бе рал не тен ден ци је. Све до дру ге по ло ви-
не пе де се тих осло ба ђа ње сек су ал но сти код омла ди не по ве зи ва но је са ужи ва-
њем у по пу лар ној кул ту ри и об но ви „ма ло гра ђан ских” вред но сти. Пар ти ја је 
осу ђи ва ла про ми ску и тет сред њо школ ске и сту дент ске омла ди не. Сек су ал на 
сло бо да омла ди не иза зи ва ла је не ла год ност код ге не ра ци ја вас пи та них у кон-
зер ва тив ном ду ху, што је усло ви ло да се про свет ни рад ни ци у уну тра шњо сти 
пре тво ре у чу ва ре сек су ал ног мо ра ла.1545 Но ви по глед на сек су а ла ност у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји де сио се у исто вре ме ка да и у све ту, кра јем пе де се тих 
и по чет ком ше зде се тих го ди на. Ако је ми ли ци ја по чет ком пе де се тих хап си ла 
оне ко ји су се јав но љу би ли на ули ци, ше зде се те су до не ле пот пу ни пре о крет, 
јер је при су ство еро ти ке у јав ној сфе ри по ста ло уоби ча је но до кра ја епо хе со-
ци ја ли зма у Ју го сла ви ји.1546 

Од ла зак у јав ну ку ћу пре Дру гог свет ског ра та у ма лој па лан ци ни ка ко ни је 
мо гао оста ти не при ме ћен, па се при ли ком ула ска у та кву згра ду освр та ло око 
се бе. Не што слич но де ша ва ло се од сре ди не се дам де се тих, ка да по чи њу да се 
при ка зу ју пр ви ерот ски фил мо ви. Као и дру где у Евро пи и у Чач ку је ди ва „ме-
ке пор но гра фи је” по ста ла Сил ви ја Кри стел.1547

Мно го број не ерот ске фо то гра фи је ко је су ви ри ле из из ло га ки о ска у Чач ку 
го во ри ле су по чет ком се дам де се тих о бри са њу па три јар хал них вредности у 
град ској сре ди ни. Не ста ја ње ста рих нор ми по ти ра ло је емо ци о нал ност као тра-
ди ци о на лан осе ћај, ли шен мо дер но сти, што је бри ну ло је дан део јав но сти, јер 
је сек су ал на ре во лу ци ја усло ви ла да за му шкар ца уоште ни је про блем до би ти 
секс од же не. По ста вља ло се пи та ње тре ба ли се уоп ште бо ри ти за ње ну љу-
бав.1548 Рас кид са тра ди ци о нал ним вред но сти ма пра ћен је и по ве ћа ним бро јем 
раз во да бра ко ва. Раз во ди су од по ло ви не ве ка по ста ли уоби ча је на по ја ва, а у 
по след ње три де це ни је ве ка (1972–2001) у про се ку је на око шест за кљу че них 

1545 Iva na Do bri vo je vić, „Iz me đu ide o lo gi je i pop-kul tu re : ži vot omla di ne u FNRJ 1945–1955”, Isto ri-
ja 20. ve ka 1, Be o grad, 2010, str. 131. 

1546 Пре драг Ј. Мар ко вић, „Сек су ал ност из ме ђу при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, При ват ни жи-
вот код Ср ба у два де се том ве ку (ур. Ми лан Ри сто вић), Бе о град, 2007. стр. 125–128.

1547 Пр ви њен филм при ка зан у Чач ку, „Ули чар ка“ (1976), имао је у ју ну 1978. го ди не 2. 212 
гле да ла ца у де сет про јек ци ја. Знат но ве ћу гле да ност имао је филм „Ема ну е ла бе ла и цр на“ 
(45 про јек ци ја од 1978. до 1980. го ди не; 11. 548 гле да ла ца; про сеч но 256 гле да ла ца по пред-
ста ви). Ори ги нал ни филм „Ема ну е ла“ (1974), са Сил ви јом Кри стел као глав ном „глу ми-
цом“, ча чан ска пу бли ка има ла је мо гућ ност да гле да тек 1981. го ди не (14 про јек ци ја, 4. 729 
гле да ла ца [Милош Ти мо ти је вић, „Про сти ту ци ја у Чач ку то ком XX ве ка”, То ко ви исто ри је 
1–2/2007, стр. 188–189].

1548 „Вре ме у ко ме жи ви мо : мно го сек са – ма ло љу ба ви?”, Ча чан ски глас, бр. 40, Ча чак, 15. ок то-
бар 1971, стр. 6.
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до ла зио је дан раз ве де ни брак го ди шње.1549 Ова ста ти сти ка ни је би ла ујед на че-
на у це лом пе ри о ду (1972 – 5,8; 1984 – 5,11; 1989 – 4,4). Вре ме ном је број раз во да 
опа дао, углав ном услед све ве ће еко ном ске кри зе и сма ње ња мо гућ но сти за 
са мо стал ни еко ном ски оп ста нак, што је нај ви ше ка рак те ри са ло де ве де се те го-
ди не (1994 – 13,05).1550

Но, и по ред мно гих про бле ма у ор га ни за ци ји жи во та у но вим ур ба ним сре-
ди на ма и ру ше ња тра ди ци о нал них вред но сти, ста нов ни ци ко ји су до шли са 
се ла ни су се ни ка да одво ји ли од род бин ских ве за и ком шиј ске ис по мо ћи. Од-
ла зак са се ла у град за му шкар це и же не био је ве ли ка про ме на (за по шља ва ње, 
но ви стам бе ни усло ви, но ви стил оде ва ња и по на ша ња). При мер ова квог по на-
ша ња у обли жњем Ужи цу (као и слич ни при ме ри у Ср би ји) мо же да по слу жи 
и за об ја шња ва ње исто вет не прак се у Чач ку. За од ла зак на рад у ин ду стри ју са 
се ла нај пре су се од лу чи ва ли мла ђи му шкар ци. Ако је био оже њен, де ша ва ло 
се да се бр зо раз ве де од же не ко ја је оста ла на се лу са по ро ди цом. Те же не се 
ка сни је са од ре ђе ним ре вол том упу ћу ју у ва рош. Пред у зе ћа у гра ду ко ја су 
упо шља ва ла не ква ли фи ко ва ну рад ну сна гу има ла су нај ви ше „рас пу ште ни ца”. 
Ка да би же на са се ла јед ном по ста ла гра ђан ка, нај пре би оши ша ла ко су, ку по-
ва ла ци пе ле са ви шом пот пе ти цом и по чи ња ла да ко ри сти „кар мин” – све је 
би ло у функ ци ји на док на ђи ва ња вре ме на ко је је из гу бље но на се лу. Ни је ни 
по ми шља ла да се вра ти на се ло, јер је то би ла сра мо та. Про цес при хва та ња ур-
ба ног на чи на оде ва ња бр же су при хва та ле же не не го му шкар ци, ко ји су ду же 
но си ли се о ску оде ћу, па и опан ке. Се љан ке ко је се за по сле од пр ве пла те ку пу ју 
гра ђан ску оде ћу и обу ћу, а му шкар ци ра дио-апа рат или би цикл. Но, при ли ком 
пре се ље ња у град као по моћ су по те за не род бин ске или су сед ске ли ни је по ма-
га ња. Но во на се ље ни гра ђа ни са се ла на сла ња ју се (по не кад и бу квал но ку ћом) 
на су се да или срод ни ка ко ји се ра ни је на ста нио у гра ду. На срод нич кој и су сед-
ској осно ви фор ми ра на су и но ва на се ља на пе ри фе ри ји гра да.1551 

Иако су со ци јал но-еко ном ске про ме не из дво ји ле ужу (ну кле ар ну) по ро ди-
цу из тра ди ци о нал ног срод нич ког кон тек ста у град ској сре ди ни, сви од но си 
са род би ном ни су по ки да ни, већ су са мо ре ду ко ва ни. То се од но си ло и на со-

1549 Оп шти на Ча чак, по да ци из ма тич не слу жбе; Ми лош Ти мо ти је вић, „Град у уну тра шњо сти: 
об ли ци, про сто ри и гра ни це при ват ног и јав ног у 20. ве ку”, стр. 605.

1550 Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1974, стр. 67; Оп шти не у СР 
Ср би ји 1986 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1986, стр. 94–95; Оп шти не у СР Ср би ји 1989 
: ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1990, стр. 59; Оп шти не у Ре пу бли ци Ср би ји 1995 : ста ти-
стич ки по да ци, Бе о град, 1995, стр. 94. 

1551 Cvet ko Ko stić, Se lja ci – in du strij ski rad ni ci, str. 156–180; Мир ко Бај рак та ре вић, „Ло кал не ми-
гра ци је у прав цу Ти то вог Ужи ца на при ме ру не ко ли ко но вих при вред них пред у зе ћа”, Гла-
сник Ет но граф ског ин сти ту та XXII, Бе о град, 1973, стр. 153–154, 158–159.
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ли тер ска на се ља. Од но си са род би ном у су шти ни се сво де на по на вља ња, а не 
на ино ва ци је и про ме не, ка рак те ри стич не за тех но ло шки раз вој ко ји је бр жи. 
Род бин ска по ве за ност и срод нич ка осе ћа ња по ка зу ју сна гу и упор ност одр жа-
ва ња у свим дру штви ма и ни код јед ног на ро да ни су пре ки ну ти на гло и ко ре-
ни то. Сви по ро дич ни ри ту а ли ко ји су по сто ја ли у тра ди ци о нал ном дру штву 
ни су не ста ли у усло ви ма со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је у ур ба ним сре ди на-
ма. И по ред из дво је но сти и еко ном ске „еман ци по ва но сти” по ро ди це у од но су 
на срод ство, ти од но си и да ље тра ју као ва жан део њи хо вих укуп них ве за. При-
ро да ових од но са је у ве ли кој ме ри об ли ко ва на и ре гу ли са на обра сци ма со ли-
дар но сти и ко лек ти ви зма, што су основ не вред но сти тра ди ци о нал не кул ту ре. 
Ови тра ди ци о нал ни обра сци де лу ју у гра ду у го то во не из ме ње ном об ли ку.1552 

Ур ба ни ми ље то ком епо хе со ци ја ли зма ни је до пу штао пре ви ше при ват но-
сти и лич не ауто но ми је. Те жња да се оства ре „до сто јан ство лич но сти” и „сна-
жна ин ди ви ду ал ност” би ла је под ве ли ким при ти ском ко лек ти ви стич ке све-
сти. Од ла зак са се ла у град или из ва ро ши це у ме тро по лу би ло је усло вље но и 
те жњом да се по је ди нац дис тан ци ра од сре ди не у „ко јој се увек тач но зна шта 
ко има за ру чак, ко је је бо ле сти пре ле жао, ко је је љу бав не ве зе имао и ка кав је 
био њи хов ква ли тет”. Но бе жа ње од „па три јар хал не агре си је” и „пре ко плот ске 
ра до зна ло сти” обич но ни је би ло успе шно. И у но вој сре ди ни, гра ду сред ње 
ве ли чи не или ме тро по ли, ком шиј ски од но си и при сност про да ва ца про ду жа-
ва ли су па три јар хал не обра сце по на ша ња од ко јих се „бе жа ло”.1553

 5. 2. Приватни живот – Бугарска

Иако је то та ли тар на при ро да ре жи ма у Бу гар ској то ком епо хе со ци ја ли зма на-
сто ја ла да се на мно ге на чи не на мет не у до ме ну при ват но сти по је ди на ца, про-
це си мо дер ни за ци је гра до ва ства ра ли су но ве об ли ке жи во та и по на ша ња ко-
ји су из ми ца ли иде о ло шким окви ри ма вла сти.1554 Мо дер на пре во зна сред ства, 
ма сов на ста но град ња и по ве ћа ње ква дра ту ре по ста на ру, ко ри шће ње кућ них 
апа ра та, те ле фо на и те ле ви зо ра, као и из ле ти, ства ра ли су но ве при ват не про-
сто ре у жи во ту по је ди на ца и отва ра ли мо гућ но сти за не гу ин ди ви ду а ли зма. 

1552 Зо ри ца Ива но вић, „Је дан обра зац срод нич ког по на ша ња у ур ба ној сре ди ни”, Гла сник Ет но-
граф ског ин сти ту та XXVI–XXXVII, Бе о град, 1988, стр. 95–96, 100, 103.

1553 Ђор ђе Ма ла вра зић, „Ста ње на ше ур ба не све сти”, Кул тур ни жи вот у гра до ви ма Ср би је 
(књи га дру га) : тра гом ак ци је Ра дио – Бе о гра да и „Илу стро ва не по ли ти ке”, „Кул тур ни ко-
рак ’90”, Кра гу је вац, 1991, стр. 35–36.

1554 Ми ха ил Гру ев, „По ли ти че ско то раз ви тие на Бъл га рия през 50-те–80-те го ди ни на XX век”, 
стр. 165.
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Ста нов ни штво со ци ја ли стич ке Бу гар ске би ло је ли ше но истин ске ин ди ви ду-
ал но сти и сло бо де из бо ра у мно гим сфе ра ма жи во та. С дру ге стра не, по сто јао 
је про стор „сло бод ног вре ме на” ко је је из ми ца ло кон тро ли др жа ве, ма кар и у 
фор ми да се „не ра ди ни шта”.1555 

5. 2. 1. Приватни живот – Благоевград

Иако је зва нич но би ло бес кла сно, со ци ја ли стич ко дру штво Бу гар ске по сле 
Дру гог свет ског ра та има ло је по де лу пре ма ма те ри јал ном бо гат ству. Ма те ри-
јал ни по ло жај рад ни ка имао је спо ри раст ско ро две де це ни је по сле 1944. го ди-
не. Ре ал ни лич ни до хо ци ин ду стриј ских рад ни ка, као нај број ни је гру па ци је 
за по сле них у гра до ви ма, по ве ћа ли су се од 1952. до 1979. го ди не 2,3 пу та (3,3 
пу та у од но су на 1939). Убр за ни раст пла та у Бу гар ској, ви дљив код свих не зе-
мљо рад нич ких про фе си ја од дру ге по ло ви не ше зде се тих го ди на, успо рен је по-
чет ком се дам де се тих, да би се опет по ја вио кра јем исте де це ни је.1556

Пре ма ис пи ти ва њи ма из 1975. го ди не нај си ро ма ши ни ја до ма ћин ства (3–
4%) жи ве ла су без мо дер них апа ра та, те ле ви зо ра, гре ја ња, у ста рим ку ћа ма, 
че сто и без стру је, оба ве зно без во де и ка на ли за ци је. Они не што бо га ти ји (15% 
до ма ћин ста ва) има ли су тек не што ви ши ком фор ко ји се огле дао у по се до ва њу 
стру је и де ла елек трич них уре ђа ја. Ове две гру пе об у хва та ле су 1,5–2 ми ли о на 
љу ди. „Сред ња” (30%) и „ви ша” (35%) кла са има ле су бо ље по кућ ство и књи ге 
у сво јим ку ћа ма. Нај бо га ти ји слој до ма ћин ста ва (15%) по се до вао је ауто мо би-
ле, нај че шће со вјет ског по ре кла. Но, без об зи ра на зна чај не раз ли ке у ма те ри-
јал ном бо гат ству или рас по де ли си ро ма штва, дру штво у со ци ја ли стич кој Бу-
гар ској је због са ме иде о ло ги је и прак се то та ли тар ног ре жи ма би ло та кво да 
ови про це си ни су ство ри ли не за ви сне гру пе и по је дин це. Јед но од ви ђе ња ове 
по ја ве го во ри да је ство рен амор фан агре гат ин ди ви дуа, уз ма сов ну лум пен-
про ле та ри за ци ју ста нов ни штва.1557

Од ре ђе ни по ма ци у сва ко дне ви ци и при ват ном жи во ту ипак су би ли ви дљи-
ви већ сре ди ном пе де се тих и ре зул тат су про це са мо дер ни за ци је. По се до ва ње 
мо то ра озна ча ва ло је ста ту сни сим бол, јер пе де се тих го ди на у Бу гар ској још 

1555 Ива й ло Зне пол ски, „’Кон сен су сна та дик та ту ра” и со ци ал на та ба за. Ко рум пи ра не на ма си-
те”, стр. 419–420.

1556 Лю бен Бе ров, „Про ме ни в ре ал ни те до хо ди на тру де щ и те се в НР Бъл га рия (1944–1979 г.), 
Исто ри че ски пре глед, кн. 3, Со фия, 1982, стр. 7, 11–13.

1557 Пе тя Ка бак чи е ва, „Ко му ни сти че ска иде о ло гия, со ци ал на струк ту ра и со ци ал ни не ра вен-
ства в Бъл га рия”, Ис то рия на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия : ре жи мът и общ е ство то (ред. 
Ива й ло Зне пол ски), Со фия, 2009, стр. 456–457, 470.
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ни је би ло при ват них ауто мо би ла.1558 Но ва пре во зна сред ства и отва ра ње мо-
гућ но сти да их и же не ко ри сте би ли су сим бол но вог вре ме на. У про ле ће 1956. 
го ди не у Бла го ев гра ду је отво рен мо то-курс на ко ме је пр ви пут уче ство ва ло 
и 12 же на. Већ 2. сеп тем бра исте го ди не ор га ни зо ва но је так ми че ње мо то ци-
ка ла на ко ме су уче ства ле и же не.1559 Од кра ја ше зде се тих ауто мо би ли по чи-
њу да се ма сов ни је ко ри сте. У Бла го ев гра ду је то ком 1960. го ди не про да то 89 
ауто мо би ла (1963 – 191, 1964 – 230).1560 Сви про да ти ауто мо би ли ни су оста ја ли 
са мо у Бла го ев гра ду, ко ји је 1965. го ди не имао 118 при ват них ко ла, а 1970 – 950 
ауто мо би ла (Ча чак, 1971 – 4.052).1561 Већ 1972. го ди не у Бла го ев гра ду је про да-
то 1.579 ауто мо би ла (863 мар ке „Жи гу ли” и 616 „Мо скви ча”).1562 Три го ди не 
ка сни је (1975) про да то је 2.174 ауто мо би ла („Вол га”, „Мо сквич”, „Жи гу ли”, „Ла-
да”, „Шко да”, „Фи ат-125П”, „За по ро жац”).1563 Ку по ви на ауто мо би ла не пре кид-
но је ра сла, та ко да је у Бла го ев гра ду 1983. го ди не про да то око 3.000 ко ма да, у 
вре ме ка да су пла те за по сле них по ра сле за 13,4%.1564 Бу гар ска је 1987. го ди не 
има ла 127 ауто мо би ла на 1.000 ста нов ни ка (Ју го сла ви ја – 129, Ср би ја  – 116, 
ужа Ср би ја 134).1565 Пре ма бро ју ауто мо би ла (у од но су на број ста нов ни ка) Бу-
гар ска је на кра ју епо хе со ци ја ли зма би ла ис пред Ју го сла ви је и Ср би је.1566

Ауто мо би ли су омо гу ћа ва ли про стор ну мо бил ност, а ма сов на из град ња ста-
но ва са све ве ћом ква дра ту ром по ве ћа ва ла је уну тра шњу при ват ност и жи вот 
ко ји је по чео да се ор га ни зу је и пот по ма же уз мно штво мо дер них кућ них апа ра-
та. Од по чет ка 1960. до кра ја 1963. у Бла го ев град ском окру гу про да то је 10.264 
ра дио-апа ра та, 2.191 ши ва ћа ма ши на, 2.012 ма ши на за пра ње ве ша, 6.133 елек-
трич них или ком би но ва них шпо ре та, 151 фри жи дер и 1.446 гра мо фо на.1567 

1558 Йор дан Ди ми тров Ка са бов, н. д., стр. 116.
1559 „За пър ви път же ни уча ству ват в мо то ци клет ни съ сте за ния”, Пи рин ско де ло, бр. 73, Бла го-

ев град, 8. сеп тем ври 1956, стр. 3.
1560 Ата нас Ма му шев, „Успе хи на тър го ви я та в Бла го ев град”, Пи рин ско де ло, бр. 119, Бла го ев-

град, 11. ок том ври 1964, стр. 2.
1561 „Гра дът на Дя до то ме жду два кон гре са”, Пи рин ско де ло, бр. 6, Бла го ев град, 16 яну а ри 1971, 

стр. 1,2.
1562 Ци фри те го во рят...”, Пи рин ско де ло, бр. 304, Бла го ев град, 31 де кем ври 1972, стр. 2.
1563 Ци фри и фак ти за 1975 го ди на и 6-та пе ти лет ка. През го ди на та,ко я то си оти ва”, Пи рин ско 

де ло, бр. 252, Бла го ев град, 31 де кем ври 1975, стр. 2.
1564 „Все ки ден е ед но но во на ча ло”, Пи рин ско де ло, бр. 272 (Спе ци ал но при ло же ние на в. „Пи-

рин ско де ло”), Бла го ев град, 20 но ем ври 1983, стр. 2.
1565 Исте го ди не (1987) СССР је имао 50 ауто мо би ла на 1.000 ста нов ни ка, Че хо сло вач ка – 182, 

Ис точ на Не мач ка – 206, Ма ђар ска – 153, Пољ ска – 74, Ру му ни ја – 11 ауто мо би ла (Ju go sla vi-
ja 1918–1988 : sta ti stič ki go di šnjak, str. 42, 287; Ra du Să ge a tă, „The Ro le of Po li ti cal Fac tors in the 
Ur ba ni sa tion and Re gi o nal De ve lop ment of Ro ma nia”, Jo ur nal of Ur ban and Re gi o nal Analysis, 
vol. II, 1, 2010, p. 82).

1566 По гле да ти Та бе лу бр. 26.
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Сле де ће 1964. го ди не у Бла го ев гра ду је ку пље но пре ко 850 ма ши на за веш, 160 
фри жи де ра, 141 ауто мо бил, 543 мо то ци ка ла и 196 при ват них телефона.1568

По ве ћа ње стан дар да и по ну де ро бе усло ви ли су раст оче ки ва ња ста нов ни-
штва ко је је зах те ва ло удоб ни ји жи вот у гра ду. Ра дио и те ле ви зиј ски при јем-
ни ци по ста ли су сим бол но вог до ба. Те ле ви зиј ски про грам у Бла го ев град ском 
окру гу мо гао је да се гле да од 1964. го ди не (у Чач ку од 1961). Већ сле де ће го ди-
не (1965) у Бла го ев гра ду је би ло 624 те ле ви зо ра, 1970 – 4.800, а 1982. го ди не у 
це лом окру гу 51.200 те ле ви зо ра.1569 Са мо је у Бла го ев гра ду то ком 1983. го ди не 
про да то 8.950 те ле ви зо ра у бо ји.1570

Жи вот у зе мља ма ре ал ног со ци ја ли зма имао је мно га огра ни че ња, укљу чу ју-
ћи и мо гућ ност пу то ва ња у ино стран ство. С дру ге стра не, јед на од ка рак те ри-
сти ка мо дер ног до ба био је и ма сов ни ту ри зам. Бу гар ска се по сте пе но отва ра ла 
пре ма до ла ску стра на ца и до зво ли пу то ва ња сво јим гра ђа ни ма у ино стран-
ство.1571 Из Бу гар ске се углав ном пу то ва ло у ис точ но е вроп ске зе мље (укљу чу-
ју ћи и Ју го сла ви ју), а од ше зде се тих по сте пе но и на За пад (Ита ли ја, Не мач ка, 
Грч ка, Тур ска). Про стор на мо бил ност и упо зна ва ње дру га чи јих об ли ка жи во-
та по ста ли су део при ват ног жи во та у Бу гар ској.1572 Из Бла го ев град ског окру га 
је 1972. го ди не пре ко 2.700 гра ђа на пу то ва ло пре ко ту ри стич ке ор га ни за ци је 
„Бал кан турс” у ино стран ство.1573 Три го ди не ка сни је (1975) из окру га је 3.228 
гра ђа на по се ти ло стра не зе мље у ор га ни зо ва ним екс кур зи ја ма. Због бли зи не 
гра ни це Бла го ев град је био зна чај но тран зит но под руч је. Пре ко пре ла за „Ку ла-
та” (пре ма Грч кој), то ком 1975. гра ни цу је пре шло 182.400 бу гар ских и стра них 
др жа вља на, док је 1974. го ди не гра ни цу пре шло са мо 70.042 ли ца.1574 Ма сов не 

1567 „На тру де щ и те се от окръ га : бър зи и ка че стве ни услу ги”, Пи рин ско де ло, бр. 47, Бла го ев-
град, 9. април 1964, стр. 2.

1568 Ки рил Ши ро кан ски, „Пре о бра зе ни ни ят град”, Пи рин ско де ло, бр. 48, Бла го ев град, 23. 
април 1964, стр. 1, 3.

1569 „Гра дът на Дя до то ме жду два кон гре са”, Пи рин ско де ло, бр. 6, Бла го ев град, 16 яну а ри 1971, 
стр. 1,2; Люд мил Му таф чи ев, Ема ну ел Пи на лов, Ко ста дин Мо нев, н. д., стр. 365. 

1570 „Все ки ден е ед но но во на ча ло”, Пи рин ско де ло, бр. 272 (Спе ци ал но при ло же ние на в. „Пи-
рин ско де ло”), Бла го ев град, 20 но ем ври 1983, стр. 2.

1571 Из Бу гар ске је у ино стран ство 1960. го ди не пу то ва ло са мо 0,8% од укуп не по пу ла ци је гра-
ђа на, 1980 – 8,5%, а 1988 – 5,6% (Мар тин Ива нов, Ре фор ма тор ство без ре фор ми. По ли ти че-
ска та ико но мия на бъл гар ския ко му ни зъм, стр. 212).

1572 Пе тър Во де ни ча ров, Кри сти на По по ва, Ана ста сия Па шо ва, Мо е то до сие, пар дон, би о гра-
фия. Бъл гар ски те мо дер ни за ци ии (30-те и 60-те го ди ни) – иде о ло гии и иден тич но сти, 
Бла го ев град, 1999, стр. 46–47, 60. 

