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Мр Данијел КЕЖИЋ

ПИСАНИ МЕДИЈИ ИЗ ВРЕМЕНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОНТЕКСТУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА 

(1945–1976)

АПСТРАКТ: У периоду између 1945. и 1991. године 
Југославија је била социјалистичка земља и медије је 
контролисала држава, тако да се поставља питање у којој 
мери историчари могу писане медије из овог периода 
користити као историјске изворе и колико су информације 
и слика коју кроз њих добијамо идеолошки обојени? 
Да ли су писани медији кроз читав овај период били у 
истој мери контролисани или је са развојем политичког и 
економског система кроз самоуправљање дошло и до све 
веће слободе медија? Кроз упоредну анализу са писаним 
медијима земаља Источног блока аутор покушава да 
одговори на ова питања.

Кључне речи: писани медији, социјалистичка штампа, 
дириговани медији, дневне новине, вредност штампе 
као историјског извора, самоуправљање, Југославија, 
Источни блок

Увод

У периоду између 1945. и 1991. године Југославија је била 
социјалистичка земља и медије је контролисала држава, тако да 
се аутоматски поставља питање у којој мери ми историчари може-
мо писане медије (дневне новине, стручне часописе...) из овог пе-
риода користити као историјске изворе и колико су информације и 
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слика коју кроз њих добијамо идеолошки обојени? Такође је врло 
ва жно истражити да ли су писани медији кроз читав овај пери-
од били у истој мери контролисани или је са развојем самоуправ-
ног политичког и економског система дошло и до све веће слобо-
де медија, као и дати конкретан одговор на питање да ли се нпр. 
у стручним економским часописима отворено писало о економским 
проблемима и могућим начинима изласка из кризе или је првен-
ствена сврха тих часописа била да искриви праву слику и стање 
ствари у економији? На крају желим у овом раду да одговорим на 
још једно врло значајно питање: наиме, да ли се југословенски пи-
сани медији из периода после 1945. године битно разликују по ква-
литету и карактеру од писаних медија земаља Источног блока. Од-
говор на ово питање је од посебног значаја, јер су се западноев-
ропски историчари до сада углавном концентрисали на проучавање 
вредности писаних медија у СССР-у и земљама Источне Европе 
(Пољској, ЧСР-у, Мађарској), док су Југославија и југословенски 
медији углавном остајали по страни.

Одговоре на ова питања ћу покушати да дам на основу већ 
урађених анализа писаних медија неких земаља Источног блока и 
на основу анализе материјала из југословенских дневних новина 
(Борба, Политика, Вјесник, Побједа) и стручних економских часо-
писа (Привредни вјесник и Економска политика) из периода између 
1952. и 1976. године, који сам прикупио у оквиру писања док-
торске дисертације о прузи Београд–Бар и децентрализацији еко-
номског система у Југославији у том периоду. На крају ћу поку-
шати да дам оцену вредности југословенских писаних медија као 
историјских извора за проучавање историје Југославије.

Категоризација писаних медија

Да бисмо могли да оценимо вредност писаних медија као 
историјских извора, потребно је прво јасно дефинисати која је 
њихова улога у одређеном друштву уопште и које категорије писа-
них медија постоје ако у први план ставимо однос између власти и 
штампе.

На Западу је после Другог светског рата преузет британ-
ски модел грађанске штампе, по коме мора бити јасно раздвојена 
информација од интерпретације. Дневна штампа има пре свега ин-
формативну функцију, док би стручни часописи требало да имају 
акценат на интерпретацији и анализи тих информација. У земљама 
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Источног блока је после 1945. преузет совјетски модел штампе, по 
коме је информативна функција потпуно запостављена, а у први 
план се ставља васпитна улога штампе, преко које се народ ин-
доктринира и придобија за идеје социјализма. У тој улози штам-
па постаје пропагандна машина власти а сама информација постаје 
неважна. Важност информације се мери првенствено на основу то-
га да ли ју је могуће интерпретирати на „прави“ начин у сврху 
легитимације постојећег социјалистичког система.1