1573 „Ци фри те го во рят...”, Пи рин ско де ло, бр. 304, Бла го ев град, 31 де кем ври 1972, стр. 2.
1574 „Ци фри и фак ти за 1975 го ди на и 6-та пе ти лет ка. През го ди на та, ко я то си оти ва”, Пи рин-

ско де ло, бр. 252, Бла го ев град, 31 де кем ври 1975, стр. 2.
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ор га ни за ци је под окри љем Пар ти је ор га ни зо ва ле су пу то ва ња у СССР. Та ко је 
Окру жни са вет же на из Бла го ев гра да ор га ни зо вао јед ну екс кур зи ју у Оде су, 
Крим и Аб ха зи ју 1977. го ди не. Пу то ва ли су бро дом.1575 

Жи вот у гра ду омо гу ћа вао је ства ра ње но ве кул ту ре жи вље ња, при че му 
је пра ће ње мо де код же на био зна ча јан сег мент при ват но сти. Већ ше зде се тих 
го ди на у ло кал ној штам пи по ја вљу ју се тек сто ви ве за ни за ле по ту и не гу же на. 
Де ље ни су са ве ти за одр жа ва ње ле пе ко се, ма са жу, од стра њи ва ње пе ру ти, а 
пре по ру чи ва не су и раз не фри зу ре.1576 Иде ал ни је ви ше би ла асек су ал на аскет-
ска же на (рад ник и мај ка), већ не го ва на осо ба ко ја се бри не о свом изгледу.

Но ви од но си у дру штву усло ви ли су про ме ну сек су ал но сти и ру ше ње тра ди-
ци о нал них нор ми. То је с дру ге стра не има ло и сво је не га тив не по сле ди це по 
жи вот же на. У Бу гар ској је 1963. го ди не ро ђе но око 135.000 де це, од ко јих су 
11.000 би ла ван брач на (8,15%); ура ђе но је 92.000 абор ту са, мно ги код не у да тих 
же на.1577 Ме ђу тим, ис по ља ва ње отво ре не сек су ал но сти у сва ко днев ном жи во-
ту ду го ни је би ло дру штве но при хва тљи во по на ша ње. Сре ди ном пе де се тих у 
Бла го ев гра ду је, као и у це лој зе мљи, ми ли ци ја про го ни ла па ро ве ко ји су на 
јав ном ме сту по ка зи ва ли и ми ни мум емо ци ја. Та кве слу ча је ве при ја вљи ва ли 
би Пар ти ји и оп шти ни уз по ви ке да ши ре „раз врат”. По сто ја ла је мо гућ ност да 
се при ја вље не де вој ке ис кљу че из шко ле. По не кад су се се ли ле из ме ста ста но-
ва ња, а пре ти ла је и ка зна ло го ром. Да би се до ка за ла не ви ност мо ра ло се ићи 
код ги не ко ло га за по твр ду та квог ста ња.1578 

Пар ти ја је кри ти ко ва ла „сло бод ну љу бав” као део де ка дент них вред но сти 
про тив ко јих се тре ба бо ри ти. Брак је ис ти цан као је ди на уста но ва за ле ги-
тим не сек су ал не од но се. На тај на чин се кон зер ва ти ви зам и да ље за др жа вао у 
дру штву.1579 Власт је по чет ком ше зде се тих, у скло пу кри ти ка ши ре ња по пу лар-
но сти ро кен ро ла и ужи ва ња уз за пад не обра сце за ба ва у Бла го ев гра ду, има ла 
не га тив но ми шље ње о при ват ном и ин тим ном жи во ту мла дих. Окру жни ко-
ми тет БКП рас пра вљао је и о сек су ал но сти омла ди не, јер је уоче но да се од ра-
ног до ба ства ра ју „не здра ви” од но си из ме ђу де ча ка и де вој чи ца. До ста мла дих 
бра ко ва се бр зо за кљу чи ва ло и још бр же раз во ди ло. Ци ти ра ли су Жив ко ва ко-

1575 До брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 204–208.
1576 „За да има те ху ба ва ко са”, Пи рин ско де ло, бр. 8, Бла го ев град, 8. март 1969, стр. 2.
1577 Ива й ло Ди чев, н. д., стр. 40. 
1578 До брин ка Мар ко ва, н. д., стр. 191–193. 
1579 Ка рин Те й лър, „’Наш соб ствен ри тъм на жи вот”. Мла ди те хо ра и бра кът в Бъл га рия през 

60-те и 70-те го ди ни”, Со ци а ли змът – ре ал ност и илю зии : ет но ло гич ни аспек ти на все-
ки днев на та кул ту ра (ред. Ра дост Ива но ва, Ана Лу ле ва, Рач ко По пов), Со фия, 2003, стр. 
198.
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ји је го во рио да се мла ди вен ча ва ју у по не де љак, а у су бо ту раз во де.1580 Раз во ди 
су у на ред ним де це ни ја ма по ста ли уоби ча је на по ја ва. У Бла го ев гра ду се 1984. 
го ди не на че ти ри за кљу че на бра ка један раз во дио (у Чач ку на пет до шест).1581

Сек су ал ност је вре ме ном по ста ја ла сло бод ни ја. Пред брач ни сек су ал ни од-
но си по ста ју уоби ча је на по ја ва кра јем ше зде се тих, а де ви чан ство ни је ви ше 
би ла глав на „вр ли на” за ула зак у брак. С дру ге стра не, кон тра цеп тив на сред-
ства до би ја ла су се у кли ни ка ма, али са мо за уда те же не, па су де вој ке че сто 
„си му ли ра ле” да су у бра ку. Од по чет ка се дам де се тих у јав но сти Бу гар ске пу но 
се при ча ло о мо рал ним и здрав стве ним про бле ми ма сек су ал но сти, али не и о 
са мом про бле му или кон тра цеп ци ји. У по ро ди ци је то би ла та бу-те ма, па су 
мла ди би ли пре пу ште ни са ми се би. С дру ге стра не, због сма ње ног на та ли те та, 
Пар ти ја ни је при хва та ла сек су ал ност са мо као део при ват но сти и „хе до ни зма”. 
Сло бод на љу бав, би ра ње и ме ња ње парт не ра и жи вот у не фор мал ној за јед ни-
ци, зва нич но су про гла ша ва ни за „пси хич ку не ста бил ност” и „увре дљи во” 
по на ша ње. Сту ден ти ко ји су од ла зи ли од ку ће у ве ли ке гра до ве по ста ли су 
но си о ци но вог на чи на жи во та, јер су би ли из ван ро ди тељ ског над зо ра и сте га 
око ли не. „Ха о тич ни” сек су ал ни од но си ко је др жа ва ни је мо гла да кон тро ли ше 
пу тем бра ка и по ро ди це пла ши ла је Пар ти ју, јер је дру штво из ми ца ло ње ној 
кон тро ли. По ро ди ца је тре ба ло да бу де сим бол но вог дру штва и со ци ја ли стич-
ких идеа ла. Не фор мал не за јед ни це љу ди би ле су прет ња за „со ци ја ли стич ку 
ко хе зи ју” у дру штву. Брак је био по же љан јер је мо гао да се кон тро ли ше кроз 
мно го број не дру штве не ме ха ни зме. Оп ста нак ну кле ар не по ро ди це због сла бе 
ма те ри јал не под ло ге мла дих по чет ком се дам де се тих ни је био мо гућ без по мо-
ћи са стра не. Жи ве ло се са ста ри јим ге не ра ци јама у ста но ви ма ма ле ква дра-
ту ре у ко ји ма ни је би ло ме ста или вре ме на за ин ти му. „Сек су ал на ре во лу ци-
ја” у со ци ја ли стич кој Бу гар ској би ла је „кон фор ми стич ка”. Раз би ја ње та буа и 
упу шта ња у пред брач не сек су ал не од но се био је и пут за за кљу чи ва ње бра ка. 
Мо гућ ност жи во та у не фор мал ним за јед ни ца ма или у фор мал ним брач ним 
од но си ма у гра ду из ван ме ста ро ђе ња из и ски ва ло је ма те ри јал ну осно ву, од 
ста на до по сла. Уло га др жа ве и да ље је би ла од лу чу ју ћа.1582

По ве ћа ње жи вот ног стан дар да у гра до ви ма до не ло је но ви дру штве ни про-
блем – ма те ри ја ли зам. По чет ком се дам де се тих у Бла го ев гра ду се у ло кал ној 

1580 „Съ сто я ни е то и за да чи те на кул тур ния фронт в окръ га”, Пи рин ско де ло, бр. 59, Бла го ев-
град, 6. юни 1963, стр. 2.

1581 Ди ми тър Со ти ров, „Про блем от же зне но зна че ние за на ци я та. Успе хи и про бле ми в Бла го-
ев град ска общ и на и ро ля та на Отеч. фронт при тях но то ре ша ва не”, Пи рин ско де ло, бр. 249, 
Бла го ев град, 22. ок том ври 1985, стр. 2.

1582 Ка рин Те й лър, н. д., стр. 198–201.
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штам пи кри ти ку је „но ви” мо рал же на и де во ја ка ко је су на сто ја ле да се ма те-
ри јал но обез бе де пу тем сло бод них ве за, а ка сни је и пла ни ра них уда ја.1583 У 
Бу гар ској је по сто јао си стем огра ни ча ва ња усе ља ва ња у ве ли ке гра до ве. Је дан 
од на чи на да се ова ад ми ни стра тив на од ред ба за о би ђе би ла је и брач на ве за. 
До би ја ње пра ва гра ђан ства ва жи ло је са мо за је дан од ре ђе ни град, али не и 
за дру ге ур ба не цен тре у Бу гар ској. У слу ча ју раз во да бра ка ста тус гра ђа ни-
на се гу био (мно ги љу ди су има ли са мо пра во при вре ме ног бо рав ка у не ком 
гра ду).1584 Про блем по сле раз во да би ла је и бор ба за де цу, што је усло жња ва но 
и чи ње ни цом да раз ве де ни ро ди те љи ни су жи ве ли у истом гра ду.1585 Убр за на 
ур ба ни за ци ја и ма сов но за по шља ва ње же не про из ве ли су и про блем чу ва ња 
де це. Тра ди ци о нал на уло га же не до ма ћи це не ста ја ла је ка ко због са мих про це-
са мо дер ни за ци је ко ји су зах те ва ли рад оба ро ди те ља, та ко и због иде о ло шких 
нор ми со ци ја ли зма ко је су ви ше вред но ва ле рад и но ву уло гу же не у дру штву. 
С дру ге стра не, број уста но ва за чу ва ње де це, као и са ми усло ви у та квим ин-
сти ту ци ја ма, ни су обез бе ђи ва ли ква ли тет но чу ва ње и не го ва ње де це. Из ме ђу 
два ло ша из бо ра же не су обич но би ра ле тре ћи. Де ца су сла та на се ло код ро ди-
те ља, та ко да су се и да ље об на вља ли и про ду жа ва ли тра ди ци о нал ни обра сци 
жи во та и у мла ђим на ра шта ји ма из ван ур ба них зо на.1586

Жи вот у но вим квар то ви ма имао је сво је пред но сти ка да је у пи та њу мо-
гућ ност да по ро ди це и по је дин ци мо гу оства ри ти сво ју при ват ност у но вим 
ста но ви ма по ве ћа не ква дра ту ре уну тар ви ше спрат ни ца. Но, по што ва ње ту ђе 
при ват но сти и пре ва зи ла же ње тра ди ци о нал ног се о ског на чи на жи во та ни је 
мо гло да се пре ки не пре ко но ћи. По сто ја ли су и они ста на ри ко ји су јав но и ве-
о ма гла сно сла ви ли уну тар стам бе них згра да, што је сме та ло сви ма у со ли те ру. 
Та ко су у јед ном со ли те ру у Бла го ев гра ду но ви ста на ри буч но до ка сно у ноћ 
на Дан ов ча ра (Ђур ђев дан) сла ви ли слу ша ју ћи му зи ку са маг не то фо на као у за-
ви ча ју ода кле су до шли, не све сни да њи хо во сла вље сме та оста лим ста на ри ма. 
Де ша ва ло се да пи ја ни ста на ри но ћу ту ма ра ју по ход ни ци ма со ли те ра, уда ра ју 
по ту ђим вра ти ма и по ку ша ва ју на сил но да уђу у те ста но ве. Лу па ње те пи ха и 
ис тре са ње ће ба ди ре дов но се од и гра ва ло на не про пи сним ме сти ма и у вре ме 
ка да би љу ди тре ба ло да се од ма ра ју. Ста нов ни ци но вих со ли те ра би ли су из 

1583 Иван Па влов, „Иска ми се да ти вяр вам, но .... не мо га!”, Пи рин ско де ло, бр. 177, Бла го ев-
град, 31 юли 1973, стр. 5.

1584 Ива й ло Ди чев, н. д., стр. 40–41.
1585 Юлия Ми ла ди но ва, „Рас трог на ри ят брак има мо рал ни нор ми”, Пи рин ско де ло, бр. 7, Бла го-

ев град, 8 фе вру а ри 1979, стр. 2.
1586 Ра й на Га ври ло ва, „Же ни в гра до ве, де ца в се ла та”, Тя на Бал ка ни те (ред. Еле на Та че ва, 

Илия Не дин), Бла го ев град, 2001, стр. 261–266.
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ра зних кра је ва, ста ре на ви ке те шко су не ста ја ле, а но ве се ни су ла ко ства ра ле. 
Раз ли чи те кул ту ре жи вље ња и мен та ли те ти ни су мо гли бр зо да се ни ве ли шу. 
Бри га о ди сци пли ни у со ли те ри ма па да ла је на кућ не са ве те, ко ји су би ли под-
ре ђе ни град ској вла сти. По ли ци ја је у сва ком квар ту има ла свог чо ве ка ко ји је 
од го ва рао за ред и мир. Но, кућ ни са ве ти су би ра ни на су мич но, а но ви ста на-
ри ни су има ли осе ћај од го вор но сти за згра ду у ко јој жи ве.1587 Же ља да се до ђе 
у град, „по бег не” са се ла, осну је по ро ди ца (уда ја за гра ђа ни на) и по бољ ша ју 
жи вот ни усло ви би ли су основ ни по кре тач ми гра ци је, по себ но код омла ди не. 
У по чет ку су при хва та ни и ве о ма ло ши жи вот ни усло ви у но вој сре ди ни у на-
ди да ће се ка сни је по бољ ша ти.1588

Вре ме ном је ме ђу љу ди ма у но вим бло ко ви ма по че ла да се ства ра оту ђе ност. 
Со ли тер ска на се ља са би ра ла су љу де из це лог окру га, а да се ни ко пре то га ни је 
по зна вао. Ту су би ле осо бе раз ли чи тог за ни ма њи ма и обра зо ва ња, ин те ре со ва-
ња и уку са. Но, по вре ме но су ор га ни зо ва на за јед нич ка дру же ња и про сла ве. 
Тра ди ци о нал ни ком шиј ски од но си ус по ста вља ни су и у но вој сре ди ни. Го ди-
шње је би ло до ста за јед нич ких про сла ва, а и без то га од ла зак на ка фу или чај 
био је уоби ча је на сва ко днев на ак тив ност. Ком шиј ска де ца су узи ма на из вр ти-
ћа, по сто ја ли су са стан ци ис пред ула за.1589

Оп ста ја ње мно гих еле ме на та се о ске тра ди ци је код но во при до шлог ур ба ног 
ста нов ни штва усло ви ло је и пре нос или де ли мич но при ла го ђа ва ње чи та вог си-
сте ма дру штве них од но са ко ји су ве ко ви ма по сто ја ли на се лу. Та ко се, на при-
мер, тра ди ци о нал на кул ту ра ис по ма га ња ме ђу срод ни ци ма на се лу у град ским 
усло ви ма пре тво ри ла у ши ро ку ко руп ци ју, од но сно ства ра ње па ра лел них мре-
жа ути ца ја у дру штву пу тем срод ни ка, ми мо зва нич не др жав не струк ту ре.1590

За др жа ва ње или об на вља ње ста рих тра ди ци о нал них по ро дич них и ком шиј-
ских ве за ме ђу љу ди ма у со ци ја ли стич ким гра до ви ма, ба рем ка да је Бу гар ска у 
пи та њу, био је на чин да се пре бро де мно го број не жи вот не не да ће и про бле ми. 
Та ква вр ста од но са ме ђу љу ди ма зах те ва ла је сна жан емо ци о нал ни и вре мен-
ски ан га жман, но ста нов ни ци гра до ва при до шли са се ла ни су за те кли из гра ђе-
ну ур ба ну кул ту ру и раз ра ђен сек тор услу га ко ји би им олак шао жи вот. То је 

1587 Ро за Ан дре е ва, „Хо ра та ис кат по ве че вни ма ние. Пак за ж. к. ’9 сеп тем ври’ ”, Пи рин ско де ло, 
бр. 132, Бла го ев град, 5 юли 1979, стр. 2.

1588 Пе тър Во де ни ча ров, Кри сти на По по ва, Ана ста сия Па шо ва, н. д., стр. 52.
1589 Не ве на Ко сто ва, „От чу жде ние ли? Не, вза и мо по мощ и ува же ние!”, Пи рин ско де ло, бр. 45, 

Бла го ев град, 5 март 1981, стр. 2.
1590 Ве се лин Те па ви ча ров, „Со ци а ли сти че ска та ’мо дер ни за ция’ в Бъл га рия”, Et hno lo gia aca de-

mi ca 4. Бъл гар ски те спе ци фи ки – ме жду тра ди ци я та и мо дер ност та (съст. Ми ра Мар ко-
ва), Со фия, 2008, стр. 267, 272. 
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је дан од раз ло га за тврд њу да је у до ба со ци ја ли зма би ло нео п ход но одр жа ти 
па три јар хал не по ро дич не ве зе у гра ду ка ко би ста нов ни ци са вла да ли мно го-
број не сва ко днев не про бле ме са ко ји ма су се су о ча ва ли. Да ле ко се жна по сле-
ди ца со ци ја ли зма та ко је по ста ла кон зер ви ра ње па три јар хал них струк ту ра у 
гра до ви ма и рур ба ни за ци ја.1591

* * *

Као и на ни воу сва ко дне ви це, та ко и у нај ин тим ни јој сфе ри, при ват ном жи-
во ту, мо дер ни за ци ја Чач ка и Бла го ев гра да ни је би ла пот пу на. Слич ност ни је 
ве за на са мо за не до вр ше ност овог про це са, већ и за ње гов са др жај. Пред но сти 
Ју го сла ви је/Ср би је у од но су на Бу гар ску и Ис точ ну Евро пу у по гле ду ви шег 
стан дар да, мо гућ но сти сло бод ног пу то ва ња, ма сов ни је упо тре бе ауто мо би ла 
и кућ них апа ра та, као и сло бод ни јој сек су ал но сти, ви дљи ва је и на ком па ра ци-
ји Чач ка и Бла го ев гра да. Вре ме ном је ова пред ност, по сма тра на кроз кван ти-
та тив не по ка за те ље, би ла све ма ња, а већ кра јем осам де се тих није ви ше била 
та ко из ра зи та као кра јем ше зде се тих го ди на. Оба гра да, упр кос мно го број ним 
про ме на ма, ни су из гу би ла тра ди ци о нал не об ли ке ор га ни за ци је, пре све га по-
ро дич ног жи во та. То ме је знат но до при не ла и по дур ба ни зо ва ност со ци ја ли-
стич ких гра до ва, од но сно не до ста так сек то ра услу га. За ор га ни за ци ју жи во та 
у та квом гра ду би ла је нео п ход на по моћ род би не и при ја те ља. Мо дер ни за ци ја 
је та ко на два на чи на огра ни че на – тра ди ци о нал ним од но си ма ме ђу љу ди ма 
пре не тим са се ла, али и огра ни че њи ма раз во ја ур ба них об ли ка жи во та на мет-
ну тих пу тем иде о ло шких нор ми ко је су оне мо гу ћа ва ле раз вој ин ди ви ду а ли-
зма, при ват не сво ји не и сло бод ног тр жи шта (мо дер ност). На тај на чин су ство-
ре ни „гра до ви без гра ђа на”.1592 

  

1591 Kla us Rot, n. d., str. 74–75, 82.
1592 Ана то лий Гри го рь е вич Ви шнев ский, н. д., стр. 78–110.
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41. Чачак, парада, 1. мај 1949.

42. Чачак, митинг на коме је говорио Милош Минић, 1954.
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47. Благоевград, продавница са 
телевизорима, 1964.

43. Благоевград, откривање споменика Гоце Делчеву, 1955.

44. Благоевград, дочек глумаца из СССР-а, 
1953.

45. Благоевград, жене учесници 
мотокроса, 1956.

46. Благоевград, дочек совјетских 
космонаута, 1963
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48. Чачак, живот у насељу „Слободина колонија”, 1964.

49. Чачак, први рок оркестар „Беле вишње”, 
основан 1963. године

50. Чачак, „звезда” 
новокомпоноване народне 
музике, Мирослав Илић из 
Мрчајеваца код Чачка, 1974.



482

Друштвене промене

51. Благоевград, дочек Тодора Живкова, 1964. 52. Благоевград, грб града 
усвојен 1968. године.

53. Благоевград, дочек Тодора 
Живкова, 1987.

54. Благоевград, нови житељи града, 
средина 70-их година XX века.

55. Благоевград, ученице средње школе, 
70-их година XX века.

56. Благоевград, музички фестивал 
револуционарне песме „Ален Мак”, 1975.
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57. Чачак, грб града 
усвојен 1978. године. 58. Чачак, насловна страна часописа „Градац”, 

посвећеног авангардним и модерним темама.

59. Чачак, дочек Јосипа Броза Тита, 1959. 60. Чачак, отварање 13. Меморијала 
Надежде Петровић (1984), ликовне 

манифестације посвећене модерном 
сликарству.

61. Чачак, постројавање пионира у 
центру града, 1978.

62. Чачак, дочек Штафете младости крајем 
70-их година XX века.
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63. Чачак, дочек Јосипа Броза Тита, 1974.

64. Чачак, доба „националног буђења”, свештеник и демонстранти који носе
заставу СФРЈ на митингу подршке Србима са Косова, 1988.
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Мо дер ни за ци је Чач ка и Бла гев гра да то ком епо хе со ци ја ли зма од ви ја ле су се у 
исто вет ном на мет ну том иде оло шком мо де лу „убр за ног” раз во ја дру штва ко ји 
је, по узо ру на Со вјет ски Са вез, при ме њи ван у це лој Ис точ ној Евро пи. Бал кан-
ски град, схва ћен као ре ги о нал на ва ри јан та ур ба них це ли на у Ис точ ној Евро-
пи, имао је и сво је осо бе но сти то ком про це са со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. 
Пра те ћи и по ре де ћи мо дер ни за ци ју Чач ка и Бла го ев гра да кроз про це се ин ду-
стри ја ли за ци је, ур ба ни за ци је и дру штве них про ме на, от кри ва се чи тав низ 
већ по зна тих сла бо сти мо де ла со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је, али и уоча ва ју 
по себ на ло кал на обе леж ја. Оба гра да про шла су кроз сли чан про цес про ме-
на, али са раз ли чи тим прет по став ка ма мо дер ни за ци је. Ча чак се раз ви јао као 
цен тар вој не ин ду стри је, а на мо дер ни за ци ју Бла го ев гра да нај ви ше су ути ца ле 
по ли тич ке при ли ке (ма ке дон ско пи та ње).

Ме ђу тим, бр зи на и све о бу хват ност про це са ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни-
за ци је, као и из ме на у ор га ни за ци ји дру штва, има ле су ја чи ути цај од исто-
риј ског на сле ђа и раз ли чи тих по ли тич ких функ ци ја раз во ја. Мо дер ни за ци ја 
Чач ка и Бла го ев гра да по ка зу је да је у пи та њу био по ду хват ства ра ња но вих гра-
до ва, го то во у пот пу но сти. На сле ђе ко је се ве зу је за бал кан ски град у ви дљи вој 
сфе ри (ар хи тек ту ра, ур ба ни зам) бр зо је по ти сну то, до брим де лом и сру ше но. 
Гра ђан ска кла са као но си лац вред но сти бур жо а ског дру штва ни је би ла ни број-
на ни ути цај на, а и као та ква по ти сну та је из дру штве ног жи во та, та ко да се ни 
у том до ме ну ни је на ста вио кон ти ну и тет бал кан ског гра да. Ма сов на ми гра ци-
ја са се ла до не ла је но ви (ста ри) си стем вред но сти у гра до ве, али он ни је био ур-
ба ног по ре кла. До шло је до рур ба ни за ци је гра до ва, а град ски обра сци жи во та 
на сле ђе ни из ра ни јих епо ха бр зо су мар ги на ли зо ва ни (са из у зет ком ка фа на).

С дру ге стра не, ин ду стри ја ли за ци ја је до не ла не са мо но ву ор га ни за ци ју 
про сто ра, ка ко за рад та ко и за ста но ва ње, већ је усло ви ла и ства ра ње чи та вог 
ни за но вих за ни ма ња, ор га ни за ци је ра да, сло бод ног вре ме на, али и мно гих 
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уста но ва, пре вас ход но обра зов них, а за тим и ин сти ту ци ја кул ту ре. Про цес 
пре о бра жа ја тра ди ци о нал них об ли ка жи во та се о ског ста нов ни штва по при-
мио је ши ро ку осно ву у оба гра да, али ни ка да ни је до се гао пот пу ни ур ба ни 
са др жај.

На овом оп штем ни воу слич но сти раз во ја Чач ка и Бла го ев гра да (узе тих 
као при мер раз во ја гра до ва сред ње ве ли чи не на Бал ка ну то ком пе ри о да со ци-
ја ли зма) за и ста су ве ли ке. По мно го че му то је био исто ве тан про цес. Но, де-
таљ ни ја ана ли за от кри ва да је раз вој ова два гра да имао не са мо раз ли чи та 
по ла зи шта, усло вље на исто риј ским на сле ђем, већ и ци ље ве, бр зи ну и са др жај 
со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. Ис тра жи ва ње је до не ло и део од го во ра на пи-
та ње о слич но сти ма и раз ли ка ма раз во ја гра до ва у Ср би ји и Бу гар ској, од но-
сно ре зул та ти ма раз во ја дру штва уну тар си сте ма „са мо у прав ног” и „ре ал ног” 
со ци ја ли зма. Од лу ке ко је су до не те (или су из о ста ле) у про це су мо дер ни за ци је 
Чач ка и Бла го ев гра да фор ми ра ле су ова два гра да на раз ли чи тим прет по став-
ка ма раз во ја чи је се по сле ди це осе ћа ју и у са да шњо сти.

Ју го сло вен ски мо дел со ци ја ли стич ког дру штва ко ме се због на ци о нал не 
не за ви сно сти, сло бо де пу то ва ња, по ве зи ва ња са За па дом и ма њег ме ша ња 
Пар ти је у еко но ми ју, кул ту ру и сва ко дне ви цу од сре ди не пе де се тих при пи су ју 
пред но сти у од но су на дру штво „ре ал ног” со ци ја ли зма у Бу гар ској, тре ба ло 
би по прет по став ци да омо гу ћи и убр за ни ју и са др жај ни ју мо дер ни за ци ју. Мо-
дел мо дер ни за ци је гра до ва у Ср би ји, пра те ћи ову прет по став ку, тре ба ло је да 
има ма ње до дир них та ча ка са со вјет ским мо де лом мо дер ни за ци је гра до ва у 
Ис точ ној Евро пи.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло илу зор ност ова квих за кљу ча ка, ба рем ка да је Ча-
чак у пи та њу, чи ји је мо дел мо дер ни за ци је био сли чан про це си ма ми ли та ри зо-
ва не ин ду стри ја ли за ци је гра до ва у СССР-у. Вој на ин ду стри ја би ла је осно ва за 
раз вој гра до ва у ко ји ма је сме ште на или су због ње, на ле ди ни, по ди за на пот-
пу но но ва на се ља (Ви шњев ски). Дру га чи ји мо дел мо дер ни за ци је био је ви ше 
ве зан за пре те жно аграр не со ци ја ли стич ке др жа ве Ис точ не Евро пе, у ко ји ма 
су се гра до ви мо дер ни зо ва ли нај пре као цен три ад ми ни стра тив но-упра вљач-
ких функ ци ја, а у ма њој ме ри, или знат но ка сни је, као ин ду стриј ски цен три 
(Ко ро ви ци на). Бла го ев град се мо дер ни зо вао упра во пре ма овом мо де лу, ко ји 
је исто вре ме но био и пут мо дер ни за ци је бал кан ских гра до ва кра јем XIX и по-
чет ком XX ве ка (Цви јић).

Пра те ћи ове мо де ле раз во ја ис тра жи ва ње је по ка за ло да је Ча чак био у пот-
пу но сти ве зан за со вјет ски мо дел ми ли та ри зо ва не мо дер ни за ци је гра до ва, 
што је ка рак те ри сти ка и дру гих сред њих ва ро ши у За пад ној Ср би ји. Но, при-
мер Чач ка је ре пре зен та ти ван. Због по тре ба вој не ин ду стри је из гра ђе не су две 
ве о ма зна чај не фа бри ке на ни воу Ју го сла ви је („Сло бо да”, „ТРЗ–Ре монт”), као 
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и тре ћа у обли жњим Лу ча ни ма (ХЕ „Ми лан Бла го је вић”). Ча чак је због по тре-
ба вој не ин ду стри је до био и две елек тро цен тра ле у Ов чар ско-ка блар ској кли-
су ри, два гра ђе вин ска пред у зе ћа („Рат ко Ми тро вић”, „Хи дро град ња”), чи та ве 
бло ко ве но вих ви ше спрат них рад нич ких на се ља по диг ну тих у ду ху соц ре а ли-
зма, као и пр ви по сле рат ни хо тел (та да нај ви шу згра ду у гра ду), во до вод и 
ка на ли за ци ју. За хва љу ју ћи (не пла ни ра ном) тран сфе ру тех но ло ги ја, зна ња и 
љу ди из вој не ин ду стри је, ство ри ли су се усло ви да се отво ре још два ци вил на 
пред у зе ћа ко ја су по ста ла но си о ци раз во ја гра да („ЦЕР”, „ФРА”). Вој не фа бри-
ке су вре ме ном по кре ну ле и ци вил не про гра ме, као осно ву за ма сов но за по-
шља ва ње. Све је то усло ви ло убр за но ме ња ње струк ту ре за ни ма ња, отва ра ње 
но вих обра зов них уста но ва за обу ку рад ни ка, ка сни је и ства ра ње но вих шко ла 
и про фи ла обра зо ва ња, мо гућ ност струч ног уса вр ша ва ња, а за тим и ства ра ње 
ви ших и ви со ких обра зов них уста но ва у гра ду. 

Ча чак је за хва љу ју ћи вој ној ин ду стри ји имао убр за ну мо дер ни за ци ју у мно-
гим ви до ви ма жи во та (но ве тех но ло ги је и стру ку ре за ни ма ња, за по шља ва ње 
и но ва ор га ни за ци ја жи во та, ви ши стан дард), али и низ огра ни че ња. Пла но ви 
гра да Чач ка да по ве же тра ди ци о нал ну по љо при вред ну про из вод њу у сво јој 
око ли ни (во ћар ство), раз вој на у ке (Ин сти тут за во ћар ство у Чач ку) и ин ду-
стри ју пре ки ну ти су за хва љу ју ћи вој ним вла сти ма. Фа бри ка за пре ра ду во ћа 
и по вр ћа ни је са гра ђе на у Чач ку због ба нал них раз ло га (ег зер цир ре гру та на 
ли ва ди био је ва жни ји од те ме ља но ве фа бри ке), чи ме је на са мом по чет ку 
со ци ја ли стич ке „из град ње” пре ки ну та ва жна ло кал на ини ци ја ти ва ко ја се ни-
ка да ви ше ни је по но ви ла. 

Тре ба по ста ви ти и пи та ње до ко је је ме ре мо гу ћа мо дер ни за ци ја гра да у 
ко ме до ми нант ну уло гу у про из вод њи, обу ци рад ни ка и ор га ни за ци ји гра да 
има вој на ин ду стри ја. Вој не фа бри ке се од лу ка ма вој ног вр ха мо гу без кон сул-
то ва ња ло кал не вла сти и ствар них ин те ре са гра да сме сти ти баш у то ме сто, 
од но сно пре ме сти ти у не ко дру го на се ље све са ма ши на ма, опре мом и љу ди-
ма. Вој на ин ду стри ја због уске спе ци ја ли за ци је, без бед но сних про це ду ра и 
тај но сти ра да, што је све би ло по ја ча но у то та ли тар ној др жа ви ко ја се спре ма 
за од бра ну од спо ља шњег на па да, не по кре ће дру ге про из вод не про гра ме у 
гра ду у ко јем је сме ште на. Не за ви сно од ове струк тур не огра ни че но сти, због 
иде о ло шке усло вље но сти со ци ја ли стич ких зе ма ља раз вој при ват ног сек то ра 
у ин ду стри ји, па и сек то ру услу га, си сте мат ски је гу шен и огра ни ча ван све до 
кра ја осам де се тих, чи ме је раз вој гра да зна чај но успо рен, оте жан, па и оса ка-
ћен. Фа бри ке ко је су на ста ле у Чач ку за хва љу ју ћи при су ству вој не ин ду стри је 
и тех но ло ги ји ко ја је у њи ма по сто ја ла за пра во ни су ни пла ни ра не да се осну ју 
у Чач ку, а што је још ва жни је, вој ска се бо ри ла про тив њи хо вог отва ра ња, та ко 
да је ло кал на упра ва мо ра ла сна жно да се за ло жи за оп ста нак ових пред у зе-
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ћа. На кра ју, а за пра во на пр вом ме сту, кон цен тра ци ја рад ни ка за по сле них у 
вој ној ин ду стри ји до не ла је но ву ор га ни за ци ју ра да, тех но ло шку пи сме ност и 
ди сци пли ну, али је исто вре ме но де це ни ја ма об ли ко ва ла хи ља де за по сле них у 
ду ху стро ге по слу шно сти, тај но сти ра да, што је за јед но са тра ди ци о нал ном 
па три јар хал ном се о ском кул ту ром зна чај но ути ца ло на ри ги дан дух и па ла нач-
ки мен та ли тет. На тај на чин се су жа вао про стор за ши ре ње мо дер но сти, ко ја 
се отва ра ла у не ким дру гим сфе ра ма жи во та, као што су по тро шач ка кул ту ра, 
сло бо да пу то ва ња, умет ност и ства ра ла штво.

Усло вље ност раз во ја Чач ка со вјет ским мо де лом ми ли та ри зо ва не мо дер ни-
за ци је гра до ва ни је се за др жа ла са мо на ни воу при ме не ор га ни за ци о них или 
тех но ло шких ис ку ста ва СССР-а. Вој на ин ду стри ја ра ди ла је ми мо ци вил них 
пра ви ла и за ко на, „са мо у пра вља ње” је би ло прак тич но уки ну то, а све при вред-
не ре фор ме су иг но ри са не при ме ном вој них про пи са. Цен тра ли за ци ја од лу-
чи ва ња би ла је за пра во осно ва на ко јој је функ ци о ни са ла вој на ин ду стри ја. 
„По се бан” ју го сло вен ски пут у со ци ја ли зам ни је мо гу ће по твр ди ти у овом 
случа ју.

Али оно што је још зна чај ни је, ин ду стри ја Чач ка (из гра ђе на по со вјет ском 
обра сцу) има ла је ду го го ди шње и раз гра на те по слов не ве зе упра во са зе мља-
ма Ис точ ног бло ка и са мим СССР-ом. Ове др жа ве ни су би ле са мо си гур но 
тр жи ште, већ је вр шен и тран сфер тех но ло ги ја, си сте ма упра вља ња, струч но 
уса вр ша ва ње ка дро ва. Вој на фа бри ка „ТРЗ–Ре монт” од по чет ка ше зде се тих у 
пот пу но сти је због при ро де по сла би ла ве за на за ре монт и уса вр ша ва ње оруж-
ја со вјет ског по ре кла (пе ша диј ско на о ру жа ње, ар ти ље ри ја, тен ко ви, ра ке те, 
сред ства ве зе), та ко да је има ла са рад њу са зе мља ма „ре ал ног” со ци ја ли зма и 
са мим СССР-ом. Пред у зе ће „ЦЕР”, ко је је по сло ва ло са це лим све том, већ од 
по чет ка се дам де се тих се ори јен ти ше на тр жи ште Ис точ ног бло ка, у окви ру ко-
јег са слич ним фир ма ма раз ви ја тех но ло ги је пре ма стан дар ди ма СЕВ-а. Ци вил-
ни део фа бри ке „Сло бо да” од по чет ка се дам де се тих нај ве ћи део из во за оства-
ру је са Ис точ ним бло ком. Град је ка ко по са мом мо де лу ин ду стри ја ли за ци је 
и тех но ло ги ја ма, та ко и по по слов ним ве за ма, био ве зан за зе мље „ре ал ног” 
со ци ја ли зма до са мог кра ја по сто ја ња Ис точ ног бло ка. Због са ме струк ту ре де-
ла вој не ин ду стри је у Чач ку (ре монт и уса вр ша ва ње на о ру жа ња со вјет ског по-
ре кла), ова по ве за ност ни ка да ни је пре ки ну та, а про јек ту је се и у бу дућ ност.

По себ ност Ју го сла ви је од ра жа ва ла се и у отво ре ној са рад њи са За па дом, 
укљу чу ју ћи и вој ни са вез (Бал кан ски пакт 1952–1954) и ку по ви ну оруж ја. Са-
мим тим и вој на ин ду стри ја по тен ци јал но је мо гла да бу де област ко ја је на 
тех но ло шком ни воу по ве зи ва ла Ју го сла ви ју са За па дом. По сто ја ли су и до бри 
пред у сло ви да се тај про цес про ши ри. Ма ши не ко ји ма је ју го сло вен ска вој на 
ин ду стри ја от по че ла рад нај ве ћим де лом су по ти ца ле из не мач ких ре па ра ци ја, 
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а Ча чак је био је дан од зна чај ни јих цен та ра у ко ме је вр шен ре монт те опре ме. 
Нем ци су нај пре ма сов но, као за ро бље ни ци, а ка сни је у по је ди нач ним слу ча је-
ви ма као сло бод ни љу ди (тех ни ча ри и ин же ње ри), ко ри шће ни за рад у вој ним 
фа бри ка ма. Са рад ња са За па дом усло ви ла је да се пе де се тих у вој ним тех нич-
ким за во ди ма ре мон ту је аме рич ка вој на тех ни ка. Ти по сло ви су оба вља ни и 
у Чач ку. Ова са рад ња, услед спољ но по ли тич ке ори јен та ци је Ју го сла ви је да ку-
пу је оруж је со вјет ског по ре кла, ни је на ста вље на, а са мим тим ни тех но ло шка 
по ве за ност са За па дом у до ме ну вој не ин ду стри је, што би се ре флек то ва ло и 
на про вин циј ске гра до ве у ко ји ма је вој на ин ду стри ја би ла осно ва еко ном ског 
раз во ја.

С дру ге стра не, на пу шта ње цен тра ли зо ва ног од лу чи ва ња у упра вља њу при-
вре дом омо гу ћа ва ло је ци вил ним пред у зе ћи ма да „са мо стал но” од лу чу ју о 
свом по сло ва њу. Ни во од лу чи ва ња пре ме штен је на сре зо ве, ка сни је оп шти не. 
У пи та њу ни је би ла отво ре на тр жи шна при вре да, али ни пот пу но план ска. То 
је отва ра ло вра та за по ве зи ва ње са За па дом или зе мља ма Тре ћег све та. Ка да је 
Ча чак у пи та њу, основ ни вид са рад ње би ло је пре у зи ма ње ли цен ци са За па да 
(пре те жно без по бољ ша ва ња тех но ло ги је), што је ва жи ло и за це лу Ју го сла ви ју. 
Ка рак те ри сти чан при мер је фа бри ка кућ них апа ра та у пред у зе ћу „Сло бо да”, са 
нај ве ћим бро јем за по сле них у Чач ку. По ве зи ва ње са За па дом ни је до не ло ни 
мо дер ни за ци ју ни уса вр ша ва ње ку пље них тех но ло ги ја, пре све га због ори јен-
та ци је на ма сов но за по шља ва ње не ква ли фи ко ва не рад не сна ге. Струк тур ни 
про блем мо дер ни за ци је ис точ но е вроп ских зе ма ља ко је ни су пра ти ле но ве тех-
но ло шке про ме не по твр ђу је се на при ме ру Чач ка. 

Али, по сто ја ли су и су прот ни при ме ри. За хва љу ју ћи мо гућ но сти да град 
од лу чу је о фор ми ра њу пред у зе ћа, у Чач ку су на ста ле две ве о ма ва жне фир ме 
(„ЦЕР” и „ФРА”). Тран сфер тех но ло ги ја и зна ња из вој них пред у зе ћа, на су прот 
пла но ви ма вр ха ЈНА о вр сти и раз ме шта ју ин ду стри је, омо гу ћио је на ста нак 
ових фа бри ка на про из вод ним про гра ми ма ко је је вој ска ока рак те ри са ла као 
бес пер спек тив не. По ред са мог осни ва ња, за мо дер ни за ци ју гра да зна чај ни ја је 
би ла чи ње ни ца да су ове фа бри ке у на ред ним де це ни ја ма за по шља ва ле струч-
ну рад ну сна гу и има ли по сло ва ње са це лим све том, укљу чу ју ћи и нај ра зви је-
ни је зе мље За па да („ФРА”). То им је омо гу ћи ло да се тех но ло шки и ор га ни за ци-
о но мо дер ни зу ју и по сред но ути чу на раз вој гра да. Ме ђу тим, ни ови „ус пе си” 
не би би ли мо гу ћи без за о би ла зне цен тра ли за ци је по сло ва ња и обез бе ђи ва ња 
тр жи шта пре ко фир ми из Бе о гра да. На пла ну је би ла сво је вр сна при кри ве на 
цен тра ли за ци ја и аку му ла ци ја ка пи та ла, ко ја је омо гу ћа ва ла при вред ни раст, 
али на дру гим осно ва ма не го што је то био слу чај са вој ним сек то ром. 

Оно што је би ла ка рак те ри сти ка свих пред у зе ћа у Чач ку и што се по кла па са 
ин ду стри ја ли за ци јом у ис точ но е вроп ским зе мља ма, пред ста вља ма сов но за по-
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шља ва ње не ква ли фи ко ва не рад не сна ге и спо ро при хва та ње но вих тех но ло ги-
ја (ро бо ти и ком пју те ри). По ред не по пра вљи вих гу би та ша ко ји су де це ни ја ма 
ве штач ки одр жа ва ни пу тем до та ци ја (по вре ме но и ли кви ди ра ни) и „здра ва” 
пред у зе ћа има ла су ба ласт ви шка за по сле них, пр вен стве но не ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге. Уз све то, ин ве сти ра ње у не ко ли ко гран ди о зних при вред них про-
ма ша ја (си стем за на вод ња ва ње, Сла да ра, Фа бри ка ла тек са „ПКС”), гу та ло је 
но вац нео п хо дан за но ве тех но ло ги је, што се по чет ком осам де се тих по ка за ло 
као пре пре ка раз во ју.

Си стем ма лих и сред њих пред у зе ћа ду го ни је по др жа ван, а на ро чи то при-
ват на ини ци ја ти ва у тој обла сти, што је мо гло да омо гу ћи за по шља ва ње ви шка 
рад не сна ге из ве ли ких фир ми и пру жи мо гућ но сти за убр за ни ју тех но ло шку 
об но ву ин ду стри је. Ин ду стри ја ли за ци ја Чач ка има ла је та ко огра ни че не ефек-
те у мо дер ни за ци ји гра да. Нај не по вољ ни је деј ство оства ре но је по ли ти ком ви-
ше де це ниј ског за по шља ва ња не по треб не не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, ко ја 
се ни на ко ји на чин ни је уса вр ша ва ла у фа бри ка ма. То ни је био са мо при вред-
ни ба ласт, већ и озбиљ на пре пре ка у мо дер ни за ци ји дру штва.

За раз ли ку од Чач ка мо дер ни за ци ја Бла го ев гра да је има ла дру га чи ји ток, чи-
ји се мо дел по кла па са раз во јем гра до ва аграр них зе ма ља у Ис точ ној Евро пи, 
ко ји су нај пре по ста ја ли ад ми ни стра тив ни цен три, да би ин ду стри ја ли за ци ја 
до шла тек ка сни је. Бла го ев град ни је имао би ло ка кву ин ду стри ју ко ја би по-
слу жи ла као осно ва за да љи раз вој, а са ме по ли тич ке при ли ке би ле су оте жа-
ва ју ћа окол ност. Ин ду стри ја ли за ци ја је за по че ла до ста ка сно, прак тич но тек 
по чет ком ше зде се тих го ди на. По ли тич ка не ста бил ност оте жа ва ла је де це ни ја-
ма ин ду стри ја ли за ци ју гра да, да би кра јем пе де се тих по ста ла и основ ни мо тив 
да се Бла го ев град мо дер ни зу је (ма ке дон ско пи та ње). За убр за ни раз вој би ло 
је нео п ход но осми сли ти нај оп ти мал ни ју стра те ги ју раз во ја. Тра ди ци о нал на 
про из вод ња ду ва на омо гу ћи ла је по ди за ње фа бри ка за фер мен та ци ју ду ва на, 
ка сни је и пра вље ње ци га ре та. Ти ме је по ве за на тра ди ци о нал на по љо при вре да 
и са вре ме ни ин ду стриј ски про це си, у ко ји ма је де ли мич но при ме њи ва на и мо-
дер на тех но ло ги ја (ком пју те ри, ауто ма ти за ци ја). 

Бла го ев град је од сре ди не ше зде се тих по стао град у ко ме је из гра ђе но не-
ко ли ко фа бри ка ве за них за про из вод њу на пред не тех но ло ги је (ауто ма ти за ци-
ја, де ло ви за ком пју те ре, те ле фон ске цен тра ле) или не што тра ди ци о нал ни ју 
про из вод њу, али ко ја је зах те ва ла струч на зна ња и пре ци зну об ра ду (мер ни 
ин стру мен ти). Тран сфер зна ња и тех но ло ги ја и си гур но тр жи ште за ро бу обез-
бе ђи вао је Со вјет ски Са вез. Исто пра ви ло је ва жи ло и за тр жи ште за ци га ре те 
и ду ван, ма да је овај про из вод про да ван у це лом све ту. По ли тич ки ин те рес 
усло вио је ин ду стри ја ли за ци ју, па и по ди за ње фа бри ка за чи ји рад ни је би ло 
еко ном ског оправ да ња у том тре нут ку (пи ва ра). Ори јен та ци ја на мо дер ни је 
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тех но ло ги је усло ви ла је да се у по је ди ним фа бри ка ма са но вим ма ши на ма сма-
њу је број рад ни ка (не ква ли фи ко ва не рад не сна ге). С дру ге стра не, ма сов ни је 
за по шља ва ње оства ри ва но је пу тем по ди за ња тек стил них фа бри ка. Иако је 
тех но ло ги ја ве за на за ауто ма ти за ци ју и ком пју те ре у Бу гар ској би ла сла би ја 
не го на За па ду, од лу ка да се упра во та вр ста про из вод ње по кре не у Бла го ев-
гра ду омо гу ћа ва ла је нај бр жи еко ном ски раст. Цен тра ли за ци ја од лу чи ва ња и 
усме ре но ула га ње ка пи та ла усло вље но по ли тич ким ин те ре си ма, би ли су основ-
ни усло ви за ин ду стри ја ли за ци ју Бла го ев гра да. По себ но је пи та ње ко ли ко је 
овај про је кат био одр жив, јер пред у зе ћа из Бла го ев гра да ни су по сло ва ла на 
отво ре ном свет ском тр жи шту, осим у слу ча ју про из вод ње ду ва на и ци га ре та. 
Али оно што је си гур но је сте да су ство ре ни но ва струк ту ра за ни ма ња и ква-
ли фи ко ва на рад на сна га, што пред ста вља ве ли ки мо дер ни за циј ски до при нос. 
У исто вре ме, огра ни ча ва ње сло бо де пред у зет ни штва и ди рек тив но-план ска 
при вре да по ни шта ва ли су по зи тив не ефек те ин ду стриј ског на прет ка.

По ре ђе ње два гра да у ин ду стриј ском раз во ју мо же се вр ши ти по мно го осно-
ва. Де та љи овог по ре ђе ња су за ни мљи ви, али са ми по се би ни су пред мет ове 
ана ли зе. Ча чак по мно гим по ка за те љи ма има пред ност (број пред у зе ћа, рад ни-
ка, тех но ло шких про це са, ве за са све том), али не и по при ме ни нај са вре ме ни-
јих тех но ло ги ја и што је још зна чај ни је, по ве зи ва њу тра ди ци о нал не по љо при-
вред не про из вод ње са мо дер ним тех но ло шким про це си ма у ин ду стри ји као 
ва жном пред у сло ву за ста би лан и одр жив раз вој.

По ре ђе ње ин ду стриј ског раз во ја Чач ка и Бла го ев гра да по кре ће и пи та ње 
ода би ра стра те ги ја раз во ја (мо дер ни за ци је). Ис тра жи ва ње на при ме ру ова два 
гра да по твр ди ло је те о ри је ко је за го ва ра ју ве ли ка ула га ња у са о бра ћај, ко му ни-
ка ци је и енер ге ти ку, као и обез бе ђи ва ње ста бил ног тр жи шта да би се уоп ште 
кре ну ло у ин ду стри ја ли за ци ју и од ре ђе ни ре ги он из ву као из си ро ма штва. При-
мер Ча чак по твр ђу је зна чај при су ства и не до стат ка свих ових фак то ра раз во ја. 
Од лу ка о по ди за њу вој не ин ду стри је у Чач ку по мно го че му је би ла усло вље-
на та да до вољ ним до сту пом елек трич не енер ги је, мо гућ но сти ма да се из гра де 
но ви енер гет ски ка па ци те ти, као и по сто ја њем са о бра ћај них и те ле ко му ни ка-
ци о них ве за. Да љи раз вој ни је до нео про ши ре ње и мо дер ни за ци ју свих ових 
еле ме на та што је зна чај но оме та ло, успо ра ва ло и од ла га ло да љи ин ду стриј ски 
раз вој гра да. На раз вој, од но сно за о ста ја ње гра да, зна чај но је ути ца ла и са ма 
ло ка ци ја са о бра ћај ни ца (пу те ва и же ле зни ца) ко је су пре се ца ле ур ба но тки во, 
оме та ју ћи при том ур ба ни стич ко пла ни ра ње.

Бла го ев град ни је имао раз ви је ну ин ду стри ју, али је имао до бре са о бра ћај не 
ве зе. Те ле фо ни за ци ја се од ви ја ла спо ро, али је убр за на раз во јем ин ду стри је, 
што је ва жи ло и за до ступ ност елек трич не енер ги је. Осно ва на ко јој је гра ђе на 
ин ду стри ја би ла је со лид на, про ши ри ва на је план ски са раз во јем ин ду стри је, 
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ма да сви про јек ти ни су би ли пра во вре ме но по кре ну ти. Оно што је бит но, ин-
фра струк тур на осно ва ни је оме та ла раз вој ин ду стри је и гра да.

Огра ни че ни тех но ло шки раз вој ин ду стри је, хи по ур ба ни за ци ја и рур ба ни за-
ци ја пред ста ваљ ју основ не ком по нен те раз во ја Чач ка и Бла го ев гра да, не за ви-
сно од ре ги о нал них раз ли ка и од ре ђе них спе ци фич но сти у раз во ју. Ме ђу тим, 
де таљ ни је по ре ђе ње ур ба ни за ци је Чач ка и Бла го ев гра да осли ка ва два су прот-
на раз вој на обра сца ко ји су због ду го трај но сти по сле ди ца ур ба ни стич ке прак-
се по ста ли део ти по ло ги је два на се ља чи је се по сле ди це про јек ту ју да ле ко у 
бу дућ ност.