По односу власти према писаним медијима је могуће поде-
лити штампу у три групе: 1) слободна, 2) контролисана и 3) дири-
гована штампа.2 У оним друштвима у којима је штампа слободна 
власт нема могућности да је директно контролише. Независне из-
давачке куће и независна штампа могу да утичу на јавно мњење и 
контролишу власт, и на тај начин индиректно утичу и на полити-
ку. У друштвима где је штампа контролисана постоје такође неза-
висне издавачке куће и независна штампа, али држава контролише 
шта се у њој пише и по потреби накнадно преко цензуре забрањује 
одређене новине и часописе. Добар пример овакве штампе је цар-
ска Русија крајем 19. и почетком 20. века. Најгора је ситуација у 
друштвима и државама у којима је штампа диригована, јер у ова-
квим друштвима постоји један читав систем (издавачке куће, но-
винске агенције, факултети за журналистику) који служи томе да 
власт употребљава писане и друге медије у сврху наметања својих 
идеја и погледа на свет. Новинари су директно у служби држа-
ве, и практично део извршне власти, и њихова је једина сврха да 
интерпретирају информације у циљу индоктринације становни-
штва. На тај начин медији постају инструмент партије. Овакав си-
стем је први пут осмислио и развио Лењин, и он ће бити примењиван 
после Октобарске револуције у СССР-у.3 У Немачкој ће штампа за 
време владавине национал-социјалиста такође бити диригована на 
сличан начин као и у СССР-у. 

1 Hansjürgen Koschwitz, „Die Presse in der UdSSR“, Gewerkschaftliche Monatshefte, 
20/1969, Wiesbaden, 1969, str. 94–96.

2 Andrzej Paczkowski, „Zur politischen Geschichte der Presse in der Volksrepublik 
Polen (1944–1989)“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten Gewalt“. Die ostmit-
teleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard Mühle), Marburg, 1997, 
str. 25.

3 Hansjürgen Koschwitz, „Die Funktion der Presse und des Journalismus in den kom-
munistischen Staaten“, Deutsche Studien, 25/1969, Lüneburg, 1969, str. 14–15, 
24.
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Карактер штампе у земљама Источног блока.  

Упоредна анализа СССРа, Пољске,  
Чехословачке и Мађарске

Штампа у СССР-у

Темеље совјетском моделу дириговане штампе је поставио 
Лењин 1901/02. године. Он је штампи предвидео улогу ширења ре-
волуционарних идеја и просвећивања народа. Преко ње је треба-
ло едуковати и васпитавати народ у новом, социјалистичком духу. 
На овај начин су новине постале алат у рукама владајуће раднич-
ке класе.4 Совјетски модел дириговане штампе је у својој суштини 
аутоматски искључивао било какав облик критике власти и систе-
ма, јер је циљ и сврха постојања штампе и новинара била у томе да 
пропагира чврсту веру у „марксизам-лењинизам“ и не дозволи би-
ло какво одступање са „правог пута“.5

 Овакав модел новинарства је у СССР-у био актуелан од Окто-
барске револуције 1917. године а за време Стаљина ће овај модел 
постојати у још екстремнијој форми. Последица тога ће бити све 
већи расцеп између реалности и слике стварности представљене у 
новинама, тако да ће народ почети да се све више отуђује од вла-
сти и истовремено све мање да верује у оно што прочита у нови-
нама. После Стаљинове смрти и доласка на власт Хрушчова, дола-
зи до промена у позитвином правцу што се тиче карактера и улоге 
медија у совјетском друштву. Хрушчов преузима модерну технику 
са Запада и на тај начин писане медије у СССР-у чини модернијим 
и интересантнијим за читаоце. Истовремено совјетски новинари 
добијају више слободе у свом послу него што је то био случај до 
тада. Њихов задатак је између осталог био и да указују на пробле-
ме у развоју социјалистичког друштва, како би власт на време реа-
говала и решавала их. На тај начин се постепено враћа и поверење 
у штампу међу грађанима СССР-а, што је и био главни циљ Хрушчо-
ва. Ова позитивна тенденција је нагло угушена 1964. године, сме-
ном Хрушова и доласком Брежњева на власт. Прво што је Брежњев 
урадио по преузимању власти је било гушење било какве слобо-
де у совјетској штампи и враћање на „прави пут“, тј. на стање пре 

4 Исто, стр. 16.
5 Koschwitz, Die Presse in der UdSSR, str. 92–93.
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реформе Хрушчова. Један од главних разлога смене Хрушчова и 
незадовљства унутар Партије његовом владавином је био управо 
његова „либерализација“ штампе. Доласком Брежњева на власт 
штампу је поново потпуно контролисала и њоме дириговала држа-
ва и власт и та контрола ће се још више појачати после Прашког 
пролећа 1968. године. Све до распада СССР-а ће совјетска штампа 
остати доследна Лењиновом моделу „дириговане штампе“.6 

Да бисмо могли успешно користити писане медије из СССР-а 
као историјске изворе, потребно је да знамо како је функциониса-
ла контрола и дириговање медија. Пре свега треба правити разли-
ку између совјетске званичне штампе (овде се пре свега мисли на 
штампу из Русије), која је била део тоталитарног државног режима, 
и штампе у совјетским републикама, која је била важан део наци-
оналне културне сфере поједине републике и која је била култур-
на опозиција совјетском тоталитарном систему. Ово је било могуће 
јер је совјетска идеологија разликовала две функције медија: иде-
олошку и културну.7

Контрола и дириговање штампе нису били увек истог интен-
зитета и квалитета, тако да разликујемо пет различитих нивоа ове 
контроле. Највишем нивоу контроле су биле подвргнуте совјетске 
новине (нпр. Правда) и новине на руском језику у совјетским ре-
публикама. Ово је била комунистичка штампа на савезном ни-
воу. За те новине су писали високи партијски функционери а ве-
сти су преузимане искључиво од ТАСС-а, који је стајао под ди-
ректном контролом КГБ-а, тако да је ту Лењинов модел диригова-
не штампе стриктно примењиван, а једина сврха ових новина је 
била индоктринација становништва. У оваквим новинама наилази-
мо искључиво на канонизоване текстове.8 Другом нивоу контро-
ле је припадала партијска штампа совјетских република. У овим 
новинама је било могуће писати о локалним политичким темама, 
економији и вршити до одређене мере критичке анализе. То је било 
могуће из простог разлога што је руски био званични језик и вели-
ка већина партијских функционера није разумела локалне језике 
совјетских република, па је на локалном језику било могуће дис-

6 Hansjürgen Koschwitz, „Zur Entwicklung der sowjetischen Presse seit 1964“, Pub-
lizistik, 1/1971, Wiesbaden, 1971, str. 89–97.

7 Peeter Vihalemm, Marjy Lauristin, „Political Control and Ideological Canonisation. 
The Estonian Press during the Soviet Period“, Vom Instrument der Partei zur „Vi-
erten Gewalt“. Die ostmitteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Edu-
ard Mühle), Marburg, 1997, str. 103–104.

8 Исто, стр. 104.
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кутовати отвореније о неким темама унутар одређене републи-
ке. У партијској штампи совјетских република наилазимо пре све-
га на различите варијације и интерпретације канонизованих тек-
стова. Трећем нивоу контроле је припадала локална штампа. Она 
је била слабо контролисана и углавном се радило о аутоцензу-
ри. У локалној штампи су присутни облици правог професионал-
ног новинарства, а обрађују се првенствено локалне теме веза-
не за совјетски начин живота, посао и образовање. Четвртом ни-
воу контроле су припадали часописи из културе и стручни часо-
писи. Ови часописи су били минимално контролисани од државе и 
једино је била заступљена аутоцензура самих аутора. Посебно се 
у часописима из области културе примећује велика слобода ауто-
ра текстова и појава неканонизованих текстова. Стручни часопи-
си и часописи из културе су били најслободнији од свих легалних 
часописа у СССР-у. Петој групи су припадали илегални часописи, 
који нису били ни под каквим обликом контроле државе и могли су 
да пишу потпуно слободно о свим политичким проблемима унутар 
совјетског друштва.9

Уколико смо свесни разноликости писаних медија и ра зли-
чи тог нивоа њихове контроле коју спроводи тоталитарни држав-
ни апарат, онда можемо као историчари врло успешно користи-
ти совјетску штампу као извор за проучавање историје СССР-а и 
совјетског друштва. Вредност појединих новина као извора зависи 
пре свега од теме и питања на које желимо да дамо одговор. 