Ур ба ни стич ки раз вој Чач ка у епо хи со ци ја ли зма од ре ди ла су три чи ни о ца: 
ур ба ни стич ка струк ту ра гра да ко ја по ти че из осман ских вре ме на, из о ста нак 
пра во вре ме них до но ше ња ур ба ни стич ких пла но ва и ма сов на „ди вља град ња” 
при ват них ку ћа. Раз вој са ме струк ту ре гра да оме та ли су друм ски и же ле знич-
ки прав ци, али и ин ду стриј ска по стро је ња ко ја су би ла у са мом цен тру гра-
да (ста ра Пи ва ра). Низ не по вољ них чи ни ла ца по ја ча ва ли су и усло жња ва ли 
не бри га и не спо соб ност ло кал них вла сти за ур ба ни стич ко уре ђе ње. Та квом 
ста ву при дру жио се и ин те рес фа брич ких ру ко вод ста ва да рад ни ци до би ју 
ста но ве, али да што ма ње нов ца уло же у та кву из град њу. Ча чак ни је био ва-
жан ре ги о нал ни цен тар да би ре пу блич ка или са ве зна власт бри ну ла о ур ба ни-
стич ком уре ђе њу и ар хи тек тон ском из гле ду ва ро ши. Чи тав низ не по вољ них 
окол но сти усло ви ли су ве ли ки ур ба ни стич ки ха ос ко ји је пот пу но омео да љи 
раз вој гра да. Пре ма свим овим по ка за те љи ма Ча чак је за др жао зна чај на обе-
леж ја бал кан ског гра да ка рак те ри стич на за епо хе пре по чет ка мо дер ни за ци је. 
„Ди вља” пред гра ђа ни су би ла ко му нал но опре мље на, жи ве ло се по тра ди ци о-
нал ним обра сци ма жи во та, а ста но ва ње у со ли те ри ма би ло је обе ле же но не 
са мо стан дард ном де ху ма ни за ци јом жи вот них усло ва у бе тон ском окру же њу, 
већ и не до стат ком основ них еле ме на та ко му нал не опре мље но сти. У Чач ку ни-
су из гра ђе ни ни зна чај ни ји ар хи тек тон ски објек ти, сим бо ли гра да по ко ји ма 
би се пре по зна вао. Бал кан ско, а до брим де лом и европ ско ар хи тек тон ско на-
сле ђе је уни ште но, док цен трал ни трг ни ка да ни је уре ђен. Ни зо ви соц ре а ли-
стич ких рад нич ких стам бе них згра да по ди за ни су на обо ди ма ста ре ва ро ши, 
а со ли тер ска на се ља су пар ци јал но уме та на у по сто је ћу струк ту ру. Бе тон ске 
ви ше спрат ни це оста ле су у окру же њу гро здо ва при ват них ку ћа, че сто не ле гал-
но по диг ну тих, што је ка рак те ри сти ка пред гра ђа. 

Све струк тур не сла бо сти со ци ја ли стич ког кон цеп та ур ба ни за ци је, као и 
ње го ве „са мо у прав не” ва ри јан те, ја сно се осли ка ва ју на при ме ру Чач ка. Из о-
ста нак тр жи шних ме ри ла у ста но град њи и рен ти ра њу град ског зе мљи шта, уз 
ви ши стан дард и по ве ћа ну по тро шњу ста нов ни штва у од но су на оста ле со ци ја-
ли стич ке зе мље, усло ви ло је ства ра ње ур ба ни стич ког ха о са као по себ ног ви да 
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„си ве еко но ми је” у за по се да њу и ко ри шће њу про сто ра, за чи је уре ђи ва ње ће 
би ти по треб не мно ге де це ни је. Ви ши ни во сло бо де по је ди на ца ни је зна чио и 
мо гућ ност да се са мо стал но удру жу ју, из но се сво је иде је и про фи ли шу зах те ве 
ни на еко ном ском, ни на ни воу бор бе за уре ђе ње гра да. Из о ста нак пра во вре ме-
ног до но ше ња про пи са и су зби ја ња не ле гал не град ње до дат но су огра ни ча ва ли 
и по ни шта ва ли иона ко сла бе мо дер ни за циј ске по ма ке у уре ђи ва њу ур ба них це-
ли на. Ле жер ност и не ра ци о нал ност у до но ше њу и спро во ђе њу ур ба ни стич ких 
пла но ва и не по што ва ње до не тих про пи са и за ко на оста ли су тра ди ци о нал ни 
(пред мо дер ни). Уре ђе ње ули ца, тро то а ра, њи хо во осве тља ва ње, ре дов но чи шће-
ње, од во же ње и ода бир ме ста за од ла га ње сме ћа, ши ре ње во до вод не, ка на ли за-
ци о не, те ле фон ске и са о браћа јне мре же, ду го ни су би ли при о ри тет.

Из о ста нак ства ра ња ци вил ног дру штва зна чио је да ни је мо гу ће уоб ли чи-
ти сам по јам јав ног до бра, ши ри ти осе ћај за ње гов зна чај, бо ри ти се за бо ље 
усло ве жи во та и за шти ту исто риј ских де ло ва гра да, та ко да је на мно го на чи на 
до шло до ур ба ни стич ког уни шта ва ња Чач ка. То ни је био слу чај са свим гра-
до ви ма у Ср би ји, што отва ра пи та ње ак те ра со ци ја ли стич ке мо дер ни за ције 
Чач ка. Ло кал на ели та вла сти има ла је сва огра ни че ња у де ло ва њу ве за на за 
со ци ја ли зам, а рад им је до дат но оте жа ван кла нов ским гру пи са њем и кон тро-
лом из Бе о гра да, што је уз ви ше де це ниј ску тан ку обра зов ну струк ту ру оних 
ко ји су во ди ли ва рош и не заин те ре со ва ност ру ко во ди ла ца вој них пред у зе ћа 
за уна пре ђе ње гра да (по вре ме но и от пор), ре зул ти ра ло ве ли ким и го то во не ре-
ше вим ур ба ни стич ким про бле ми ма.

Бла го ев град је, за раз ли ку од Чач ка, свој ур ба ни стич ки раз вој за по чео на 
про сто ру ко ји је на сил ним укла ња њем (по жа ром) „уре ђен” за да ље пла ни ра-
ње и из град њу. Бал кан ско ур ба ни стич ко и ар хи тек тон ско на сле ђе је на тај на-
чин нај ве ћим де лом уни ште но. Бр зи раст ста нов ни ка и про сто ра ко ји за у зи ма 
град пра ти ло је и до но ше ње но вих ур ба ни стич ких пла но ва, за кон ске осно ве за 
да ље уре ђе ње гра да. Оп шти на је пра во вре ме но, по не кад са ма њим за ка шње њи-
ма, ре а го ва ла на по тре бу гра да да се ши ри. Пре ма по да ци ма ко ји су ко ри шће-
ни у овом ис тра жи ва њу бес прав на град ња је ра но за у ста вље на, а ко му нал на 
опре мље ност гра да (во до вод и ка на ли за ци ја) на вре ме је по ста вља на. Пре о-
ста ло бал кан ско ар хи тек тон ско на сле ђе је из на ци о нал них раз ло га са чу ва но, а 
соц ре а ли стич ке згра де бр зо су за ме ни ла уре ђе на бе тон ска со ли тер ска на се ља 
са стан дар дним не до ста ци ма ве за ним за со ци ја ли стич ке зе мље (сек тор услу-
га). Ур ба ни стич ко уре ђе ње гра да и по ди за ње ре пре зен та тив них згра да ни је 
би ло усло вље но са мо оп штим то ко ви ма мо дер ни за ци је, већ и зна ча јем Бла го-
ев гра да као ад ми ни стра тив ног ре ги о нал ног цен тра и још ви ше као цен тра Пи-
рин ске Ма ке до ни је. Бла го ев град је као град „из лог” тре ба ло да ма те ри ја ли зу је 
по ли тич ку бри гу у ве зи са ре ги о нал ним ма ке дон ским иден ти тетом у окви ру 
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ши ре бу гар ске на ци о нал не за јед ни це. Мо дер ност у ур ба ни стич кој струк ту ри 
Бла го ев гра да и из град њи ад ми ни стра тив них и кул тур них уста но ва по ка зи-
ва ла је сна гу бу гар ског на ци о нал ног иден ти те та у усло ви ма со ци ја ли стич ке 
из град ње. Уз све огра де ве за не за оскуд не по дат ке о ло кал ним ак те ри ма мо-
дер ни за ци је у Бла го ев гра ду, њи хо ва уло га у овом про це су би ла је да ле ко ви ше 
„мо дер на”, по себ но ра ци о нал на, у од но су на исто вре ме на де ша ва ња у Чач ку.

И по ред не су мњи во ус пе лог мо дер ног ар хи тек тон ско-ур ба ни стич ког уоб ли-
ча ва ња јед ног де ла Бла го ев гра да, це ло на се ље је има ло и низ про бле ма ве за них 
за функ ци о ни са ње со ци ја ли стич ких гра до ва. Про бле ми јав ног пре во за но вих 
на се ља, те ле фо ни за ци ја, уре ђе ња ули ца, тро то а ра, осве тље ња, про сто ра око со-
ли те ра, као и са ма ква дра ту ра, соб ност и ква ли тет ста но ва ни ка да ни су би ли 
на по треб ном ни воу. До би ја ње ста на био је ве ли ки успех, та ко да се на по чет ку 
ни ко ни је бри нуо за „тре нут не” не до стат ке ко ји су вр ло бр зо по ста ли стал ни. 
Оба гра да су има ла раз вој у усло ви ма хи по ур ба ни за ци је (по дур ба ни зо ва но-
сти), од но сно си сте му ко ји је на ла гао „еко но мич ност” у ур ба ни за ци ји, с тим 
што је Ча чак имао и до дат ни про блем ве зан за из о ста нак пра во вре ме ног ур ба-
ни стич ког ре гу ли са ња гра да. 

Бла го ев град је у ве ли кој пред но сти у од но су на Ча чак ка да је у пи та њу ур ба-
ни за ци ја, иако по сто ји низ слич но сти и по ду дар но сти. Два мо де ла раз во ја ин-
ду стри је и ур ба ни за ци је у Чач ку и Бла го ев гра ду да ју и део од го во ра на пи та ње 
да ли је мо гу ћа мо дер ни за ци ја без ин ду стри ја ли за ци је. При мер Бла го ев гра да 
да је по твр дан од го вор. Град је имао раз вој и пре осни ва ња фа бри ка ко је су 
по диг ну те на про сто ру ко ји је по мно гим по ка за те љи ма већ био за хва ћен мо-
дер ним то ко ви ма. С дру ге стра не, отва ра се и пи та ње ко ли ко уоп ште про цес 
ин ду стри ја ли за ци је ути че за оп шти ток мо дер ни за ци је, од но сно до ко је је ме-
ре ин ду стри ја ли за ци ја пот пу но не за ви стан про цес ко ји не мо ра да има од лу чу-
ју ћи ути цај на да љи раз вој дру штва, у овом слу ча ју гра да. При мер Чач ка да је 
по твр дан од го вор, јер ин ду стри ја ли за ци ја ни је по кре ну ла про це се ства ра ња 
но вих уста но ва ни ти је пре суд но ути ца ла на њи хов раз вој. Тех но ло шки на пре-
дак у са мој про из вод њи ни је ути цао у до вољ ној ме ри и на из ме ну на чи на жи-
во та у гра ду, а још ма ње у при град ским на се љи ма. Мо дер ни за ци ја ко му нал не 
ин фра струк ту ре (са о бра ћај, во до вод, ка на ли за ци ја, те ле фо ни за ци ја и до ступ-
ност елек трич не енер ги је), као и по ди за ње но вих стам бе них на се ља, из вр ше на 
је у функ ци ји по кре та ња, по ве ћа ња и одр жа ва ња ин ду стриј ске про из вод ње, а 
не уна пре ђе ња жи во та у гра ду.

Ана ли за раз во ја дру штве них про ме на у Чач ку и Бла го ев гра ду ука зу је на 
мно ге по ду дар но сти, али и на ве о ма бит не раз ли ке ко је су зна чај но ути ца ле 
на про цес мо дер ни за ци је ова два гра да, при че му је Бла го ев град у пред но сти 
у од но су на Ча чак. 



495

Модернизација и ограничена модерност

Оба гра да има ла су сли чан ток „де мо граф ског пре ла за”, с тим да је Ча чак ра-
ни је кре нуо у овај про цес. Бла го ев град је ду же за др жао ве ћу сто пу на та ли те та 
и мор та ли те та де це. Си стем здрав стве не за шти те у оба ме ста од по ло ви не ше-
зде се тих пре ки нуо је опа сно сти од бо ле сти ко је су нај ви ше по га ђа ле ста нов ни-
штво (ту бер ку ло за, ма ла ри ја). Но, и по ред на прет ка, у оба гра да ни је до сег нут 
ре пу блич ки про сек (Ча чак), од но сно про пи са не нор ме здрав стве них услу га 
(Бла го ев град). Здрав стве не уста но ве су ипак осни ва не, њи хов рад про ши ри-
ван, а по ве ћа ван је и број ле ка ра. Кон тро ла ра ђа ња има слич не тен ден ци је у 
Чач ку и Бу гар ској (ни је би ло по да та ка за Бла го ев град). Мо дер на кон тро ла ра-
ђа ња пу тем кон тра цеп ци је ни ка да ни је при хва ће на.

 У обла сти обра зо ва ња Ча чак и Бла го ев град су има ли слич но на сле ђе из 
пе ри о да пре Дру гог свет ског ра та. Иако је Ча чак имао да ле ко раз ви је ни ју ин ду-
стри ју у од но су на Бла го ев град, што би по прет по став ци про из ве ло раз ви је ни-
ји си стем сред њих тех нич ких шко ла раз ли чи тих про фи ла, то се ни је де си ло. 
Све до по чет ка ше зде се тих, осим Гим на зи је и Еко ном ске шко ле, Ча чак ни је 
имао ста би лан ни бро јан си стем сред њих шко ла (укуп но пет). Бла го ев град је 
од 1959. го ди не си сте мат ски отва рао сред ње струч не шко ле, а ка сни је и елит не 
гим на зи је (ма те ма тич ку и фи ло ло шку). Сла би је раз ви је на ин ду стри ја у Бла го-
ев гра ду има ла је као по др шку раз ви је ни ји си стем сред њих шко ла (је да на ест 
укуп но). Слич но је би ло и са пред школ ским вас пи та њем де це. Ча чак све до 
се дам де се тих ни је имао ни при бли жно до во љан број вр ти ћа. У исто вре ме, у 
гра ду се ства ра ла све број ни ја по пу ла ци ја за по сле них же на, што је ства ра ло 
ве ли ке про бле ме у чу ва њу и вас пи та њу де це. Бла го ев град је као град слич не 
ве ли чи не, а са да ле ко ма ње раз ви је ном ин ду стри јом, имао бо ље уре ђен си стем 
пред школ ског вас пи та ња.

У си сте му ви со ког школ ства Ча чак је имао пред ност, јер је ди рект но био 
по ве зан са ин ду стри јом (Ви ша тех нич ка шко ла и Тех нич ки фа кул тет) и по љо-
при вре дом (Ви ша по љо при вред на шко ла, ка сни је Агро ном ски фа кул тет). Обе 
уста но ве осно ва не су као део на сто ја ња гра да да по ста не обра зов ни цен тар и 
да се обра зо ва њем ка дро ва по мог не раз вој при вре де. Бла го ев град је ка сни је 
кре нуо у ства ра ње си сте ма ви шег и ви со ког школ ства, али је оно би ло ма сов-
ни је и по сте пе но се ве зи ва ло за раз вој ин ду стри је. Пу ни раз вој оства рен је тек 
у пост со ци ја ли стич ком пе ри о ду отва ра њем два уни вер зи те та (1991 – Аме рич-
ки; 1995 – др жав ни Ју го за пад ни уни вер зи тет „Нео фит Рил ски”).

На под руч ју кул ту ре осли ка ва се сва сла бост мо дер ни за ци је гра до ва то ком 
пе ри о да со ци ја ли зма у Ср би ји, ко ји ни ка да ни су сте кли мно ге од оних ин сти-
ту ци ја ко је за пра во ка рак те ри шу град. Мо гућ но сти стал не дру штве не ко му-
ни ка ци је, раз ме не иде ја и уза јам ног де ло ва ња ни ка да ни су до би ли ви ши по-
тен ци јал. Фа бри ка је би ла цен тар но вог ур ба ног ор га ни зма, док су сви оста ли 
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еле мен ти жи во та би ли у дру гом пла ну. Овај мо дел раз во ја био је у за о стат ку за 
зе ма ља ма Ис точ ног бло ка у ко ји ма је кул ту ра би ла зна чај на по лу га иде о ло ги је, 
па је сто га и пот по ма га на. Бла го ев град је при мер та квог де ло ва ња. Осни ва ње 
и рад би бли о те ке, ар хи ва, му зе ја, га ле ри је, по зо ри шта, лут кар ског по зо ри шта, 
опе ре, ан сам бла за на род не пе сме и игре, ка сни је ра ди ја и те ле ви зиј ског сту ди-
ја, да ле ко над ма шу је си стем уста но ва кул ту ре у Чач ку. Иако је ути цај иде о ло-
ги је на ства ра ла штво у Бу гар ској био сна жни ји, са мо по сто ја ње и рад ова ко 
ра ши ре ног ску па уста но ва кул ту ре омо гу ћа вао је да се у јед ном гра ду сред ње 
ве ли чи не ство ри нео п ход на ат мос фе ра ко ја би пре ва зи шла епи тет „про вин-
циј ског”. Мо же се по ста ви ти и пи та ње ствар ног ути ца ја уста но ва кул ту ре на 
вред но сне ста во ве ста нов ни ка Бла го ев гра да, оп те ре ће них ри гид ним иде о ло-
шко-по ли тич ким си сте мом, тра ди ци о нал ном се о ском кул ту ром ко ју ни су од-
ба ци ли у ур ба ним усло ви ма и ло шим сек то ром услу га ко ји је тро шио нај ве ћи 
део сло бод ног вре ме на ко је би се мо гло упо тре би ти за кон зу ми ра ње „про из-
во да” елит не кул ту ре. Жи вот у „квар та ли ма”, уда ље ним бе тон ским на се љи ма 
да ле ко од цен тра, усло вља вао је изо ло ва ност од кул тур них зби ва ња кон цен-
три са них у цен тру ва ро ши. По ред свих ових огра ни че ња и по твр ђе не же ље 
ста нов ни штва да се „ра зо но ди” пу тем про из во да ма сов не за ба ве по ре клом са 
За па да (му зи ка), ипак је по сто јао је дан раз ра ђен си стем уста но ва кул ту ре ко ји 
се ни је мо гао иг но ри са ти.

Иако је кли ма за ства ра ла штво у кул ту ри ка да је у пи та њу Ју го сла ви ја би ла 
да ле ко сло бод ни ја не го у Бу гар ској, а отво ре ност пре ма За па ду зна чај на, Ча чак 
ин сти ту ци о нал но ни је имао уче шће у та квим то ко ви ма дру штве ног жи во та 
(осим Умет нич ке га ле ри је). По је ди нач не ак ци је ни су има ле ве ћи зна чај за дру-
штве ни жи вот гра да, укљу чу ју ћи и ал тер на тив на ме ста оку пља ња, по кре та ње 
ча со пи са, пра ће ње мо дер них то ко ва у кул ту ри. Го то во сви зна чај ни ства ра о ци 
бр зо су на пу шта ли про вин ци ју и од ла зи ли у ме тро по лу, што је ка рак те ри са ло 
и Ча чак. Они ко ји су оста ја ли ни су би ли у мо гућ но сти да зна чај ни је ути чу на 
пре о бли ко ва ње кул тур не кли ме у гра ду.

Ако је Ча чак зна чај но за о ста јао у бро ју и ква ли те ту уста но ва кул ту ре и пре-
зен та ци ји елит ног ства ра ла штва, на под руч ју ма сов не кул ту ре пред но сти ко је 
је има ла Ју го сла ви ја би ле су сви ма ви дљи ве. Мо гућ но сти кон зу ми ра ња фил мо-
ва и му зи ке са За па да, као и по ја ва до ма ћих ро кен рол са ста ва, би ли су нај у оч-
љи ви ја раз ли ка у од но су на зе мље „ре ал ног” со ци ја ли зма. Аутох то ни пред став-
ни ци ма сов не кул ту ре у обла сти но во ком по но ва не му зи ке ни су по ста ли део 
си сте ма зва нич не „др жав не” кул ту ре, али је су ве о ма раз ви је не ин ду стри је за-
ба ве, док је тру ба штво као ло кал ни фе но мен ве штач ки „оде нуто у иде о ло шко 
ру хо” би ло, пре све га као му зич ки из раз „иде о ло ги је ужи ва ња”, опо зи ци о на 
ори јен та ци ја не са мо пре ма зва нич ној др жа ви, већ и пре ма оп штој мо дер ни-
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за ци ји сва ко дне ви це у ко јој је ри там жи во та на ме тан из фа брич ких ха ла и 
са по крет них тра ка. Ме ша ње до ми нант но тра ди ци о нал них и знат но сла би је 
мо дер них обра за ца му зи ке био је за пра во аутен тич ни глас из „ди вљих” пред-
гра ђа гра до ва у Ср би ји то ком пе ри о да со ци ја ли зма, ве ли ког тр жи шта за све 
му зич ке про из во де раз гра на те ин ду стри је за ба ве.

Жи вот у гра ду бри сао је ста ре тра ди ци о нал не кул тур не фор ме и из и ски вао 
ства ра ње но вих тра ди ци ја. Је дан од на чи на да се жи вот чо ве ка у гра ду уоб ли-
чи и омо гу ћи иден ти фи ка ци ја јед ног с дру гим би ло је и по ди за ње јав них спо-
ме ни ка. Од су ство бри ге за ли ков но уоб ли ча ва ње гра да, ба рем ка да је Ча чак 
у пи та њу, та квих је раз ме ра да пред ста вља по себ ност у Ср би ји. Од ко ли ке је 
ва жно сти по ди за ње јав них спо ме ни ка мо жда нај бо ље по ка зу ју би сте На де жди 
Пе тро вић и Ди су. Ма ни фе ста ци је ко је су по кре ну те у Чач ку умно го ме су ин-
спи ри са не упра во по ста вља њем ових спо ме ни ка.

Ка да је у пи та њу Бла го ев град, мно го број ни спо ме ни ци, њи хов ли ков ни са-
др жај, те ма ти ка, ме ста на ко ји ма су по ста вље ни и по ру ке ко је ша љу, да ле ко 
над ма шу ју све што је ура ђе но у Чач ку. Бри га цен трал не и ло кал не вла сти да 
обе ле жи про шлост и ство ри ме ста се ћа ња би ла је ве о ма из ра же на и до би ла 
је свој ли ков ни из раз. Ути цај иде о ло ги је (марк си стич ке и на ци о на ли стич ке) 
дао је основ ни пе чат овом по ду хва ту. Не за ви сно од мо ти ва, Бла го ев град је, 
укљу чу ју ћи и но во име, до био свој иден ти тет и но ву тра ди ци ју, што је про пра-
ће но и упе ча тљи вим ам бле мом. Та ква прак са ни ка да ни је оства ре на у Чач ку, 
иако је у Ју го сла ви ји би ло ви ше умет нич ке сло бо де, ма ње иде о ло шких сте га 
и по тен ци јал но ве ћих ма те ри јал них пот по ра за ства ра ла штво. Ча чак је остао 
не пре по зна тљив на ни воу сим бо ла.

Не сум њи ва пред ност Ју го сла ви је у од но су на дру ге со ци ја ли стич ке ис то-
чно е вроп ске зе мље нај ви ше се ис по ља ва ла у сва ко дне ви ци. Ре ла тив но ве ћа 
при ма ња рад ни ка, мо гућ ност пу то ва ња, кон зу ми ра ња за пад не ро бе и об ли ка 
по тро шње, ви ше сло бо де у пра ће њу за пад них мо де ла жи во та, по себ но кул ту-
ре мла дих (му зи ка, оде ва ње), пред ста вља ли су ва жне сег мен те жи во та у ко ји-
ма је Ју го сла ви ја има ла пред ност у од но су на Бу гар ску. По вре ме ни про те сти 
ло кал них ак ти ви ста Пар ти је про тив ан ти со ци ја ли стич ких по ја ва у жи во ту 
омла ди не ни ка да ни су пре ста ли, али ни ка да ни су има ли ве ћи ефе кат, јер је не-
до ста ја ла по др шка цен трал не вла сти да би се „ис ко ре ни ле” та кве по ја ве. Но, 
то је исто вре ме но и по ка за тељ да се ри гид ни дух не тр пе љи во сти пре ма вред-
но сти ма За па да за др жао, да ни је не стао и да је по тен ци јал но увек мо гао да се 
ак ти ви ра. По ку ша ји да се ство ре ал тер на тив ни об ли ци ма сов не за ба ве ко ји 
би има ли и по же љан иде о ло шки са др жај, ни ка да ни су ус пе ли на ло кал ном ни-
воу. За омла ди ну је ве ћи про блем био не по во љан кул тур ни ам би јент у ко ме су 
жи ве ли, јер сви кре а тив ни ји по је дин ци бр зо би на пу шта ли Ча чак и од ла зи ли 
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у ме тро по лу. С дру ге стра не, од сре ди не пе де се тих у гра ду се ја вља про блем 
ма ло лет нич ког пре ступ ни штва као пот пу но но ви ур ба ни фе но мен. Тра ди ци ја 
на сил ни штва по сто ја ла је на се лу и код од ра слих, но ма ло лет ни ци ни су ни ка-
да у та квом оби му би ли за хва ће ни кри ми на лом. На гла ин ду стри ја ли за ци ја и 
ур ба ни за ци ја, ру ше ње тра ди ци о нал них об ли ка жи во та и вас пи та ња де це усло-
ви ла су по ја ву и ши ре ње овог про бле ма. 

Ка да је у пи та њу Бла го ев град, по зна ти ри гид ни обра сци ор га ни зо ва ња жи-
во та у зе мља ма „ре ал ног” со ци ја ли зма ни су из о ста ли (слаб ква ли тет по ну ђе-
не ро бе, не ста ши це, не раз ви јен си стем град ских услу га). Ипак, Бла го ев град 
је го ди ну да на ра ни је од Чач ка (1960) до био пр ву са мо по слу гу, а то је убр зо 
по стао до ми нан тан на чин про да је ро бе. Из гра ђе не су и роб не ку ће. Фор ма 
је по сто ја ла, али не и пот пу ни са др жај по тро шње. С дру ге стра не, оштро су 
про га ња ни сви об ли ци ор га ни зо ва ња мла дих од оде ва ња, пре ко му зи ке, до 
сло бод ног вре ме на, ко ји ни су би ли на ли ни ји Пар ти је. Али, омла ди на Бла го-
ев гра да је ипак пра ти ла трен до ве и об ли ке за ба ве мла дих у све ту, без не ког 
ве ли ког за ка шње ња. Ауто ри тар ни по ли тич ки си стем ни је ус пео да за у ста ви 
про ток ин фор ма ци ја, али је сте јав но ис по ља ва ње не по жељ них об ли ка по на-
ша ња и за ба ве (џез, ро кен рол, оде ва ње). По ку шај да се енер ги ја мла дих и но ви 
му зич ки из раз усме ре ка по жељ ним иде о ло шким са др жа ји ма од 1975. го ди не 
спро во ди се кроз фе сти вал ре во лу ци о нар не пе сме („Ален мак”). 

На ни воу при ват но сти, ор га ни за ци је жи во та у нај ин тим ни јем де лу ко ји мо-
же али не мо ра да се де ли са дру ги ма, по себ ност Ју го сла ви је оли ча вао је ви ши 
стан дард, по сред но и ве ће мо гућ но сти за одва ја ње од јав ног жи во та (по се до-
ва ње ауто мо би ла, кућ них апа ра та, ви кен ди ца, мо гућ ност пу то ва ња). Све ове 
по ја ве ка рак те ри са ле су и Ча чак. Ма сов ност пу то ва ња на За пад омо гу ћа ва ла 
је су срет са дру га чи јим об ли ци ма и вред но сти ма жи во та, као и ства ра ње но-
вих на ви ка. Све ове пред но сти ни су би ле са др жа не са мо у жи во ту ме тро по ле, 
већ су се про стр ле и на про вин ци ју, па и Ча чак. Пред крај епо хе со ци ја ли зма 
ком па ра тив на пред ност Ју го сла ви је у сег мен ту ви шег стан дар да у од но су на 
дру ге со ци ја ли стич ке зе мље по че ла је да бле ди и не ста је. Ипак, од по чет ка ше-
зде се тих при мет но је зна чај но ма те ри јал но по бољ ша ње жи во та по је ди на ца. 
Ин ди ви ду ал ност и по ве ћа ње при ват но сти би ли су ви дљи ви и кроз про цес ур-
ба ни за ци је и по ве ћа ње ква дра ту ре, соб но сти и опре ме у ста но ви ма. По чет ком 
ше зде се тих по је ди нац у Чач ку је про сеч но имао 7,9, а по чет ком осам де се тих 
16,9 ква драт них ме та ра стам бе ног про сто ра. Жи вот је мо гао да до би ја дру га чи-
је об ли ке. На нај ин тим ни јем ни воу до шло је и до но вог схва та ња и ис по ља ва-
ња сек су ал но сти, јав ног ис по ља ва ња ин тим них осе ћа ња, укљу чу ју ћи и ис кри-
вље ни вид (пор но гра фи ја, про сти ту ци ја). Иако су по ма ци би ли ве ли ки са ма 
ор га ни за ци ја жи во та у ур ба ни стич ки не у ре ђе ним пред гра ђи ма и бе тон ским 
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на се љи ма има ла је и да ље се о ске тра ди ци о нал не фор ме, де лом ре ду ко ва не, 
али и да ље нео п ход не за „стра те ги ју пре жи вља ва ња” у сва ко дне ви ци уокви-
ре ној фи зич ким об лич јем на се ља ко је по из о стан ку мно гих функ ци ја ни је ни 
би ло град. Про цес ства ра ња мо дер них, ин ди ви ду ла них од но са ме ђу љу ди ма 
ни ка да ни је по стао све о бу хва тан.

При ват ност у Бу гар ској, зе мљи „ре ал ног” со ци ја ли зма, би ла је оп те ре ће на 
ауто ри тар ним иде о ло шким по рет ком. Ипак, по ве ћа ње стан дар да омо гу ћа ва-
ло је да се и у Бла го ев гра ду ма сов ни је ко ри сте ауто мо би ли, кућ ни апа ра ти, 
по ве ћа ква дра ту ра ста на (1965 – 9; 1986 – 16,8 ква дра та), ко ја је би ла ско ро 
иден тич на као у Чач ку. Од кра ја ше зде се тих од ла зи се и на пу то ва ња, укљу чу-
ју ћи и За пад, ма да не ма сов но као у Ју го сла ви ји. Пре ма мно гим по ка за те љи ма 
Бла го ев град је ка снио или је имао ни жи сте пен ко ри шће ња „мо дер них спра-
ва” у од но су на Ча чак. Ипак, и по ред огра ни че ња, по сте пе но је по ве ћа ва на 
мо гућ ност за ства ра ње ин ди ви ду а ли зма. Али, с дру ге стра не, бр за и ма сов на 
ур ба ни за ци ја са уоби ча је ним сла бо сти ма сек то ра услу га у со ци ја ли стич ким 
гра до ви ма, усло ви ла је за пра во кон зер ви ра ње пред мо дер них об ли ка жи во та 
(за јед ни штво, ис по ма га ње, ор га ни за ци ја сло бод ног вре ме на), у че му су оба 
гра да слич на. Бал кан ско на сле ђе је за др жа но, али је пи та ње да ли је то ујед но 
и тра ди ци ја бал кан ског гра да. Због на гле ур ба ни за ци је гра до ви су се за пра во 
рур ба ни зо ва ли, та ко да је со ци ја ли стич ки град кон зер ви рао жи вот не вред но-
сти ста нов ни ка се ла, а не гра да. 

Кван ти та тив но по ре ђе ње раз во ја Чач ка и Бла го ев гра да от кри ва мно ге слич-
но сти, пред но сти јед ног или дру гог гра да, за сто је и огра ни че ња раз во ја. Ме ђу-
тим, оно што је ва жни је, по твр ђу је се јед на од по чет них те за ве за них за оце ну 
са др жи не, тем па и ре зул та та со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је. Огра ни ча ва ју ћи 
раз вој дру штва у со ци ја ли зму, од еко но ми је до кон тро ле свих дру штве них од-
но са (струк тур на усло вље ност), ни је са мо за др жао већ по сто је ћи тра ди ци о-
на ли зам у сва ко днев ном жи во ту љу ди, што се у раз во ју гра до ва озна ча ва као 
рур ба ни за ци ја. У пи та њу је да ле ко ду бљи про блем ко ји се од но си на тра ди ци о-
на ли зам у по гле ду не спо соб но сти да дру штво, ово га пу та град, ре а гу је на мно-
го број не про ме не у свом окру же њу и се би са мом и да на њих на од го ва ра ју ћи 
на чин од го во ри. Из о ста нак ове ком по нен те у ор га ни за ци ји дру штва пред ста-
вља из о ста нак су штин ског свој ства мо дер ни за ци је схва ће не као је дин стве ни 
скуп тех но ло ги ја, уста но ва и вред но сти. 

Чи тав си стем ши ре ња гра до ва у зе мља ма со ци ја ли зма по чи вао је на хи по ур-
ба ни за ци ји (по дур ба ни зо ва но сти), у ко јој се ште де ло на уна пре ђе њу основ них 
функ ци ја гра да за рад по ди за ња ин ду стри је, оквир но све до кра ја ше зде се тих 
го ди на. Ова огра ни ча ва ју ћа фа за раз во ја усло ви ла је не по вољ не по сле ди це на 
бу ду ћи раз вој гра до ва, као струк тур ни не до ста так ко ји се те шко ис пра вљао 
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и по бољ ша вао. Но, на при ме ру Чач ка уоча ва се и из о ста нак основ них и нео-
п ход них ре ак ци ја на са мо по ве ћа ње гра да, од ур ба ни стич ког уре ђе ња, пре ко 
про ши ре ња сек то ра услу га до ства ра ња уста но ва кул ту ре, као до дат ни оте жа-
ва ју ћи про цес ко ји, по ред са ме струк тур не усло вље но сти раз во ја со ци ја ли стич-
ког гра да, до дат но оте жа ва мо дер ни за ци ју. Љу ди су у сва ко дне ви ци и при ват-
ном жи во ту има ли мо гућ ност да пра те про ме не, да их при хва та ју, ства ра ју и 
не гу ју но ве жи вот не вред но сти. Мо гућ но сти за раз вој ин ди ви ду а ли зма, као 
јед ног од основ них чи ни ла ца мо дер но сти, вре ме ном су по ста ја ле све ве ће. То 
ни је бе зна чај на те ко ви на со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је у Ју го сла ви ји, али она 
за пра во ни је ве за на за сам со ци ја ли зам, већ за из о ста нак ути ца ја др жа ве и ње-
ног иде о ло шког по рет ка на жи вот љу ди. Та мо где је др жа ва мо гла и тре ба ла да 
ре а гу је, као што је ко му нал но опре ма ње гра до ва, осни ва ње и рад обра зов них и 
уста но ва кул ту ре, „за та јио” је си стем. За пра во, ства ра ње про сто ра за по ве ћа ње 
ин ди ви ду а ли зма ни је пра ће но и омо гу ћа вањем сло бод ног удру жи ва ња и ор га-
ни зо ва ња гра ђа на (фор ми ра ње ци вил ног дру штва), та ко да је из о стао по врат-
ни ути цај на др жа ву и ње не од лу ке ва жне за ор га ни зо ва ње жи во та у за јед ни ци 
у ко јој се жи ви. Пар тиј ски мо но пол био је коч ни ца раз во ја дру штва, а уса мље не 
ин ди ви дуе, са ви шим сте пе ном сло бо де не го у дру гим зе мља ма со ци ја ли зма, 
ни су мо гле зна чај ни је да ути чу на раз вој и ме ња ње дру штва. С дру ге стра не, 
ра ста нак од си сте ма „ре ал ног” со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји зна чио је и одва ја ње 
од си сте ма цен трал ног пла ни ра ња. То је на ни воу еко но ми је до не ло од ре ђе не 
пред но сти, али са дру ге стра не у обла сти ма где је пла ни ра ње нео п ход но и где 
се под ра зу ме ва огра ни ча ва ње сло бо де, као што је ур ба ни за ци ја, др жа ва ни је на 
вре ме или уоп ште ни је ре а го ва ла, ни ти је дру штво би ло до вољ но раз ви је но да 
ути че на ор га не вла сти и ме ња или убр за ва до но ше ње од лу ка. Иста оце на ва жи 
и за си стем уста но ва кул ту ре, опи сме ња ва ње и обра зо ва ње ста нов ни штва.

При мер Бла го ев гра да је су про тан. Цен трал но пла ни ра ње и од лу чи ва ње 
да ло је (огра ни че не) ре зул та те у ин ду стри ја ли за ци ји, ур ба ни за ци ји, си сте му 
обра зо ва ња и уста но ва кул ту ре и за шти ти здра вља. Град је при ме ном ова квог 
мо де ла раз во ја, ма кар у нај о снов ни јем ви ду, до био зна чај не ур ба не функ ци је. 
Си стем је бла го вре ме но или са ма њим за о стат ком ре а го вао на про ме не. При-
мер до но ше ња ур ба ни стич ких пла но ва то нај бо ље илу стру је. С дру ге стра не, 
си стем ни је ре а го вао на ма њак или из о ста нак мно гих функ ци ја из сек то ра 
услу га. Ство ре на је фор ма за ур ба ни жи вот, али је са др жај из о стао или је био 
сла бог ква ли те та. 

По чет на прет по став ка да со ци ја ли стич ки гра до ви ни су про из во ди ли „мо-
дер ност” или ма кар не у до вољ ној ме ри, на при ме ру Чач ка и Бла го ев гра да по-
ка за ла се као тач на, али не у пот пу но сти. Не до ста та так сло бод ног тр жи шта, 
при ват не сво ји не, огра ни че ни ин ди ви ду а ли зам и ра ци о нал ност, као основ не 
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ком по нен те мо дер но сти пре ла ма ле су се не са мо пре ко жи во та по је дин ца или 
груп ног жи во та у гра ду, већ су има ли ути цај и на са му ма те ри јал ну струк ту ру 
ур ба них це ли на, њи хов раст, ор га ни за ци ју и об ли ко ва ње про сто ра. Бло ки ра-
њем раз вој них спо соб но сти дру штва за ре ша ва ње функ ци о нал них и ин те гра-
тив них про бле ма, гра до ви су по сле по чет не мо дер ни за ци је на ни воу уво ђе ња 
но вих тех но ло ги ја, ур ба ни стич ког и ар хи тек тон ског об ли ко ва ња про сто ра и 
згра да, осни ва ња уста но ва, па де ли мич но и но вих вред но сти, оста ли „за ле ђе-
ни” у свом раз во ју, а про бле ми су се вре ме ном усло жња ва ли.

Ка да је Ча чак у пи та њу, мо дер ност је био основ ни не до ста так жи во та, од 
основ них ин фра струк тур них мре жа нео п ход них да се жи ви у гра ду, па до из о-
стан ка уста но ва кул ту ре. С дру ге стра не, ма ње ауто ри та ран по ли тич ки си стем 
омо гу ћа вао је „бе жа ње” од вла да ју ћих вред но сти, пу то ва ња и ства ра ње ал тер-
на тив них об ли ка жи во та, од сва ко дне ви це, при ват но сти, умет нич ког ства ра-
ла штва, до не фор мал ног ор га ни зо ва ња. То су би ле ва жне од ред ни це ко је су по-
тен ци јал но мо гле да бу ду по чет на упо ри шта за ства ра ње оних вред но сти ко је 
на зи ва мо „ци вил но дру штво”. Ме ђу тим, сам си стем вој не ин ду стри је у гра ду, 
са мим тим и ор га ни за ци је ра да, по сред но и жи во та рад ни ка и њи хо вих по ро-
ди ца, до ми на ци ја не ква ли фи ко ва не рад не сна ге у мно гим тех но ло шким про це-
си ма, као и дру штве на изо ло ва ност ове број не гру пе у пе ри фе риј ским на се љи-
ма, уз не до ста так мно гих ва жних уста но ва ко је код ста нов ни ка гра да ства ра ју 
но ве жи вот не вред но сти, ства ра ли су пре пре ке за мо дер ни за ци ју друштва. 

Бла го ев град је пре ма ур ба ни стич ким ме ри ли ма, ар хи тек тон ском об ли ку, 
си сте му обра зо ва ња и по сто ја њу уста но ва кул ту ре био да ле ко „мо дер ни ји” од 
Чач ка. Али, ри гид ни ја ва ри јан та со ци ја ли стич ког дру штва гу ши ла је и огра-
ни ча ва ла ини ци ја ти ве за са мо стал но ор га ни зо ва ње ста нов ни штва и ис по ља-
ва ње дру га чи јег си сте ма вред но сти, што је по ти сну то, и ни жим стан дар дом 
до дат но огра ни че ну при ват ност. По вре ме на јав на ис по ља ва ња не за до вољ ства 
по во дом усло ва ра да у фа бри ка ма, ур ба ни стич ких ре ше ња или усло ва жи во-
та у но вим на се љи ма, би ле су рет ке сло бод не ини ци ја ти ве гра ђа на. С дру ге 
стра не, раз гра нат си стем обра зов них и уста но ва кул ту ре, па и ад ми ни стра тив-
ног апа ра та, био је по тен ци јал ни чи ни лац за ства ра ње мре же фор мал ног и не-
фор мал ног удру жи ва ња, раз ме не ми шље ња и ор га ни зо ва ња не са мо на ни воу 
Пар ти је и ње не ли ни је. Бла го ев град је имао ин сти ту ци о нал ну струк ту ру ко ја 
је омо гу ћа ва ла не са мо ути цај на ста нов ни ке гра да, не го по сред но и на власт 
уну тар и из ван си сте ма. 

Жи вот у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји до но сио је ви ше сло бо де, али је не до-
ста так си стем ске бри ге за све оне об ли ке гра да ко ји из ла зе из окви ра фа брич-
ке про из вод ње ста нов ни ке та квих ме ста ли шио мо гућ но сти да се кроз мно ге 
ин сти ту ци је у кон ти ну и те ту пре о бли ку ју ка но вим фор ма ма ур ба ног на чи на 
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жи во та. Ча чак ни ка да ни је био ста би лан ре ги о нал ни цен тар то ком пе ри о да 
со ци ја ли за ма, па је по ред сла би је раз ви је них ин сти ту ци ја у обра зо ва њу и кул-
ту ри имао и до дат ни про блем. Сна жан ути цај вој ске пу тем цен тра ли зо ва не и 
ми ли та ри зо ва не ин ду стри је сма њи вао је ефек те де цен тра ли за ци је, „са мо у пра-
вља ња”, план ско-тр жи шне при вре де, сло бо де у при ват ном жи во ту, сва ко дне-
ви ци, као и умет нич ког ства ра ла штва, „пред но сти” Ју го сла ви је у од но су на 
зе мље „ре ал ног” со ци ја ли зма.

У ве зи са тим мо же се до би ти и је дан од мо гу ћих од го во ра на пи та ње у 
ве зи са тра же њем пу те ва за стра те ги ју раз во ја ло кал них за јед ни ца, од но сно 
шта је све то што ути че на раз вој не мо гућ но сти или огра ни че ња живота гра до-
ва обе ле же них со ци ја ли стич ком ва ри јан том мо дер ни за ци је. Ана ли за раз во ја 
Чач ка и Бла го ев гра да да је раз ли чи те од го во ре. Оба гра да раз ви ја на су пу тем 
др жав не ин тер вен ци је ко ја је нео п хо дан услов за мо дер ни за ци ју. Ве ли ка ма те-
ри јал на ула га ња, ор га ни за ци ја по сла и сло же ност по ду хва та, број љу ди и њи-
хо вих спо соб но сти нео п ход них да се у ду жем вре мен ском пе ри о ду ис тра је на 
ре а ли за ци ји це лог про јек та, да ле ко су пре ва зи ла зи ли спо соб но сти ло кал них 
за јед ни ца. До ступ ност енер ги је, из град ња са о бра ћај ни ца, те ле ко му ни ка ци ја, 
по ди за ње нај ве ћег де ла ин ду стри је и обез бе ђе ње тр жи шта омо гу ће ни су од лу-
ка ма и ин ве сти ци ја ма цен трал не вла сти.

При мер Чач ка от кри ва да ин ду стри ја ли за ци ја, а за тим и по ди за ње стан дар-
да и огра ни че но про ши ре ње сло бо де де ло ва ња ста нов ни штва (од еко но ми је 
до кул ту ре), ни су до во љан услов за мо дер ни за ци ју, ни ти обез бе ђу ју ста би лан 
раз вој гра да. План ска ур ба ни за ци ја, бри га за ар хи тек тон ско об ли ко ва ње на се-
ља, ши ре ње град ске ин фра струк тур не мре же (са о бра ћај, во до вод и ка на ли за-
ци ја), уз раз вој ин сти ту ци ја (обра зо ва ње, кул ту ра) на при ме ру Бла го ев гра да 
от кри ва ста бил ни је пред у сло ве раз во ја ко ји су пре жи ве ли слом со ци ја ли стич-
ког си сте ма ор га ни за ци је дру штва. 

Ка да се ана ли зи ра ју основ ни чи ни о ци мо дер но сти (тр жи шна при вре да, 
при ват но вла сни штво, ра ци о нал ност и ин ди ви ду а ли зам) на при ме ру раз во ја 
Чач ка и Бла го ев гра да, по твр ђу ју се го ре на ве де ни за кључ ци. За раз ли ку од 
Бла го ев гра да у Чач ку су де ли мич но би ли при сут ни тр жи шна при вре да и при-
ват на сво ји на, ве ћи сте пен сло бо де и мо гућ ност за раз вој ин ди ви ду а ли зма. С 
дру ге стра не, град је по ди зан и ор га ни зо ван на пот пу но не ра ци о на лан на чин. 
Чи тав си стем имао је низ про бле ма и да ле ко је за о ста јао иза Бла го ев гра да. Не-
до ста так ра ци о нал но сти у ор га ни за ци ји и об ли ко ва њу про сто ра, ко ји је ути-
цао на сам жи вот гра да, по ти ски вао је и по ти рао иона ко огра ни че не и сла бе 
еле мен те мо дер но сти.

На кра ју, ка да се да је од го вор на пи та ње о на сле ђу со ци ја ли стич ке мо дер ни-
за ци је гра до ва на Бал ка ну (на при ме ру Чач ка и Бла го ев гра да) и исто вре ме но 
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по ре ди раз вој ова два гра да, као и две ва ри јан те со ци ја ли зма („са мо у прав ни” 
и „ре ал ни”), от кри ва се на пр ви по глед па ра док сал на чи ње ни ца – да је „ли-
бе рал ни ја” ва ри јан та со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји/Ср би ји оста ви ла по мно гим 
ви до ви ма сла би је ма те ри јал но на сле ђе. Град, као сво је вр стан ма те ри јал ни 
„оти сак” вре ме на и дру штва у про сто ру (Ле фе вр), осли као је до ме те два су пар-
нич ка си сте ма ор га ни зо ва ња со ци ја ли стич ког дру штва („са мо у пра вља ње” и 
„ре ал ни” со ци ја ли зам).

 Ин ду стри ја је у Чач ку има ла ве ли ки на пре дак, али не и у ви ду при ме не на-
пред них тех но ло ги ја. Ни је би ло план ске ур ба ни за ци је, што је до ве ло до ма сов-
не не ле гал не град ње и успо ра ва ња раз во ја гра да. Си стем обра зов них и уста но-
ва кул ту ре ни је се пра во вре ме но раз ви јао или ни је уоп ште по сто јао, а жи вот 
у пред гра ђи ма и со ли тер ским на се љи ма ни је по при мио ур ба не фор ме. С дру ге 
стра не, на при ме ру Бла го ев гра да до би ја се су прот на сли ка, уз све огра де о ква-
ли те ту по ди за ња гра да (ста но ви, ко му нал на ин фра струк ту ра), обра зов ног си-
сте ма и кул тур не по ну де. Цен трал но пла ни ра ње и до ми на ци ја иде о ло шких и 
по ли тич ких мо ти ва до не ли су Бла го ев гра ду од ре ђе ни сте пен раз во ја, мо дер ни-
за ци ју, по пут „при нуд ног” еко ном ског раз во ја. На мет ну ти пла но ви на прет ка, 
пот пу но по ли тич ки мо ти ви са ни, до при не ли су мо дер ни за ци ји гра да, што је 
из о ста ло у слу ча ју Чач ка. Жи вот у про вин циј ском гра ду у цен трал ној Ср би ји 
то ком епо хе со ци ја ли зма омо гу ћа вао је ви ше сло бо де и ма те ри јал ног „бла го-
ста ња” не го у гра ду као што је Бла го ев град у Бу гар ској, али ове пред но сти ни-
су ис ко ри шће не да би град до био све функ ци је ур ба ног ме ста. Осим из гра ђе не 
ин ду стри је, са тех но ло ги ја ма ко је ни су би ле на пред не, Ча чак је и да ље остао 
па лан ка.
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ме ста, го ди не из да ња и обе ле же них бро ја стра на), ин тер на бро шу ра.

17. „Не ко ли ко до ку ме на та о де се то го ди шњем ра ду ча чан ског по зо ри шта” (при ре ди ла 
Оли ве ра Ми ло са вље вић), Из вор ник 18, Ча чак, 2002, стр. 146–158. 

18. Окръ жен на ро ден съ вет – Бла го ев град ди рек ци ја „Окръ жен дър жа вен ар хив” – Бла-
го ев град : пъ те во ди тел по ар хив ни те фон до ве 1944–1976, Бла го ев град, 1977.

19. „Осни ва ње и ре ги стра ци ја Ра дио Чач ка (1966–1967)”, (при ре ди ла Оли ве ра Ми ло са-
вље вић), Из вор ник 21, Ча чак, 2005, стр. 197–210.

20. „По ста но вле ние № 22 на МС от 10. 05. 1982 г. за уско ре но со ци ал но-ико но ми че ско 
раз ви тие на се ли щ ни те си сте ми от че твър ти и пе ти функ ци о на лен тип, от гра нич-
ни те ра й о ни и от Странд жан ско-Са кар ския край през осма та пе ти лет ка и до 1990 
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г.”, Др жа вен вест ник (ДВ), бр. 42 от 28. 05. 1982 г.; изм. ДВ, бр. 13 от 15. 02. 1985 г.; 
ДВ, бр. 10 от 6. 02. 1987 г.; ДВ, бр. 81 от 21. 10. 1988 г.; ДВ, бр. 24 от 23. 03. 1990 г.; ДВ, 
бр. 43 от 29. 05. 1990 г.; ДВ, бр. 48 от 15. 06. 1990 г.

21. Пред лог Дру штве ног пла на при вред ног раз во ја на под руч ју Сре за Ча чак од 1957–
1961. го ди не, Ча чак (без го ди не из да ња).

22. Пред лог Дру штве ног пла на Сре за Ча чак за 1958. го ди ну, Ча чак, 1958.
23. Pri vred na po li ti ka vla de FNRJ : za pi sni ci Pri vred nog sa ve ta Vla de FNRJ 1944–1953, knji ge 

1–4 (pri re di li Mi o drag Ze če vić i Bog dan Le kić), Be o grad, 1995.
24. „Про је кат Све то ли ка Ли ке Стан ко ви ћа”, (при ре дио Ви то мир Ва си лић), Из вор ник 

16/17, Ча чак, 2001, стр. 153–163.
25. Ра дио Ча чак : 30 го ди на са ва ма, Ча чак, 1996 (без обе ле же них стра на).
26. Ре ги о нал ни во до вод ни си стем Рзав (без ме ста и го ди не из да ња).
27. „Те ле фон ски име ник Чач ка из 1948. го ди не” (при ре дио Ми о драг Ва си лић), Из вор-

ник 10, Ча чак, 1995, стр. 146–149.
28. 30 го ди на Сту дент ског до ма у Чач ку (без ме ста и го ди не из да ња)

В) СТА ТИ СТИЧ КИ ЗБОР НИ ЦИ, АНА ЛИ ЗЕ, ПРИ КА ЗИ

1. Два ве ка раз во ја Ср би је – ста ти стич ки пре глед, Бе о град, 2008.
2. De ca u Ju go sla vi ji : me đu na rod na go di na de te ta 1979, Be o grad, 1979.
3. Gra si ja ni, Be li na, Pri vre da Bu gar ske u po sle rat nom pe ri o du, Be o grad, 1959.
4. Ju go sla vi ja 1918–1988 : Sta ti stič ki go di šnjak, Be o grad, 1989.
5. Кън чов, Ва сил, Ма ке до ния. Ет но гра фия и ста ти сти ка, Со фия, 1900. 
6. Ko nač ni re zul ta ti po pi sa sta nov ni štva od 15 mar ta 1948 go di ne, knji ga V : sta nov ni štvo po 

pi sme no sti, Be o grad, 1955. 
7. Миљ ко вић, Ду шан – Ни ко лић, Ми о драг, Раз вој ре пу бли ка прет ход не СФР Ју го сла-

ви је 1947–1990. го ди не : Сту ди је, ана ли зе, при ка зи, бр. 132 (Са ве зни за вод за ста ти-
сти ку), Бе о град, 1996. 