Штампа у Пољској, Чехословачкој и Мађарској

У претходном поглављу смо видели да штампа унутар СССР-а 
није била у потпуности монолитна и да се разликовала на локал-
ном, републичком и савезном нивоу. У овом поглављу ћу покуша-
ти на примеру Пољске, Чехословачке и Мађарске да покажем да ли 
се штампа у земљама Источне Европе разликовала од совјетске и у 
којој мери, као и да ли је постојала разлика и између самих источ-
ноевропских земаља. 

9 Исто, стр. 105, упоредити табелу: Hierarchies of Political Control and Ideological 
Canonization in the Soviet Press.
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Штампа у Пољској 1945–1989.

 За пољске писане медије у периоду између 1945. и 1989. се 
не може јасно рећи каквог су карактера били. Током читавог овог 
периода је штампа често мењала свој карактер, а било је година 
када је имала истовремено тројаки карактер: део штампе је био 
слободан, део цензурисан, а део диригован.10 Због тога је за исто-
ричаре који користе пољску штампу из времена социјализма као 
историјски извор од пресудне важности о ком конкретном периоду 
је реч, чији су орган биле одређене новине и ком кругу читалаца су 
биле намењене.11 Историјски развој пољске штампе после 1945. го-
дине се може поделити у неколико периода. У периоду између 1945. 
и 1953. медији су били углавном контролисани путем цензуре, јер 
је совјетски систем дириговане штампе, чије успостављење је било 
циљ пољских комуниста, тек требало изградити. У овом периоду је 
тзв. илегална штампа била распрострањена, тако да можемо рећи 
да је део штампе био слободан. До 1953. држава је успела да угуши 
слободу медија и истовремено изгради систем дириговане штампе, 
тако да су после тога медији били под потпуном контролом државе 
и партије. Међутим, након Стаљинове смрти, новинари у Пољској 
траже веће слободе, цензура је олабављена и неке новине почињу 
критички да пишу о политичкој и економској ситуацији.12 Ове 
тенденције су вероватно биле инспирисане догађајима у СССР-у и 
новом политиком „либерализације“ медија коју је спроводио Хруш-
чов, о којој је већ било речи. У периоду између 1953. и 1956. у 
Пољској се захтева укидање цензуре и штампају се новине које ни-
су биле под директном контролом државе. Овај процес ће бити наг-
ло прекинут доласком Гомулке на власт, који је инсистирао на томе 
да новинари морају да служе власти и пропагирају социјализам, а 
не да критички пишу о њој. Поново је била угушена свака слобода 
медија и враћена строга цензура. У процесу чишћења штампе уки-
нута је скоро једна трећина новина и часописа.13 У периоду између 
1956. и 1975. године илегална штампа је у потпуности сузбијена. 

10 Andrzej Paczkowski, „Zur politischen Geschichte der Presse in der Volksrepublik 
Polen (1944–1989)“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten Gewalt“. Die ostmit-
teleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard Mühle), Marburg, 1997, 
str. 25.

11 Dieter Bingen, „Propagandamedium und Abbild. Überlegungen zum Quellenwert der 
polnischen Presse in sozialistischer Zeit“, Vom Instrument der Partei zur „Vierten 
Gewalt“. Die ostmitteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle, (ur. Eduard 
Mühle), Marburg, 1997, str. 86.

12 Paczkowski, Zur politischen Geschichte der Presse, str. 25–33.
13 Исто, стр. 34.
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Тек после 1975. ће се поново појавити, али ће бити доступна са-
мо малом броју високообразованих људи. Доласком Гиерека на 
власт 1970. године долази поново до делимичне „либерализације“ 
медија, али на такав начин да се социјализам и политички систем 
не доведу у питање.14 Специфичност Пољске је била штампа Като-
личке цркве, која је била легална, и само је подлегала контроли 
државе и цензури, али није била део званичне дириговане штампе 
и била је највећим делом независна од државе и партије.15

Сумирајући горе наведено можемо закључити да је, за раз-
лику од СССР-а, у Пољској постојала институција држа вне цензу-
ре медија, и она ће опстати и после увођења си стема дириговане 
штампе 1953. године. Када је систем био у кризи и када су постојале 
размирице унутар Партије, онда је долазило до изношења разли-
читих ставова чак и за време строге цензуре и строго диригова-
не штампе. И поред тога је званична штампа у Пољској остала до-
следна Лењиновом моделу штампе, по којем је улога новинара би-
ла да служи власти и врши индоктринацију и васпитавање народа. 
Ме ђутим, велика распрострањеност илегалне штампе у периоду до 
1953. и после 1975, као и легална штампа Католичке цркве, допри-
нели су томе да писани медији буду разноврсни и тројаког карак-
тера, што је у суштини била главна разлика у односу на совјетску 
штампу.