8. Ни ко лић, Ми о драг, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (I део), (Са ве зни за-
вод за ста ти си ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 137), Бе о град, 1998.

9. Ни ко лић, Ми о драг, Ин ду стри ја Ср би је и Цр не Го ре 1946–1996 (II део), (Са ве зни за-
вод за ста ти сти ку. Сту ди је, ана ли зе и при ка зи 139), Бе о град, 1999.

10. Оп шти не у Ре пу бли ци Ср би ји 1990 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1991.
11. Оп шти не у СР Ср би ји 1974 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1975.
12. Оп шти не у СР Ср би ји 1975 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1976.
13. Оп шти не у СР Ср би ји 1980 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1981.
14. Оп шти не у СР Ср би ји 1982 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1983.
15. Оп шти не у СР Ср би ји 1983 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1984.
16. Оп шти не у СР Ср би ји 1984 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1985.
17. Оп шти не у СР Ср би ји 1985 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1986.
18. Оп шти не у СР Ср би ји 1986 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1987.
19. Оп шти не у СР Ср би ји 1987 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1988.
20. Оп шти не у СР Ср би ји 1988 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1989
21. Оп шти не у СР Ср би ји 1989 : ста ти стич ки по да ци, Бе о град, 1990. 
22. Po pis sta nov ni štva 1953, knji ga IX : pi sme nost i škol ska spre ma : po da ci za sre zo ve pre ma 

uprav noj po de li u 1953 go di ni, Be o grad, 1960.
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23. Po pis sta nov ni štva 1961. Knji ga XII : mi gra ci o na obe lež ja re zul ta ti za na se lja, Be o grad, 
1966.

24. Po pis sta nov ni štva 1961. Knji ga XI II : škol ska spre ma i pi sme nost re zul ta ti za na se lja, Be o-
grad, 1965.

25. Po pis sta nov ni štva i sta no va 1971 : sta nov ni štvo, mi gra ci o na obe lež ja : re zul ta ti po na se lji-
ma i op šti na ma, knji ga IX, Be o grad, 1973

26. Po pis sta nov ni štva i sta no va 1971 : sta nov ni štvo pi sme nost i ško lo va nost : re zul ta ti po re pu-
bli ka ma i po kra ji na ma. Knji ga II, Be o grad, 1974.

27. По пис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва у 2002. го ди ни : ста нов ни штво. 
Упо ред ни пре глед бро ја ста нов ни ка 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. и 2002 : по да-
ци по на се љи ма, Бе о град, 2004.

28. Raz voj Ju go sla vi je 1947–1981 : Sta ti stič ki pri kaz, Be o grad, 1982.
29. Sa mo u prav ni i dru štve no-eko nom ski raz voj Ju go sla vi je 1947–1977 : Sta ti stič ki pri kaz, Be o-

grad, 1978.
30. Si me u no vić, Vla di mir, Sta nov ni štvo Ju go sla vi je i so ci ja li stič kih re pu bli ka 1921–1961, Stu-

di je ana li ze i pri ka zi, Be o grad, 1964.
31. Sta nje i ko ri šće nje elek tron skih ra ču na ra u SFR Ju go sla vi ji 1975. (Stu di je, ana li ze i pri ka zi 

87), Be o grad, 1977.
32. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1956. /съ кра те но из да-

ние/, Со фия, 1957.
33. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1960, Со фия, 1961.
34. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1961, Со фия, 1962.
35. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1971, Со фия, 1972.
36. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1980, Со фия, 1981.
37. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1981, Со фия, 1982.
38. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на ре пу бли ка Бъл га рия 1982, Со фия, 1983.
39. Ста ти сти че ски го ди шни къ на На род на Ре пу бли ка Бъл га рия 1987, Со фия, 1988.
40. Ста ти сти че ски го ди шни къ на Ре пу бли ка Бъл га рия 1992, Со фия, 1993.
41. Ста ти сти че ски го ди шни къ на Бъл гар ско то цар ство 1929–1930, го ди на XXI–XXII, 

Со фия, 1930, стр. 22; 
42. Ста ти сти че ски го ди шни къ на Бъл гар ско то цар ство 1936, го ди на XXVI II, Со фия, 

1936, стр. 23
43. Ста ти сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия 1913–1922, го ди на V–XIV, Со-

фия, 1924.
44. Ста ти сти че ски го ди шни къ на Цар ство Бъл га рия 1940, го ди на XXXII, Со фия, 

1941.
45. Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1958, Be o grad, 1958.
46. Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1959, Be o grad, 1959.
47. Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1960, Be o grad, 1960.
48. Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1961, Be o grad, 1961.
49. Sta ti stič ki go di šnjak FNRJ 1962, Be o grad, 1962.
50. Sta ti stič ki go di šnjak SFRJ 1963, Be o grad, 1963.
51. Sta ti stič ki go di šnjak SFRJ 1965, Be o grad, 1965.
52. Sta ti stič ki go di šnjak SFRJ 1966, Be o grad, 1966.
53. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1968, Be o grad, 1968.
54. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1969, Be o grad, 1969.
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55. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1972, Be o grad, 1972.
56. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1973, Be o grad, 1973.
57. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1976, Be o grad, 1976.
58.  Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1977, Be o grad, 1977.
59. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1979, Be o grad, 1979.
60. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1980, Be o grad, 1980.
61. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1982, Be o grad, 1982.
62. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1984, Be o grad, 1984.
63. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1986, Be o grad, 1986.
64. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1987, Be o grad, 1987.
65. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1988, Be o grad, 1988.
66. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1989, Be o grad, 1989.
67. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1991, Be o grad, 1991.
68. Sta ti stič ki go di šnjak Ju go sla vi je 1990, Be o grad, 1990.
69. Ста ти стич ки го ди шњак СР Ср би је 1989, Бе о град, 1989.
70. Ста ти стич ки го ди шњак Ср би је 1998, Бе о град, 1999.
71. Ста ти сти че ски сбор ник на Окръг Бла го ев град, Бла го ев град, 1968.
72. 30 го ди ни со ци а ли сти че ска ико но ми ка : со ци ал но – ико но ми че ски из ме не ния в НР 

Бъл га рия през пе ри о да 1944–1974 год. (Н. По пов, А. Ми ло шев ски), Со фия, 1974.
73. 35 го ди ни со ци а ли сти че ска Бъл га рия, Со фия, 1979. 

Г) ОБЈАВЉЕНА МЕМОАРСКА ГРАЂА

1. Во де ни ча ров, Пе тър - По по ва, Кри сти на - Па шо ва, Ана ста сия, Мо е то до сие, пар-
дон, би о гра фия. Бъл гар ски те мо дер ни за ции (30-те и 60-те го ди ни) – иде о ло гии и 
иден тич но сти, Бла го ев град, 1999. 

2. Во ји но вић, Ду шан М., „Се ћа ња на је дан пе ри од раз во ја гра да Чач ка”, Ви ше ве ков на 
исто ри ја Чач ка и и око ли не, На уч ни скуп (ур. Вла дан Јо ва ше вић, Ан дри ја Стој ко-
вић, Ра до ван М. Ма рин ко вић), Бе о град, 1995, стр. 872–873.

3. Яд ков, Ди ми тър, Бъл гар та бак: Спо ме ни, Со фия, 2003.
4. Ја ћи мо вић, Ми о драг, Пре ко мут не Ма ри це. Пу то пи сне бе ле шке, Ва ље во, 2003.
5. Ја ћи мо вић, Ми о драг, Свет у очи ма Ча ча на, Ча чак, 1983.
6. Ка са бов, Йор дан Ди ми тров, Та й ни те на кон тра ра зу зна ва ча, Шу мен, 1995.
7. Ma ri no vić, Mi lo mir, „Dis ko ko mi tet, ge štet ner sub ver zi ja i dru ge uspo me ne”, Art 032, br. 

18, Ča čak, 2008, str. 32–38. 
8. Мар ко ва, До брин ка, До бър ден, Бла го ев град : ле то пи си, Бла го ев град, 2000.
9. Мој си ло вић, Ми ро слав Ми ле, Са мо је јeдан твој град: за пи си о ста ром Чач ку, Ча-

чак, 1996.
10. Си мо вић, Ран ко, Оно вре ме кру жо ка, Ча чак, 2005.

Д) ИНТЕРВЈУИ

1. Из ја ва Вла да Кар ли чи ћа, мај сто ра пред у зе ћа „Бо ба Ми ле тић” 1947–1953, да та ауто-
ру тек ста 15. ма ја 2010. го ди не.
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2. Из ја ва ин же ње ра Алек сан дра Ви шњи ћа, за по сле ног у „ФРА” од 1955. го ди не, ди рек-
то ра пред у зе ћа у пе ри о ду 1976–1982. и 1986–1989, пред сед ни ка оп шти не Ча чак од 
198. до 1986. го ди не, да та Ми ло шу Ти мо ти је ви ћу 1. ју на 2010. го ди не.

3. Из ја ва Ми ло ша Уро ше ви ћа, пред сед ни ка оп шти не Чач ка (1989–1992), да та Ми ло-
шу Ти мо ти је ви ћу 29. ма ја 2010. го ди не.

4. Из ја ва Пе тра Јо ло ви ћа – Бес ке из Чач ка, дру штве но-по ли тич ког рад ни ка (пред сед-
ник син ди ка та вој не фир ме „Бо ба Ми ле тић” из Чач ка и „Тех но га са” из Бе о гра да, 
члан и пред сед ник ко ми те та СК у Чач ку, члан ЦК СК Ср би је и члан оп штин ске 
упра ве у Чач ку), да та Ми ло шу Ти мо ти је ви ћу 15. ма ја 2009. го ди не.

Ђ) ШТАМПА И ПЕРИОДИКА

1. Дър жа вен вест ник, Со фия (1944–1989) – по је ди ни бро је ви.
2. Пи рин ско де ло, Бла го ев град (1945–1989).
3. Сло бо да, Ча чак (1963–1990).
4. Сло бод ни глас, Ча чак (1945–1950). 
5. Слу жбе ни гла сник НР Ср би је, Бе о град (1944–1959).
6. Слу жбе ни лист Оп шти не Ча чак, Ча чак (1967–1989).
7. Фа брич ке но ви не, Ча чак (1976–1990).
8. ЦЕР, Ча чак (1965–1990).
9. Ча чан ски глас, Ча чак (1950–1990).
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„Рзав”, 305; „Семедраж”, 305).

Војводина, 56–57, 119, 235, 356, 412.
Врање, 60, 206, 281.
Враца, 61.
Вреоци, 146–147, 182.

Г

Габрово, 61.
Горња Горевница (село), 81.
Горња Трепча (бања), 81.
Горњи Милановац, 85, 150, 180, 192, 199, 203, 
241, 281, 305.
Горњи Вакуф, 163.
град, градови, 31–34.

административни центри, значај, 42, 45, 
49, 82–83, 87–94, 147, 206, 267–268, 272, 275, 
321, 340–341, 394, 399, 419, 486, 490, 493.
балкански (турско – византијски), 15, 22, 
31, 34–35, 37–45, 55.
девестација простора, 306.
дефиниција, 31–34.
„дивља градња” (Благоевград, 332–334, 
493; Југославија, 15, 299–303; Србија, 15, 
270, 299–303, 339; Чачак, 284–285, 291–293, 
295, 297–298, 310–311, 323, 339, 492).
дневни мигранти (Југославија, 265; 
Чачак, 308).
држање домаћих животиња (Благоевград, 
334; Чачак, 314).
историјски развој (Бугарска, 36–37, 40–43; 
Србија, 36–37, 39–43).
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локална самоуправа 94–95.
модернизација, 17, 21–22, 24–25, 47, 50–52, 
104.
ограничавање досељавања (Бугарска, 
275–276; Југославија, 268).
рурбанизација, 264, 478, 485, 499 (Благоев-
град, 492; Бугарска, 275; Југославија, 299; 
Србија, 269; Чачак, 492).
рустификација (Србија, 42, 282).
социјалистички, 15, 44–45.
утицај на економски развој, 105–106, 
119–120. 
хипоурбанизација, 45, 254, 265 
(Благоевград, 337–338, 492, 494; Чачак, 
295, 338–339, 492, 494).
чистоћа (Благоевград, 334, 336; Чачак, 
314–315).

Градац (средњовековни Чачак), 82.
грађевинарство, 

Благоевград, 324, 385.
Бугарска, 125, 177.
Чачак, 166, 202, 236.

Грамада, село, 318.
грбови социјалистичких градова

Благоевград, 424, 482.
Бугарска, 425.
Србија, 412.
Чачак, 412, 483.

Грчка, Грци, 39–40, 44, 50, 68, 84, 87–88, 111–
113, 121, 147, 171, 193, 243, 245, 252, 277, 446, 
465–466, 473. 
Гуча, 402, 409, 411.

Д

Дан овчара (Ђурђевдан), 448, 476.
Данска, 111, 147, 197.
дедукција, 21.
„демографски прелаз”, 350–351.

Бугарска, 362.
Србија, 351.
Чачак, 360–361, 369.

„демографска транзиција”, 350–351, 369.
дечји вртићи, 265.

Благоевград, 88, 320, 325, 331, 337, 368, 383, 
387, 495.
Чачак, 85, 376, 383, 387, 495.
чување деце (Бугарска, 476).

„дивља градња” (види под градови)
диктатура пролетаријата, 65, 71, 74.
Димитровград, 61.
дисидентство, 427.
Добрич, 61.
Драгачево (драгачевски крај), 374, 361.
друштво, 32, 34, 42–43, 46, 53, 65, 67, 72, 77, 91, 
97, 105, 107, 274, 301, 349, 370, 372, 391, 429–430, 
438, 448–449, 475, 499–500.

балканско, 91.
глобално, 31.
градско, 22.
грађанско, 49.
индустријско, 51, 104.
информатичко, 51.
комунистичко, 54.
модерно, 98, 103, 306.
„народне демократије”, 64.
„реалног социјализма”, 486.
совјетско, 254.
тоталитарно, 448.
убрзање развоја, 51.
урбанизовано, 266.
утицај Запада, 92.
цивилно, 75, 427, 501.

Државно привредне заједнице (ДСО) –   
 Бугарска, 76.
Дубровник, 85, 467.
Дунав, 152.
Дунавски вилајет, 39.
Дупница, 245.

Ђ

Ђустендил, 61.
Ђустендилски округ, 221.

Е

Европа, 19, 35, 44, 49, 50, 67, 111, 115, 186, 222, 
235, 261–262, 272, 281–283, 299, 317, 381, 389, 
403, 459, 466, 468, 492.

Западна (Запад), 34–38, 43–50, 64, 67–68, 
71–73, 75, 79, 91, 104, 107, 111–112, 114, 129, 
147, 154, 160, 180, 188, 192, 195, 197–200, 
212, 215, 220, 227–228, 230–233, 235, 239, 
247–248, 253, 260, 274, 277, 301, 313, 336, 
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350, 352, 355–356, 362, 364, 389, 391–394, 
405–406, 416, 418–419, 427, 429, 435, 448, 
454–455, 457–458, 460, 466, 473, 486, 488–
489, 491, 496–499. 
Источна (Исток), 17, 25, 43–45, 48–50, 53–
55, 64–65, 67–70, 74, 107, 111, 115–116, 123, 
196–197, 199–200, 215, 229–230, 232, 254, 
263–266, 270, 276, 295, 302, 380, 389, 397, 426, 
457, 466, 473, 478, 485–486, 489–490, 497.

европеизација, 49, 282.
Егејско море, 81–82, 208, 331.
Египат, 193.
економска запостављеност Србије унутар 
СФРЈ, 117–120.

недостатак енергије, 120.
електроника,

Благоевград, 216, 242, 246, 248–252, 257.
Бугарска, 126–128, 214.
Југославија, 121, 240
Србија, 239, 240.
Чачак, 234, 240–241.

енергетика
(термо)електроцентрале – Бугарска [ТЕ 
(ТЕЦ) „Бобов дол“, 245; ХЕ (ВЕЦ) „Бели 
Искър”, 172; ХЕ (ВЕЦ) „Лиляново”, 209; 
ХЕ (ВЕЦ) „Петрово”, 172; ХЕ (ВЕЦ) 
„Пирин”, 209; ХЕ (ВЕЦ) „Пиринска 
Бистрица”, 209; ХЕ (ВЕЦ) „Попина лъка”, 
209; ХЕ (ВЕЦ) „Разлог”, 172; ХЕ (ВЕЦ) 
„Рила”, 138; ХЕ (ВЕЦ) „Сандански”, 209; 
ХЕ (ВЕЦ) „Спанчево”, 209; ХЕ (ВЕЦ) 
„Студена” 172]. 
(термо)електроцентрале – Србија (енерга-
на „Фабрике хартије” у Чачку, 134, 165, 
223, 238; енергана Хемијске индустрије 
„Милан Благојевић” – Лучани, 149; ТЕ 
„Вреоци”, 147; ХЕ „Бистрица”, 120; ХЕ 
„Зворник”, 149; ХЕ „Међувршје”, 148–150, 
255; ХЕ „Овчар Бања”, 148–150, 255).

еснаф, 39, 92.
„Еурека”, пројекат, 230.

Ж

жене (девојке), 86, 88, 126, 210, 218, 227, 251, 
352–355, 359–360, 363–364, 366, 368–369, 374–
375, 377–378, 434, 436, 440, 442, 452–453, 455, 
463, 468–469, 472, 474–476, 480.

З

задуживање у иностранству, 74
Бугарска, 128.
Југославија, 114, 122, 125, 128, 131.
Чачак, 233–234.

Загреб, 59, 230, 371.
Задар, 59.
Зајечар, 59–60.
Западна Морава, 80–81, 83, 86, 134, 145, 150, 
168, 184, 234, 281, 286, 294, 304, 305, 312, 413.
Зеница, 59.
Зрењанин, 59.

И

Ивањица, 180, 186, 229, 281.
избеглице

Благоевград, 87–88, 138, 317, 336–337, 365.
Бугарска, 365.
Југославија, 365.
Србија, 356.
Чачак, 159, 361, 365.

Израел, 366.
индивидуализам, 22–23, 32, 46, 279, 355, 426, 
448, 453, 457–458, 470–471, 498–499, 500, 502.
Индија, 193.
Индонезија, 193.
индустријализација, индустрија

Балкан, шест покушаја индустријализа-
ције (1830-1990), 50–51.
екстензивна, 105, 107 (Бугарска, 126; Југо-
славија, 110).
дефиниција, 103–106.
продуктивност, 107, 260, 265 (Благоевград, 
117; Бугарска, 127; Југославија, 112, 114, 
301, 309; Србија, 122–123; Чачак, 165, 190, 
194–195, 212, 220, 227, 231, 236).
совјетски узори, 45, 51, 125, 127–129, 274.
број запослених (Благоевград, 139, 172, 
178, 180, 213, 217–220, 253; Бугарска, 123, 
125, 128–129; Југославија, 122, 128–129; 
Србија, 109, 122–123, 128–129; Чачак, 131, 
134–137, 144, 164, 170, 178, 181–182, 220–
221, 237, 239, 253).
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број предузећа (Благоевград, 88, 173, 217, 
248; Бугарска, 123–124; Србија, 116–117; 
Чачак, 83, 85–86, 131, 141–142, 170).
војна, 29, 109, 129, 131, 144, 151–164, 170, 
178–180, 189–195, 199, 225–226, 237, 253–
254, 287, 289, 378, 458, 485–491, 501–502.
сарадња са науком, универзитетима, 121–
122, 126.

инжењери,
Благоевград, 97, 178, 215, 219, 230, 249, 252, 
333.
Чачак, 96, 136, 158–161, 163, 190–191, 193–
195, 203, 233, 241, 379–380, 388, 460–461, 
489.

Информбирo, 67–68.
Ирак, 160, 193.
Иран, 193.
Ирска, 111.
Искар, 246.
Истанбул, 36–37, 41, 44.
Источна Румелија, 40.
исхрана, 309, 350, 428.

Благоевград, 365, 449–450.
Србија, 352.
Чачак, 375, 429–432. 

Италија, Италијани (италијанско), 105, 111, 
133–134, 147, 157, 192, 228, 233, 307, 418, 465–
466, 473.

Ј

Јагодина, 60.
Јадранско море, 80, 145.
Јамбол, 61.
Јапан, 127, 129, 196, 198.
Јевреји, 84, 88, 364, 366, 368.
Једрене, 37.
Јездина, село, 162.
Јелица (планина), 85, 162.
Јермени, 88, 365.
ЈНА (Југословенска народна армија), 152–153, 
157–158, 163, 190–191, 229, 240, 271, 489.
Југоисточна Азија, 127.

К

Каблар (планина), 413.

Казанлк, 61.
Канада, 198, 231, 232.
канал за наводњавање – Чачак, 81, 168, 201, 
490.
канализација, 23.

Благоевград, 62, 87, 320, 322–323, 329–331, 
339, 342, 493, 502.
Бугарска, 471.
Југославија, 154.
Србија, 270.
Чачак, 62, 86, 162, 288, 291, 295–296, 303–
305, 314, 342, 487, 493–494.

Карловац, 59.
капитализам, 35, 39, 44, 47–48, 51, 265, 279, 
394, 454–455. 
кафане (кафићи), 

Благоевград, 89, 451, 455, 485 („Бистрица”, 
454; ресторани, 320, 328, 337, 451, 454–
455).
Бугарска, 279.
Чачак, 86, 406, 430–431, 433–435, 437–438, 
440–443, 447, 485 [ „Астерикс” – кафић, 438; 
Башта „1. мај” – кафана, 433; „Београчић” 
– кафана, 430; „Камел” – кафић, 438; 
„Париз” – ресторан, 431; „Пролеће” 
– ресторан, 430; „Чарли” – кафић, 437; 
„Шумадија” („Кореја”) – кафана, 443]. 

квадратура станова (у m2 )
Београд (цена), 299.
Благоевград, 335, 341, 472, 476, 494, 499.
Бугарска, 333, 470, 475.
„дивље куће”, 300.
Крагујевац, 313.
Ниш, 313.
Нови Сад, 313.
предузећа „Слобода” у Чачку, 193.
Приштина, 313.
социјалистичких градова, 265.
стамбени минимум за „нормалан” живот, 
309.
Француска, 313.
Чачак, 291, 311–313, 341, 498–499.

Кина, 162, 198.
Кипар, 68.
Књажевац, 281.
колективизација села

Благоевград, 176.
Бугарска, 274.
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Чачак, 168.
компјутери (рачунари),

Благоевград, 216, 250, 490–491.
Бугарска, 126–127, 239–240, 491.
Југославија, 239–240.
Словенија, 239. 
Србија, 239–240.
Хрватска, 239.
Чачак, 225–226, 230–232, 240, 253, 490.

Константинопољ (види Истанбул),
контрацепција, 350–354.

Благоевград, 369.
Бугарска, 475, 495.
coitus interruptus (Бугарска, 353–354; 
Србија, 364; Француска, 364).
пилуле, 354, 364.
презервативи, 364.
саветовалишта (Југославија, 352).
спирала, 360.
Србија, 353–354.
традиционални отпори, 354.
улошци, 354.
Француска, 364.
Чачак, 359–360, 495.

космонаути, совјетски, 455, 480.
Косово, 56, 80, 352.
Косовска Митровица, 59.
конфискација,

Југославија, 65, 108, 169.
Србија, 117.

комунизам (комунистички), 19, 51, 54, 67, 69, 
74–75, 83, 86–87, 96, 107, 233, 337, 354, 388, 400, 
403, 412–414, 420–422, 428, 452.
коцкање (Чачак, 434, 442, 444).
КПЈ/СКЈ (Комунистичка партија Југославије/
Савез комуниста Југославије), 17, 19, 44–45, 
47, 64–65, 67–70, 73, 75–76, 89, 97, 109, 111, 114–
116, 118, 125, 127–129, 137, 156, 271, 393, 409, 
430, 434, 436, 461. 
Крагујевац, 59–60, 62, 133, 135, 145, 147, 151, 
159, 190, 222, 237, 269, 272, 313, 372, 379–380, 
445–446.
Краљево, 59–60, 93, 133, 135, 143, 145–146, 151–
152, 169, 201, 237, 241, 281, 312, 378, 432, 445.
Крим, 474.
Крупањ, 152. 
Крушевац, 36, 59–60, 146, 222, 237, 281, 445.

Поправни дом, 443.

Крџали, 61.
Куба, 129, 215.
Кувајт, 160.
Куманово, 59.
„Кулата”, гранични прелаз (Бугарска), 473.
Кулиновачко поље, 298.
култура, 388–391.

балканска, 31, 37, 92.
либерализација, 70, 74 (Бугарска, 73, 413–
414, 425–427; Југославија, 68, 72, 391–397, 
403, 425–427).
малограђанска (вредности), 364, 468.
новокомпонована, 394, 439–441, 457, 496.
патријархална, 356.
социјалистичка, 388–391.
соцреализам, 388–389, 391.
техничка, 165, 195, 218, 230.

култура, установе,
Државно драмско позориште „Моссовет” 
(Москва), 42.

култура, установе (Благоевград, град, оп-
штина, округ),

Архив, 27–28, 62, 416, 496.
Библиотека, 84, 87, 328, 415–416, 340.
биоскопи, 337, 420 („Никола Калъпчиев”, 
325).
Гитарско-мандолински оркестри, 415.
Дом културе, 324, 328.
Драмско позориште, 62, 207, 325–326, 328, 
340, 347, 416, 418, 420, 496.
Државни ансамбл за народну музику, 418, 
421, 496.
Државно луткарско позориште, 416, 496.
манифестације („Ален Мак”, 421, 482, 496; 
„Пирин” – сликарска, 417; „Празник мога 
града”, 421).
Музеј, 62, 317, 326, 339, 417, 424, 496.
Омладинска опера (Софија), 418.
Опера, 88, 328, 340, 347, 415, 418, 420, 454, 
496.
Оркестар за народну музику и песме, 419.
Радио Благоевград, 419.
Реонски омладински дом „Лиляна Дими-
трова” (Софија), 448.
Телевизијски центар, 419.
удружења, 417.
Уметничка галерија „Стоян Сотиров”, 
417.

култура, установе (Чачак),
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аматеризам, 396, 399, 402, 409.
Архив (архивска грађа), 16, 27–28, 62, 135, 
399–400.
Библиотека, 16, 83, 398.
биоскопи, 86, 407–408 („Праг”, 165, 408; 
„Сутјеска”, 408).
Галерија „Надежда Петровић”, 400–401, 
411.
Дом ЈНА, 434, 436.
Дом културе, 294, 399, 401, 437.
културно-уметничка друштва („Абраше-
вић”, 399, 402; „Дуле Милосављевић”, 402).
манифестације („Меморијал Надежде 
Пе тро вић”, 400–401, 411, 483; „Дисово 
про леће”, 411; Драгачевски сабор трубача, 
402, 409; „Распевана младост”, 409; Сабор 
фрулаша, 409).
Музеј, 15, 28, 62, 283, 400.
Музеј револуционарне омладине, 400.
неформалне (атеље „Жика Макса”), 404–
405, 425, 496.
Пионирско позориште, 399.
Позориште, 28, 62, 399, 401–402, 406, 425.
Радио Чачак, 28, 402–403.
часописи („Бумеранг”, 404; „Зборник 
радова Народног музеја у Чачку”, 400; 
„Градац”, 402–404, 406, 483).

кућни апарати (Благоевград, град, општина, 
округ),

веш машине, 472–473.
грамофони, 472.
електрични шпорети, 472.
радио-апарати, 87, 472.
телевизори, 451, 470–471, 473, 480.
фрижидери, 472–473.

кућни апарати (Чачак, град, општина),
веш машине, 192.
грамофони, 462.
електрични шпорети (штедњаци), 192, 
227–229, 461.
посуђе, 163, 192, 431, 464. 
радио-апарати, 85, 402–403, 432, 462, 464, 
469. 
телевизори, 462.
усисивачи, 163, 192, 228, 256, 462–464.
фрижидери, 192, 462–463, 289, 466.

Л

Лазаревац, 152.
Лајковaц, 143, 183.
лекари

Благоевград, 366–367, 451, 495.
ограничавање приватне лекарске праксе 
(Бугарска, 363; Југославија, 352, 357).
у односу на број становника (Благоевград, 
366–367; Бугарска, 245, 362; Југославија, 
245, 352, 362; Србија, 245, 352, 359; Чачак, 
357, 359).
Чачак, 357, 360, 434, 460–461, 467, 495.

лењинизам, 70, 381.
Лесковац, 59–60.
Либан, 193.
Ловеч, 61.
Лозница, 152.
Лондон, 186, 299, 466.

Љ

Љиг, 152.
Љубљана, 59, 371, 418.

М

мак, прерада за опијум 88, 140.
Македонија, Македонци, 28–29, 39–40, 64, 
73, 76, 84, 87–88, 94, 96, 130, 138, 205, 220, 242, 
242, 320–321, 337, 365, 416–419, 421–423, 457, 
485, 490, 493.

Вардарска, 66, 87, 89, 205, 317, 320, 337, 365, 
419–420.
Егејска, 66, 87, 317, 365.
НР (СР) Македонија, 66, 183, 236, 252, 320, 
265.
Пиринска, 66, 69, 73, 87, 89, 94, 140, 205–
206, 242, 320, 327, 340, 419, 493.

Мађарска, 72, 111, 115, 147, 157, 162, 193, 195, 
236, 266, 276, 364, 418, 472.
Марибор, 59, 159.
„Маршалов план”, 67.
Мачва, 236.
машиноградња, 52, 104.

Благоевград, 248.
Бугарска, 124, 127, 130.
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Србија, 118, 149.
миграције, 264, 456, 485.

Благоевград, 246, 368, 477.
Бугарска, 375–376, 365.
Југославија, 356.
Србија, 356.
Чачак, 280, 361, 375.

микроисторија, 63.
Милано, 37.
Милићевци (село), 81, 136. 
микропроцесор, 107, 239.
Минск, 336.
Младеновац, 152.
модерност, 24, 35, 46, 47–49, 53, 349, 478.

Благоевград, 485, 494, 500–502.
Југославија, 500.
Србија, 274, 462.
Чачак, 426–427, 440, 468, 468, 485, 488, 
500–502.

Монголија, 129.
Монтана, 61.
Морава, 152.
Моравички округ (моравички крај), 186, 236, 
361.
Москва, 37, 68, 72, 77, 125, 407.
Мостар, 59, 197.
Мрчајевци, 358, 439, 481.
муслимани, 38, 40, 64, 82–84, 282, 317, 363, 
365. 

Н

НАТО (Северноатлантски пакт), 68.
Напуљ, 37.
насиље (хулиганство)

Благоевград, 451, 453, 455, 458.
број преступника (Краљево, Крушевац, 
Србија, Чачак – 446).
Бугарска, 275, 452–453, 456.
криминал (Бугарска, 275, 465; Чачак, 408, 
433).
малолетничко, 456 (Благоевград, 452–455, 
458; Бугарска, 452–453; Југославија, 444; 
Србија, 444–445; Чачак, 442–446, 458, 498).
поседовање и употреба оружја (Чачак, 
447).
силовања (Благоевград, 455; Чачак, 444).

Чачак (град, 441–444, 446–447, 458, 498; 
села, 441–442).

национализација, 23, 107.
Благоевград, 171–175, 180.
Бугарска, 66, 69, 124, 363, 449.
Југославија, 65, 108.
Србија, 117, 352.
Чачак, 135, 140–143, 164, 166–167, 169, 310.

Неврокоп (Гоце Делчев), 247.
„нелиберално цивилно друштво”, 49, 427.
Немачка, Немци (немачки), 89, 134, 381, 383–
384.

Западна (СР Немачка), 111–113, 215, 307. 
Источна (ДДР), 111, 115, 193, 200, 215, 266.

неписменост
Благоевград, 382.
Бугарска, 57, 382.
Југославија, 370, 373.
Србија, 57, 370–371, 373, 375, 382, 387.
Чачак (град, 373–374; општина, 373–375, 
382, 387).
функционална (Србија, 373).

несврстани, покрет, 18, 71, 75.
Никопољ, 37.
Никшић, 59.
Ниш, 59–60, 147, 222, 237, 241, 269, 272, 313, 
372.
„нова историја” 22.
Нови Пазар, 60.
Нови Сад, 16, 59, 132, 158, 272, 313, 372.
Норвешка, 111.

О

образовање, 41, 55, 50–51, 53, 90, 96–98, 370.
Благоевград, 219, 250, 367, 382–388.
Бугарска, 245, 340, 362–363, 372, 380–382.
Југославија, 245, 300, 370–371, 273, 388.
социјалистичко, 350, 386.
Србија, 121, 245, 370–373, 376, 388.
Чачак, 167, 176, 182, 190, 194, 221, 230, 236, 
241, 374–375, 377–380, 387–388.

Овчар, планина, 413, 464.
Овчар Бања, 81, 132, 241, 467.
Овчарско-кабларска клисура, 80, 148–150, 
178, 186, 487.
одевање, 428.
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Благоевград, 451–452, 454–455, 457, 498.
Југославија, 429, 457, 497.
Србија, 457, 469.
Чачак, 411, 432–433, 439 (кратке сукње, 86, 
436; мини сукње, 433, 440).

Одеса, 474.
ОЗНА (Одељење за заштиту народа), 146.
ООУР (Основна организација удруженог 
рада), 221.
Осијек, 59, 418.
Османско царство (османски), 35, 37–43, 64, 
81–83, 281–282, 290, 339, 415, 492. 

П

Пазарџик, 61.
Пакистан, 193.
паланка, појам, 396–397.

Чачак, 398, 503.
Панчево, 59, 156, 159.
Параћин, 60, 281.
Париз, 37, 41.
Перник, Пернички округ, 61, 134, 172, 211.
Партија (комунистичка), 29, 64, 66–67, 70, 74, 
90, 92, 306, 388, 428.

Благоевград, 96, 218, 421, 453–455, 498, 
501.
Бугарска, 69, 73, 91, 95, 127–129, 219, 320, 
381, 390, 420, 475.
Југославија, 65, 68, 70–71, 271, 391–393, 
410, 429, 468, 486, 497, 500.
Чачак, 179, 293, 339, 430, 434, 436–439, 
442–443, 446, 461.

пасоши,
Југославија, 356, 465.
унутрашњи (Источна Европа), 45.
Чачак, 465–466 (одузимање, 404).

Перу, 193.
Петрич, (Петрички округ, крај), 87–88, 94, 
418.
Пећ, 59.
Пештерска висораван, 297.
Пиреј, 44.
Пирински крај (регион), 87–88, 172, 248, 316, 
366, 415–417, 419.
Пирот,60, 281.
Плевен, 61.

Плиска, 36.
Пловдив, 61, 326.
Плоче, 467.
Подгорица, 182.
Подриње, 80.
Помаци, 76
пољопривреда (пољопривредници) 23, 79. 

Благоевград, 139–140, 175–177, 180, 211, 
211, 219, 246, 388, 490.
Бугарска, 123–128, 425.
Југославија, 18, 110, 114, 120, 137, 268.
Пољска, 18.
Србија, 42, 117, 119, 281.
Чачак, 80, 84, 86, 142–143, 167–168, 192, 
201–202, 235–236, 358, 377, 379, 413, 460, 
467, 487, 491.

Пожаревац, 60.
Пожега, 143, 146, 182–184, 281.
Појате, 222.
Пољска, 18, 67, 72, 111, 115, 147, 162, 193, 197, 
227, 266, 277, 472.
поплаве

Благоевград, 322.
Чачак, 286, 294, 304, 339.

порнографија, 468, 498.
Португал, 111, 147.
Прибој, 467.
предузећа, 

Америка: („Боинг”, 197–198, 231; „Даглас”, 
197–198, 231; „НАСА”, 198; „Међународна 
банка”, Вашингтон, 183, 305; „Џенерал 
моторс”, 198).
Благоевград: [„Валентина”, 210; „Вин-
пром”, 211; „Вихрен”, 247; „Гранитоид”, 
138; Горски комбинат, 247; ГТП „Град ска 
търговия”, 449; ГПП „Хлебна про ми-
шленост”, 175, 449; ДИП „Димо Ха джи-
димов”, 174, 210; „Домостроителния 
комбинат”, 316; Дрвопрерађивачка фа-
бри ка браће Захаријев, 139, 173–174; ДСП 
„Булгарплод”, 211; „Елвира”, црепана, 139, 
174; „Заводът за безалкохолни напитки 
и минерални води”, 211; „Заводът за 
високоговорители ’Грозден Николов’”, 
130, 214, 217, 250–251, 257; „Заводът за 
градивни елементи”, 214, 216–217, 251, 257; 
„Заводът за измерителни инструменти и 
уреди ’Стандардт’”, 207, 214–215, 217, 250; 
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„Заводът за инструментална екипиро-
вка и нестандартно технологично обо-
ру дване” (ЗИЕНТО), 250; „Заводът за 
механични конструкции и електронна 
техника”, 214, 216, 250; „Заводът за 
печатни платки ’Електрон’”, 250; „Заводът 
за съобщителна техника „Г.Димитров” 
(до 29. септембра 1976. године „Заводът 
за градивни елементи”), 214, 216, 250–252; 
Занатска задруга „Единство” (обућари), 
175, 177; Занатска задруга „Македонија” 
(бравари), 175; Занатска задруга „Нови 
Свят” (кројачи), 175, 177; „Интеркоп”, 
дрвопрерађивачка фабрика, 173; Комби-
нат за откуп грожђа и производњу вина, 
175; Комбинат за производњу меса и 
месних прерађевина, 175; Кооперација 
„Инвалид”, 175, 177; Кооперација „Мали-
на”, 177; Кооперација „Никола Вапцаров”, 
177; „Мебелен завод ’Арсо Поптодоров’”, 
210; „Месокомбинатът ’Родопа’”, 211; 
„Млечна промишленост”, 211; „Москва”, 
трговинска радња, 449; „Народен мага-
зин”, 449; „Народна мебел” („Братя Дер-
менджиеви”), 210; „Парангалица”, 210; 
„Пивоварният заводт ’Пиринско пиво’”, 
211–212; „Пирин”, ткачка фабрика, 173–
175; Предузеће за издавање књига Јани 
Стојчева, 174; Предузеће за сточну храну 
„Никола Парапунов”, 177, 211; Станица за 
вештачко осемењавање, 177; „Строител”, 
173; Текстилни комбинат „Гоце Делчев”, 
205, 207–210, 247, 257; ТКЗС „Георги 
Димитров”, 176; „Тютюневият комбинат 
’Пирин’” (фабрика цигарета „Пирин”, 
Завод за ферментацију дувана, Дувански 
комбинат), 175–176, 212, 246, 258, 321, 490; 
„Хоремаг”, 449; „Хляб и хлебни изделия 
’Димитър Биров’”, 177, 210; Цех Арсена 
Димова (алкохолна пића), 174; Цех Геро-
ги Спасова (алкохолна пића), 174; Цех 
Ичка Стаменитова (алкохолна пића), 
174; „Чирпанска лоза”, 174; „Шперплатна 
индустрия”, 173].
Бугарска [Българтабак”, Софија, 212, 247; 
ДСО „Изчислителна и организациона 
техника” („ИЗОТ”), Софија, 216; ДСО 
„При боростроене а автоматизация”, Со-
фи ја, 215; „ЗТТТ”, Софија, 216].
Јапан: („Тојота”, 198).

Југославија: [8. техничко–ремонтна ра ди-
о ни ца везе из Ваљева, 190; 122. ау то  мо  бил-
ска-техничка радионица из Кра гу јевца, 190; 
212. артиљеријска ра ди о ни ца из Земуна, 
190; „Београдска ин ду стрија пива – БИП”, 
200, 235; „Борба”, Београд, 134; „Борис 
Кидрич” институт, Београд, 230; „Воћар”, 
Београд, 201–202; „ГЕНЕКС”, Београд, 
197; Главна аутомобилска радионица 
МНО („Аутокоманда”), Београд, 158; „Го-
ре ње”, Велење (Словенија), 228; „Дечје 
новине”, Горњи Милановац, 198; „Еле-
ктри чно предузеће Србије” (ЕПС), Бео-
град, 132; „Ина-пројект”, Загреб, 230; 
„ИНЕКС”, Београд, 197, 228, 231; „ЈАТ”, 
Београд, 197; „ЈИК” банка, Београд, 195; 
„Југоалат”, Нови Сад, 158; „Југоимпорт”, 
Београд, 191; „Колинска”, Љубљана, 202; 
„Крушик”, Ваљево, 153; „Магнохром”, 
Краљево, 169; „Макиш”, Београд, 132, 
147; „Металац”, Горњи Милановац, 192; 
„Милан Благојевић”, Лучани, 149; 152–
153, 155, 487; „Михаило Пупин”, Београд, 
226; „Обнова”, Панчево, 156; „Обод”, 
Цетиње, 192; „Политика”, Београд, 134, 
202, 238; „Пољопривредни комбинат 
Београд – ПКБ”, Београд, 234; „Прва пе то-
љетка”, Трстеник, 197, 226; „Први парти-
зан”, Ужице, 153, 159; „Рудник”, Горњи 
Милановац, 203; „Соко”, Мостар, 197; 
„Техногас”, Београд, 235; „Утва”, Панчево, 
159].
Италија, („Лигмар”, 228).
Немачка, („BMW”, Минхен, 157; „Бош”, 
228; „Ernest Reine”, Нирнберг, 157; 
„Сименс”, 192, 227–228; „Прогрес”, 228).
„саботаже” („шпекулације”) социјали-
стичких предузећа, (Благоевград, 173; 
Чачак, 169).
Чачак, [„27. март”, 167; „3. децембар”, мли-
нарско предузеће – Чачак, 141, 167; „7. 
јули”, 203; „Боба Милетић”, 151, 156–161, 
286, 378; „Брушија и Спасић”, циглана, 
135; „Водовод”, 98; „Војно-технички 
завод–ВТЗ”,, 85, 131, 133, 137, 141, 155–156; 
„Вујан” – среско предузеће за локалну 
индустрију, 142, 144, 168; „Градац”, 
168; „Грапоч”, 142; „Графопромет”, 
239; Еле ктри чна централа „Јелица 
А. Д. – Чачак”, 132; „Електро-Морава”, 
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151, 240; „Електроника-монтинг”, 241; 
„Желе зничка радионица за оправку 
вагона у Љубићу” („Колска радионица”, 
„Феромонт”), 131, 135, 141, 143, 165, 202–
203, 256; Задружно пекарско предузеће, 
168; Занатско удружње „Универзал”, 
241; Занатско-набавно-продајна задру-
га, 169; „Изградња”, предузеће за управ-
љање цигланама, 141; Институт за 
воћарство Чачак, 143, 379, 487; „Исхрана”, 
168; „Јелица”, 201; „Југославија”, 203; 
„Литопапир” („Светлост”), 98, 165–166, 
181, 189, 199–200, 234–235; „Лозанић, 
Станковић и Станојевић”, циглана, 135; 
„Млекара”, 167, 201; Млекарска задруга, 
136, 141; Млин Вилимана и Лазара 
Тешића, 141; Млин железничких радника 
у Љубићу, 136; „Модерна циглана и 
црепана Рада Брушије и Милутина 
Спасића”, 141; „Морава” А.Д., циглана, 
135, 142; „Моравка”, 166, 198; „Напредак”, 
фабрика за обраду коже, 203; „Напредак”, 
предузеће за управљање млиновима, 141; 
„Ослобођење”, 134, 166; „Отпад”, 161, 235; 
Парна сушара за шљиве Павла Брушије, 
141; Парни млин (Кренових), 83; Парни 
млин и стругара „Морава А.Д.”, 136, 141; 
Парни млин „Павле Брушија и синови”, 
136, 141; Пивара „Крен и Станковић А.Д.”, 
83, 135–136, 141, 167; Пивара „Овчар”, 167, 
181, 200; Пивара, 137, 141, 144, 167, 189, 200, 
235, 296, 304, 314, 339, 492; ПИК „Чачак”, 
189, 202; „ПКС”, 234, 253; 490; „Први 
октобар”, 189, 203, 239, 433; Прехрамбено 
предузеће „Први мај”, 167–168, 198; „Про-
летер”, 166; „Ратко Митровић”, 151, 162, 
487; „Симо Сарага”, 142, 144, 166, 181, 
203, 238, 239; „Сладара”, 235–236, 253, 
304, 490; „Слобода”, 131, 151–153, 155, 160, 
162–164, 170, 178, 182, 188–189, 191–193, 
203, 225–229, 239, 253, 256, 288–289, 292, 
303–304, 387, 433, 437, 442, 444, 462, 486, 
488–489; Стовариште браће Љујића, 141; 
Стовариште Михаила Бојовића, 141; Сто-
ва риште Павла Брушије и синова, 141; Сто-
ва риште трговачко а. д., 141; „Технички 
ремонтни завод (ТРЗ) - Чачак”, 151–153, 
155, 158–159, 164, 178, 188–191, 220, 403, 486, 
488; „Технос”, 235; Фабрика за прераду 
воћа и поврћа (планови за изградњу), 142–

143, 168, 487; Фабрика кожа „Морава”, 135, 
137, 166; „Фабрика опруга Чачак – ФОЧ”, 
439; „Фабрика резног алата – ФРА”, 29, 158, 
160–162, 164, 178, 181–182, 188, 193, 195–
199, 220, 233, 487, 489; „Фабрика хартије” 
(Фабрика хартије „Божо Томић”), 85, 
98, 131, 134, 137, 141, 165, 181, 202, 223, 
238–239; „Хидроградња”, 148, 287, 487; 
„Хидропродукт”, 201–202; Хемијска инду-
стрија „Први мај”, 189, 198, 233; „ЦЕР” 
(„Термо-техника ЦЕР”), 29, 98, 158–160, 
164, 178, 181–182, 188, 193–195, 199, 220, 
229–220, 487–489; Циглана и црепана Рада 
Брушије и Милутина Спасића,„Чачанка”, 
201–202; „Чачак–филм”, 28, 408; Штампа-
рија Поповић, 141].
Француска, („Jet/Gay”, 228; „Технибел”, 
228, „Технибел”, 228).
Холандија, („Филипс”, 235).
Швајцарска, („Куглер”, 228).

Преслав, 36.
Прељина, село, 145, 184.
Призрен, 59.
Прилеп, 59.
Приштина, 59, 147, 313, 372.
Прокупље, 60.
проституција, 456.

Благоевград, 275.
Чачак, 442, 467, 498.

Пула, 59.

Р

рађање, субвенције
Благоевград, 369.
Бугарска, 363–364.

Разград, 61.
Рашка област (Стара Рашка, Санџак), 80.
револуција,

Бољшевичка, 388.
индустријска, 51, 107.
информациона, 51.
научно–техничка, 76.
сексуална, 468, 475.
технолошка, 54, 74, 126, 250.
комуникациона, 52.
демографска, 53, 274.
национална, 64.
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социјалистичка, 65, 87, 95–97, 262, 336, 
357, 371, 400–401, 413, 416–417, 425–426, 
455, 482, 498. 
културна, 388.

регионални центар, значај (Бугарска, 
Југославија, Србија),
религиозност, 24.

Србија, 354–355.
Чачак, 355.

репарације, 155–158, 160, 162, 164, 192, 195–
196, 226, 488.
Ресник, 146.
реформе,

економске, 23, 71, 76, 107, 112, 129, 221, 267, 
488.
политичке, 70, 72–73, 95, 129, 267.
административне, 76, 94, 126, 275.
образовне, 372, 380, 388.

Ријека, 59, 183, 379.
Рилски манастир, 84.
ритуали, 

породични, 470.
социјалистички, 397, 414, 429, 448.
традиционални, 397.

робне куће
Благоевград, 326, 340 („1.001 прозвод”, 
449).
Чачак, 285, 290, 498 („Партизан”, 294, 
296, 315, 344, 432; „Партизанка”, 296, 346; 
„Стјеник”, 296, 346).

роботи, 226, 230, 240, 253, 490.
рок музика, рокенрол,

Благоевград, 454, 474, 498.
Југославија, 19, 409, 496 (бендови: „Бијело 
дугме”, 409; „Смак”, 436).
Србија, 410, 457–458.
Чачак, 405, 435–436, 439 (бендови: „Беле 
вишње”, 435–436, 481; „Звечарке”, 435; 
„Црне Мамбе”, 435).

Роми, 76, 396.
Рудник (планина), 80.
Румунија, 18, 25, 40, 44, 50, 61, 108, 111–113, 
115, 193, 215, 266, 276–277, 364, 466, 472.
рурбанизација (види под градови),
Русе, 39, 61.
Русија, 42, 160, 381, 384, 399.

рудници, 
Благоевград [каменог угља „Пирин”, 82, 
138, 173–174; лигнита (Ораново, Канина, 
Разлог) 174; сребра и молибдена (Бабяк) 
174].
допринос индустријализацији (Чачак, 136).
Чачак (магнезита „Шумадија” у Брђанима, 
Г.Горевници и Милићевцима, 81, 136, 141, 
169; угља „Драгачево” у Рогачи, 81, 136; 
угља „Дучаловац” у Ртарима, 81, 136; угља 
у Бресници, 81, 136, 169; угља у Тавнику, 
81, 136, 169; хрома „Јелица” у Бањици, 81, 
136).

С

Сава, река, 152.
САД (Америка, амерички), 19, 46–47, 57, 62, 
67, 75, 112–113, 125, 129, 131, 156, 159, 190, 
196–198, 210, 225, 231–232, 273, 386, 407–408, 
419–420, 440, 452, 489, 495.
самопослуге

Благоевград, 449, 498.
Чачак, 431, 498.

самоуправљање, 17–18, 68, 71, 74, 91, 115, 121, 
131, 159, 190, 269, 271, 287, 393–394, 486, 488, 
492, 502–503.
саобраћај, 23, 35, 43, 103–106, 119–120, 155, 
260–261, 349, 491.

Благоевград, 81–82, 138, 171, 179–180, 208, 
220, 243–244, 247, 251, 328–331, 333, 502.
Бугарска, 125.
железнице – пруге, 52, 104, 273 (Бла гоев-
град, 62, 87–88, 138, 171, 180, 211, 243, 
247, 322, 332–334, 424; Бугарска, 138; 
Југославија, 132, 145, 183–184; Косово, 183; 
Македонија, 183; Словенија, 148; Србија, 
143, 146, 182–184; Чачак, 62, 83, 86, 132–
133, 143, 145–146, 162, 165, 178, 182–183, 
202, 222, 282, 467, 491–492).
несреће (Италија, 307; Југославија, 307; СР 
Немачка, 307, Чачак, 307–308, 462–463).
промет (Чачак, 308).
Србија, 42, 132, 134.
Чачак, 80, 86, 134, 140, 146–147, 155, 178–
180, 182–186, 220, 222, 253, 281–282, 284, 
286, 290, 298, 303, 307–308, 314, 316, 339, 
462–463, 493–494, 502.

Сарајево, 59, 80, 85, 371, 409, 467.
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СЕВ, 69, 72, 125–130, 206, 220, 229–230, 240, 
488.
Северна Америка, 48–49, 350.
секвестар, 65, 108, 117, 136.
сексуалност, 23, 354.

Благоевград, 455, 478.
Бугарска, 364, 374–375.
Југославија, 468.
Србија, 354, 364, 441.
Чачак, 467–468, 478, 498.

секуларизација, 46, 49.
Србија, 354.

село, сељаци, 25, 47, 64, 68, 91, 140, 167–168, 
172, 176, 236, 260, 267, 269, 282, 310, 316, 360, 
397, 425, 429–430, 440–442, 444, 467, 469, 476.
Сенегал, 193.
Силистра, 61.
Сирија, 160.
сиромаштво, 105, 263, 272, 295, 297, 302, 352, 
471, 491.
Сицилија, 101.
Сјеница, 229.
СКЈ (погледај, КПЈ/СКЈ),
Скопље, 59, 371, 416.
Скопска област, 89.
СКС (Савез комуниста Србије), 74, 121.
Слатина (село, бања), 81.
Сливен, 61.
Словени, 36, 83.
Словенија, 117–120, 122, 145, 148, 156–157, 
228, 239, 253.
Смедерево, 36–37, 59–60, 269.
Смољан, 326.
смрт, смртност (морталитет), 53, 350–351.

личности (Брежњевљева, 129; Гоце Делче-
ва, 423; Јосипа Броза Тита, 74; Људмиле 
Живков, 76; Николе Вапцарова, 415; Ста-
љинова, 68–70, 125).
одојчади (Благоевград, 366, 368–369, 495; 
Бугарска, 245, 362; Југославија, 245, 362; 
Србија, 245, 351, 362; Чачак, 357, 369, 495).
општа (Благоевград, 366–367; Бугарска, 
362; Србија, 351; Чачак, 85, 357).
хришћанска, 355.

солитерска насеља и појединачне зграде, 
Благоевград [„10 квартал” („Илинден-
ски”), 336; „Айдарево”, 327; „Ален мак”, 

316, 325, 327; Библиотека, 328; „Бялата 
висота”, 327; „Вароши”, 317, 415; „Девети 
септември”, 244–245, 327, 331; Дом кул-
ту ре, 324, 328; „Еленово”, 316, 325, 327; 
„Запад”, 316, 325, 327; „Изгрев”, 316, 325; 
Окружни комитет БКП, 280, 328, 340–
341, 347; „Октомври”, 327; Омладински 
дом, 326; Општина, 326, 328, 347; „Ор-
би та”, 325, 327; „Освобождение”, 327; 
Позо риште, 326, 347; Позориште са 
опером, 328, 347; Робна кућа, 326;
Исто риј ски музеј, 326; сала „22. септем-
ври”, 328; спортска сала „Скапатора”, 
328; стадион „Христо Ботев”, 242; Стома-
толошка клиника, 328; „Струмско”, 316, 
325; хотел „Ален Мак”, 326, 328; централни 
трг, 328]. 
Чачак („Авенија липа”, 297–298; „Авла-
џиница”, 297; „Велика колонија”, 444, 481; 
„Кошутњак”, 437; „Љубић кеј”, 294, 297, 
312, 446; Дом културе, 294; „Пролеће”, 
297; Трг Ђуре Салаја, 346; „Цветна”, 297; 
централни трг, 290, 492).

Солун, 37, 44, 82, 88, 245, 328.
Сомалија, 193.
СОУР („Сложена организација удруженог 
рада”), 221.
Софија, 16, 25, 28–29, 39, 44, 61–62, 81–82, 
87–88, 131, 139, 171, 186, 211, 216–217, 219, 222, 
245–247, 250, 252, 275–276, 280, 318, 326–327, 
385–386, 418, 420, 422, 425, 452). 
Сплит, 59.
споменици, значај, 23, 390–391.
споменици, 

Благоевград, 415 [Владимиру Поптомову, 
422–423; Гоце Делчеву, 418, 422–423; Ди-
ми тру Благоеву, 423; „летећи коњ”, 424; 
„Македоно-одринско опълчение”, 424; 
„Незнаном македонском четнику”, 87; 
Пеји Јаворову, 87, 423; скулпторска компо-
зиција код железничке станице, 423; 
спомен костурница остацима погинулих у 
борби против фашизма (1923-1927, и 1941-
1944), 423; споменик изгинулима у рату 
1912. године, 423; споменик изгинулима у 
рату 1941–1944. године, 412]. 
Бугарска, 280, 414.
Југославија, 397.
Србија, 290.
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Чачак, 285, 398, 411–412 (Веселину Мили-
кићу, 410; Владиславу Петковићу „Дису”, 
411; Надежди Петровић, 400, 411; „Рањени 
и заробљени партизан”, 289, 294, 410–411; 
спомен обележја НОБ-у, 404, 411–412; 
„Спомен парк борбе и победе”, 412).

Срем, 147. 
ССРНЈ (Социјалистички савез радног народа 
Југославије), 403.
СССР (Совјетски Савез, совјетски), 17, 19, 
44–45, 47, 64–65, 67–70, 73, 75–76, 89, 97, 105, 
109, 111, 114–116, 118, 125, 127–129, 135, 152–
154, 162–163, 171, 176, 189–191, 193, 197, 215–
216, 220, 225, 227–230, 249–251, 253–254, 262, 
264, 271–272, 274, 277, 287, 321, 336, 363–364, 
366, 370–371, 380–381, 389, 391–392, 406–407, 
415, 419–420, 425–426, 448, 455–456, 471–472, 
474, 480, 485–486, 488–490. 
Стара Загора, 61.
Сталаћ, 36. 
стаљинизам, 64–68, 70–71, 74, 398.
Стокхолм, 186.
Струма, река, 81, 208, 243, 246, 327.
Струмски округ, 94.
Струмско, село, 318.
студенти,

број (Београд, 436, 380; Благоевград, 207, 
385–386, 388, 468, 475; Бугарска, 371, 381, 
475; Велика Британија, 371; Југославија, 
371, 373, 468; Србија, 381; Француска, 371; 
Холандија, 371; Шведска, 371; Чачак, 379–
380, 435–436).
стипендирање (Благоевград, 219; Чачак, 
193, 380, 385, 388, 442).
студентски домови (Благоевград, 386; 
Чачак, 380).

Судан, 193.
Суботица, 59.

Т

телекомуникације, 51–52, 106, 147.
Благоевград, 180, 208, 214, 242, 244, 252–
253, 502.
Чачак, 185, 222, 253, 307, 309, 491, 502.

телефони, телефонизација, телефонске цен-
трале, 51–52.

Аустрија, 186.

Белгија, 147.
Београд, 186, 222.
Беч, 186.
Благоевград, 138, 216, 244–245, 249–253, 
257, 320, 331, 342, 451, 473, 490–491, 494.
Британија, 147, 186.
Бугарска, 138, 186, 222, 244–245, 470.
Будимпешта, 186.
Грчка, 147.
Италија, 147.
Југославија, 108, 147, 222, 245, 309.
Крагујевац, 146.
Лондон, 186.
Мађарска, 147, 186.
Ниш, 146.
Пољска, 147.
Португал, 147.
Приштина, 146.
Словенија, 146.
Софија, 186, 222.
СР Немачка, 147.
Србија, 146, 186, 245, 309.
Стокхолм, 186.
Т. Ужице, 146.
Француска, 147.
Хрватска, 146.
Цирих, 186.
Чачак, 83, 85, 133, 146–147, 178, 185–186, 
222–223, 244, 253, 289, 309, 339, 342, 493.
Швајцарска, 147, 186.
Шведска, 147, 186.

Титоград, 59.
Тихи океан,
ТКЗС (Трудово-кооперативно земедалско 
стопанство), 176. 
тоталитаризам, 54–55, 64–68, 111.
Трстеник, 162, 168, 197.
Тузла, 59.
Турска, Турци, 37–40, 44, 50, 68, 76, 88, 111, 
161, 165, 281, 317, 339, 365, 403, 420, 465, 473.

Ћ

Ћуприја, 281.

У

Универзитети
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Бугарска [Амерички, Благоевград, 62, 386, 
388, 495; Југозападни „Неофит Рилски”, 
Благоевград, 16, 62, 386, 388, 495; „Св. 
Климент Охридски”, Софија, 16, 62, 386).
Југославија/Србија, 370–371, 436 (Крагу-
јевац, 62, 372, 380; Ниш, 372; Нови Сад, 
372; Приштина, 372, 380].
повезивање са науком, 121.

Ужице (Титово Ужице), 43, 60, 83, 85, 93, 147, 
153, 159, 182–184, 201, 222, 237, 272, 281, 290–
291, 312, 407, 445, 469. 
урбанизам, 260–261.

балканско наслеђе, 485.
модеран, 47.

урбанизација, 
деаграризација, 45, 467.
нуспродукт индустријализације, 45, 254.
прогресивистички модел, 261.
урбанистички планови (Благоевград, 
86–87, 317–319, 322–324, 327–329, 493–494, 
500; Бугарска, 278; Југославија, 270–271; 
Србија, 270, 281; Чачак, 83, 85, 282–284, 
287, 294, 296, 299, 310, 316, 338–339, 442–
443, 500).

УСАОС (Уједињени савез антифашистичке 
омладине Србије), 146.
усташе („крижари”), 163.
ученици, број

Благоевград, 207, 382–385, 387.
Бугарска, 381.
Југославија, 371–372.
Чачак, 85, 157–158, 375, 377–380, 385, 387.

Ф

Факултет индустријске педагогике, Ријека, 
379.
фармерке, 19, 433.
филмови, 

амерички/западни (Југославија, 19, 393, 
407, 419–420, 426, 454, 458; Чачак, 407–
408, 443).
Благоевград, 88–89, 405, 455.
еротски (Чачак, 468).
коришћење музике, 402, 410, 454, 458.
партизански, (Чачак, 394, 408).
пропагандни (Чачак, 407).
совјетски (Благоевград, 420; Југославија, 
Чачак, 406–407).

Филозофски факултет, Београд, 15.
Финска, 42, 111.
Француска, 111, 147, 228, 313, 353, 364, 371, 
376, 381, 384.

Х

Хабзбурзи, Хабзбуршко царство, 41, 82.
Хасково, 61.
хеви-метал, плоче, 19.
Херцег Нови, 467.
Херцеговина, 361.
хипоурбанизација (види под градови),
Холандија, 111, 147, 194, 201, 235, 371.
Хотел „Волга” (Благоевград), 177, 321, 345, 
449.
Хотел „Морава” (Чачак), 289, 344.
Хрватска, 117, 119–120, 122, 145–146, 153–154, 
156, 163, 353, 356, 432.

Ц

Цариград (види Истанбул),
Цетиње, 192.
цигарете, 212–213, 220, 246–247, 249, 254, 434.
цивилно друштво, 427, 446.

Југославија, 75, 405.
„нелиберално”, 49, 427.
Чачак, 306, 493, 500–501.

Цирих, 192.
Црна Гора, 80, 192, 361.

Ч

Чехословачка, 73, 111, 115, 162, 193, 197, 215, 
228, 266, 418, 472.

Џ

џез
Благоевград, 452, 454, 498.
Чачак, 86, 404, 435.

Ш

Шабац, 59–60, 206, 237, 312.
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Швајцарска, 111, 147, 186, 197, 228, 336, 463.
Шведска, 111, 147, 186, 197, 215, 307, 371.
Шкларска Поремба, 67.
школе, 

Благоевград, основне, 88, 382; 
средње: Гимназија „Дъмитар Благоев”, 
383; Гимназија „Св. Св. Кирил и 
Мето дий”, 88, 382–383; Гимназија, 
382–383, 387; Земљорадничка школа, 
88; Математичка гимназија „Сергей 
Па вло вич Корольов”, 383–384, 495; 
„Механотехникум”, 325; По ли тех ни чка 
гимна зија „Кирил и Методий”; Полу-
гимназије, 382; Руска избегличка војна 
школа (Константиновска), 88; Средња 
грађевинска школа „Никола Парапунов”, 
383–385; Средња економска школа „Иван 
Илиев”, 383–384; Средња електротехничка 
школа „Никола Вапцаров”, 384; Средња 
машинска школа „Методи Алексиев”, 
383–384; Средња општеобразовна школа 
„Георги Измирлиев”, 385; Средња опште-
обра зовна школа „Кузман Шапка рев”, 
385; Средња текстилна школа, 385; 
„Техникум за медицински сестри”, 383, 
385; „Техникум”, школа за надсредње” 
обрзовање, 386; Филолошка гимназија 
„Академик Людмил Стоянов”, 383–384, 
495).
више: Виши педагошки институт „Нео-
фит Рилски”, 62, 252, 386.
високе: Амерички универзитет, Југо-
западни универзитет „Неофит Рилски” 
– види под Унверзитети.

школе, 
Чачак, основне: Музичка, 376; Основна 
школа, 85; ОШ „7. октобар”, 376; ОШ 
„Вук Караџић”, 376–377; ОШ „Драгиша 
Мишовић”, 377; ОШ „Ратко Митровић” 
(Јездинска), 376; ОШ „Танаско Рајић”, 
377;  ОШ „Филип Филиповић”, 376–
377).
средње: Административна школа, 378; 
Војно-индустријска школа „Чачак” (пре-
ду зећа „Боба Милетић”), 378; Гимназија 
(ООУР мешовитих струка „Филип 
Филиповић”), 83, 85–86, 284, 288, 375, 377, 
387, 411, 436–437, 495;

Државна мешовита грађанска школа, 377; 
Државна школа за дечје неговатељице, 
377; Економска школа (Трговачка ака-
демија, ООУР друштвених и услужних 
делатности „4. јул”), 378; Женска занатска 
школа, 377–378; Мајсторска школа, 378; 
Машинско-саобраћајна школа (Занатска 
школа, ООУР „Бранко Милошевић 
– Ме талац”, Металска), 379; Медицинска 
школа „Надежда Вилимановић”, 378; 
Стручна школа ученика у привреди, 379; 
Техничка школа (Грађевинска школа, 
ООУР техничких струка „25. мај”), 377–
378; Шумарска школа, 377–378.
више: Виша пољопривредна школа, 62, 
379; Виша техничка, 62, 379.
високе: Агрономски факултет, 62, 379; 
Педагошко-технички факултет, 62, 379–
380; Технички факултет, 62, 379–380.

шопски крај, 419.
Шпанија, 111.
Штип, 419.
Шумадија, 43.
Шумен, 39, 61.

*појмови: Чачак, Благоевград, Југославија, 
Србија, Бугарска, социјализам, модерни-
зација, индустријализација, нису посебно 
обрађивани. 
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ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

[...] Књига колеге Тимотијевића посвећена је проблему модернизације 
балканског града у доба социјализма (на примеру Чачка и Благоевграда) 
– проблему од изузетног значаја за разумевање наше савремене историје и у 
ширем контексту балканске и историје Источне Европе након Другог светског 
рата, у периоду социјализма. Важност теме проистиче из контекстуализације и 
проблематизације процеса модернизације у социјалистичком друштву након 
Другог светског рата, који је пресудно утицао на преображај и формирање 
социјалистичког друштва и државе. 

Анализа процеса модернизације, као изузетно значајне теме за разумевање 
друштвеног и државног развоја уопште, изведена је на основу упоређивања 
развоја два локална центра, која су послужила као key studies, Чачка у 
социјалистичкој Југославији и Благоевграда у, такође социјалистичкој, 
Бугарској. Компарација микрослучајева Чачка и Благоевграда, омогућила је 
колеги Тимотијевићу да проучи закаснели развој малих и средњих градова и 
ситуира га у шири контекст генералних путева преображаја старог и стварања 
новог урбаног друштва током процеса (соц)модернизације у Југославији и 
Бугарској, односно у Источној Европи, у којој је током друге половине XX века 
доминирао стаљинистички друштвени и привредни модел. 

Рад је настао као резултат обимних истраживања и проблемске анализе 
процеса ширења градова, друштвене, економске и политичке модернизације и 
успостављања, развоја и функционисања социјалистичког друштвеног система 
и најзад трансформације претежно аграрних друштава (процесом који по 
обиму и свеобухватности, тешко да има пандана у прошлости ових простора). 
Колега Тимотијевић је наведене историјске феномене анализирао у тематском 
кључу, који му је омогућио да сагледа кључне процесе и феномене урбане и 
социјалне трансформације, у ширем контексту далекосежних политичких 
преображаја епохе социјализма.
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[...] У рукопису књиге колега Тимотијевић је покушао да одговори на 
неколико кључних, проблемски постављених питања. Најпре, да поређењем 
бројних садржаја и укупне брзине промена на микро плану – не губећи из 
вида све особености и вредности „самоуправљања”, као „посебног пута 
развоја” у Србији/Југославији, односно „реалног социјализма” по моделу 
СССР-а у Бугарској – потврди или проблематизује тезе о дубинским основама 
кризе у Југославији и, генерално, Источној Европи, која је по претпоставци 
била узрокована структурном кризом модернизације и општом кризом 
социјалистичког друштва које је у готово свим сегментима контролисала 
политика. Потом, да провери тезу да је застој, па и слом социјалистичке 
модернизације, био условљен структуром социјалистичких друштава: 
ограничењима капацитета развоја, са блокирањем развојних способности 
друштва за решавање функционалних и интегративних проблема. Такође и да 
проучи и проблематизује тезе о израженом традиционализму социјалистичких 
друштава (под којим се подразумева неспособност промене унутар система и 
у његовој околини, а не само својства предморног друштва); о антимодерној 
оријентацији вредносно-нормативних структура друштва; о социјалистичкој 
модернизацији као неуспелој концепцији модернизације, моделу који није 
било могуће трансформисати већ само напустити. Најзад, и да открије неке од 
узрока кризе у којој је била Србија/Југославија, односно како се она преламала 
на локалном нивоу.

Проблемска анализа извршена је на широкој изворној основи. Основна 
архивска истраживања ради прикупљања грађе првог реда колега Тимотијевић 
је обавио у српским и бугарским архивима. [...] Обимно и темељно истраживање 
омогућило је аутору свестран увид и у потпуности омогућило осветљавање 
и објашњење кључних фактора процеса модернизације балканског града у 
доба социјализма у ширем контексту друштвеног и државног преображаја 
и стварања новог урбаног друштва током процеса (соц)модернизације у 
Југославији и Бугарској.

[...] Тимотијевић је теоријски утемељио свој рад, у складу са савременим 
захтевима историјске науке везаним за проблемско разумевање прошлости и 
мултидисциплинарно изучавање процеса модернизације. Указао је на научне 
разлоге којима се руководио приликом избора теме, на кључне параметре 
и проблеме који су одредили и омеђали истраживања. У методолошком 
погледу пажњу је посветио важним проблемским питањима: компаративном 
моделу истраживања, социјалистичкој модернизацији, индустријализацији, 
урбанизацији, друштвеним променама. Такође је указао на предности и 
мањкавости досадашњих истраживања модернизације и индустријализације 
балканског града у социјализму у различитим научним областима, 
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укључујући историографију, социологију, историју архитектуре и урбанизма 
и др. Анализирајући досадашњу литературу јасно је уочио и истакао њене 
предности и недостатке. 

[...] Утемељен проблемски, мултидисциплинарни приступ, и поткрепљена 
историографска контекстуализација и концептуализација омогућили су 
колеги Тимотијевићу да убедљиво постави и реши почетну претпоставку 
– да социјалистички градови нису производили „модерност”, или макар не у 
довољној мери. 

[..] Имајући у виду наведено, мишљења сам да рукопис књиге колеге др 
Милоша Тимотијевића Модернизација балканског града у доба социјализма 
(1944-1989) – пример Чачка и Благоевграда даје сложену, прецизну и разуђену 
проблемску анализу модернизације балканских (и источноевропских) градова 
средње величине у периоду социјализма. Да је теоријски јасно дефинисан, 
изворно изузетно добро утемељен и да представља значајан научни допринос 
проширивању знања о процесима модернизације у Србији, Југославији, на 
Балкану и у Источној Европи, након Другог светског рата. Осим тога, рукопис 
у основи представља завршену и уобличену целину која не захтева додатну 
научну дораду и измене.

проф. др Мирослав Јовановић, ванредни професор, 
Филозофски факултет, Београд

***

[...] Иако млад Тимотијевић је зрео историчар који је савладао историчарски 
занат и који је зналачки и самопрегорно користио бројну необјављену 
и објављену архивску грађу из српских и бугарских архива, статистичке 
зборнике, анализе и приказе, објављену мемоарску грађу, интервјуе, штампу, 
периодику, фотографије Чачка и Благоевграда и, наравно релевантну 
литературу [...] Треба ли рећи да Тимотијевић пише лепо, јасно, прегледно 
и систематично. [...] Циљ Тимотијевићевог истраживања јесте да проучи 
најновије покушаје модернизације балканског друштва у социјалистичком 
периоду, као и покушаје укључивања у токове нових технолошких промена 
(индустријализације) и њихове праксе у животу градова. [...]

Прихватљиво је Тимотијевићево гледиште да се друштвне промене у 
земљама Источне Европе после 1945. године могу означити као социјалистичка 
модернизација чији су основни елементи: 1. индустријализација, 2. 
урбанизација и 3. друштвене промене у које спадају демографске промене (пад 
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наталитета и смртности, контрола рађања...), образовање, промене у области 
културе, свакодневног и приватног живота.

Тимотијевић коректно развија теоријско–хипотетички оквир за компара-
тивно истраживање два балканска града – Чачка и Благоевграда тако што иде 
од општег преко посебног до појединачног нивоа друштвене стварности, или 
од њеног макронивоа преко мезонивоа до микронивоа. Макрониво сачињавају 
Балкан, Источна Европа, социјализам као систем, мезониво су градови (Чачак 
и Благоевград) као посредујући ниво између макро и микронивоа, док је 
микрониво оно што припада свакодневном и приватном жи воту. Појединци 
и друштвене групе су друштвени актери који делују на сва три нивоа дру штве-
не стварности неједнако располажући друштвеим ресурсима, друштвеном 
моћи, вредностима и акционим капацитетима у реализаци ји својих личних 
и групних пројеката. Као што је међународна организација пирамидална 
(хијерархијска) – централне најмоћније државе (у контексту Тимотијевићевог 
истраживања то је СССР), полупериферијске и зависне државе (Бугарска са 
својим „реално постојећим социјализмом” и Југославија/Србија са својим 
„самоуправним социјализмом”) тако су и друштвени актери хијерархијски 
позиционирани (партије, предузећа, стручне и друге установе, грађани) и 
међусобно склапају вертикалне и хоризонталне интересне савезе. У вези са 
предметом истраживања директива једине политичке партије (КП) је главна 
окосница моћи која прожима политичке, привредне и културне елите на 
глобалном и локалном нивоу стварности. Овакав приступ на који сам као 
рецензент био слободан да грубо сведем Тимотијевићев аналитички поступак 
испуњен је богатим историографским садржајем у коме се истиче битно у 
друштвеним појавама и модернизацијским процесима, имајући при том у виду 
да је модернизација праћена неусклађеностима и противречностима, као и да 
постоје сличности и разлике између Чачка и Благоевграда, то јест да постоје 
специфичности у расту и развоју ова два балканска града средње величине.

Намерно сам „социологизовао” Тимотијевићев истраживачки приступ како 
бих рељефније истакао посебну вредност његовог рада, а то је присутност 
друштвене теорије којом он тумачи смисао процеса модернизације, односно 
индустријализације, урбанизације, и других друштвених процеса и промена. 
У дослуху са социологијом (нарочито урбаном социологијом), урбаном 
економијом, социјалном географијом, политикологијом и другим контактним 
дисциплинама, Тимотијевић је успео да историографију приближи 
„историологији”, другим речима да повеже друштвену теорију са друштвеном 
историјом и тиме се у нашој средини представи као модеран историчар 
у најбољем смислу те речи. Наравно, није он први наш историчар који 
примењује приступ који је, поред осталог, резултат синергије између теоријског 
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и „чињеничног”, али тренутно у томе предњачи када је у питању тумачење 
раста и развоја градова и то у четрдесетпетогодишњем социјалистичком 
периоду. Његов теоријско–емпиријски истраживачки приступ је обогаћен 
и компаративном димензијом, тј. успешним, мада тешким и захтевним, 
упоређивањем раста и развоја једног бугарског и једног србијанског града у 
различитим фазама социјалистичког периода [...].

При томе треба рећи да Тимотијевићево фаворизовање друштвене историје 
у разумевању и тумачењу сложеног и противречног процеса социјалистичке 
модернизације два града не значи и занемаривање политичко–догађајне 
историје која је преовладавала у досадашњим истраживањима градова, 
а посебно оних градова који су свој успон доживели у социјалистичком 
периоду. Додајмо да је до 1989. године политичко–догађајни фактицитет у 
историографском проучавању градова по правилу стављан у марксистичке, 
тачније комунистичке идеолошке обланде. [...]

Закључујући ову рецензију можемо рећи да објављивањем Тимотијевићевог 
рукописа добијамо вансерисјку историографску „причу о два града” у којој је 
дошло до синергије између друштвене теорије и друштвене историје; узоран 
рад који се одликује пажљиво вођеним аналитичким поступком, целовитим и 
ретким компаративним обухватом два места средње величине, методолошком 
коректношћу, завидном обавештеношћу и акрибијом који су допринели да 
сазнамо и разумемо које су сличности и разлике између Чачка и Благоевграда 
током социјалистичке полумодернизације (1944-1989), колика је била њихова 
развојна (не)одрживост, и како се тегобно формирао њихов социопросторни 
идентитет [...].

проф. др Сретен Вујовић, редовни професор, 
Филозофски факултет, Београд
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Др Ми лош Ти мо ти је вић, исто ри чар (Ча чак, 1969). Ди пло ми рао је 1996. го ди не 
на ка те дри за Оп шту са вре ме ну исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 
Од 1997. го ди не ра ди у На род ном му зе ју у Чач ку. Док тор ску те зу „Мо дер ни-
за ци ја бал кан ског гра да у до ба со ци ја ли зма : при мер Чач ка и Бла го ев гра да 
(1944–1989)” од бра нио је 2011. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Глав на под руч ја на уч них ин те ре со ва ња: мо дер ни за циј ски про це си на Бал ка ну 
у дру гој по ло ви ни XX ве ка, дру штве на и кул тур на исто ри ја ча чан ског кра ја у 
XX ве ку, исто ри ја цр кве и цр кве не умет но сти на под руч ју За пад не Ср би је, као 
и вој на и по ли тич ка де ша ва ња у Ср би ји то ком Дру гог свет ског ра та. Члан је 
ре дак ци је ча со пи са Збор ник ра до ва На род ног му зе ја у Чач ку.

Аутор је ви ше од 10 мо но гра фи ја, преко 50 на уч них чла на ка, сту ди ја, ка та ло-
га, као и се дам из ло жби. Нај ва жни ји на сло ви: Кар не вал у Гу чи : са бор тру ба ча 
1961–2005 (2005); Со ко ли Чач ка 1910–1941 (2006); Век сум ње : ре ли ги о зност у 
ча чан ском кра ју 1886–2008 (2009). Ко а у тор је мо но гра фи ја Ма на сти ри Ов чар-
ско-ка блар ске кли су ре (2004) и Кул тур на ри зни ца Чач ка : од пра и сто ри је до 
са вре ме ног до ба (2008), оба на сло ва са Дел фи ном Ра јић, као и пу бли ка ци је За-
там ње на про шлост : исто ри ја рав но го ра ца ча чан ског кра ја 1–3 (2002–2004), у 
ко а у тор ству са Го ра ном Да ви до ви ћем. До био је ви ше при зна ња за свој рад од 
ко јих се ис ти чу на гра де „Ми хај ло Вал тро вић” за 2004, На гра да оп шти не Ча чак 
за 2004. и на гра да ICOM-a за 2008. го ди ну.
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