Штампа у Чехословачкој и Мађарској

Чехословачка и Мађарска су примери социјалистичких зе-
маља Источног блока у којима су постојале тенденције потпу-
ног укидања цензуре, увођења слободе медија и одступања од 
совјетског модела улоге медија у социјализму.

У Чехословачкој је, слично као и у свим осталим земљама Ис-
точног блока, после 1945. прво уведена цензура а потом постепе-
но изграђиван систем диригованих медија по угледу на совјетски. 
Међутим 1968. године ће унутар КП Чехословачке доћи до жеље 
за укидањем цензуре и потпуном либерализацијом медија. Засту-
пници ове идеје су чак сматрали да медији у социјалистичким 
друштвима морају бити слободнији од оних у капиталистичким, а 
легитимацију свог става су проналазили у Марксу, који је био про-

14 Hansjürgen Koschwitz, „Presse und Pressepolitik sozialistischer Länder“, Deutsche 
Studien, 41/1973, Lüneburg, 1973, str. 18–19.

15 Paczkowski, Zur politischen Geschichte der Presse, str. 39.
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тив цензуре и који је слободне медије сматрао предусловом развоја 
социјалистичког друштва. Овакве тенденције су довеле до тога да 
се у Чехословачкој донесе нови Закон о штампи и ублажавању цен-
зуре 1968, којим су писани медији били либерализовани а цен-
зура готово укинута.16 После војне интервенције СССР-а овај за-
кон је стављен ван снаге и нова власт је покушала да поново уве-
де цензуру и контролу медија, али ће тај процес ићи споро, јер се 
чехословачки народ у међувремену идентификовао са слободним 
медијима.17

Жестока реакција СССР-а у Чехословачкој је најбољи пока-
затељ тога да Совјети нису желели да допусте било какво одсту-
пање од Лењинове идеологије о улози штампе. Допуштена је би-
ла њена евентуална модификација, али се суштина није смела до-
водити у питање, а чехословачки комунисти су 1968. баш то поку-
шали да ураде. 

Мађарска је била специфична социјалистичка земља у не-
ко лико погледа. Она је била једина земља Источног блока која је 
имала своју засебну економску политику. Исто тако, Мађарска ће 
од 1972. године покушати да развије систем социјалистичке де-
мократије, а предуслов за то је био да се проблеми друштва јавно 
износе. Због тога су медији били либерализовани и на тај начин 
је интелигенција била укључена у процес проналажења решења 
за проблеме унутар друштва. На овај начин је Мађарска била 
јединствен случај унутар Источног блока, јер је у потпуности од-
ступила од совјетског модела улоге штампе, и медијима и новина-
рима доделила улогу форума унутар кога се отворено дискутује о 
актуелним друштвено-политичким проблемима. Мађари су 1972. на 
тај начин остварили оно што су покушали Чехословаци 1968. годи-
не. Због тога мађарска штампа у много већој мери одражава стање 
у друштву за време социјализма него штампа из осталих држава 
Источног блока, и историчари могу много лакше и ефикасније да је 
користе као историјски извор.18

У Чехословачкој за време Прашког пролећа и Мађарској по-
сле 1972. године имамо примере покушаја комунистичких власти 
да уведу слободу штампе. У Чехословачкој је ово било кратког ве-
ка и убрзо угушено војном интервенцијом, док је у Мађарској то 
успешно спроведено у дело. Ова два примера нам показују да ни-

16 Koschwitz, Presse und Pressepolitik sozialistischer Länder, str. 22–23.
17 Исто, стр. 24.
18 Исто, стр. 19–20. 



ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2013.

240

су сва друштва и сви политички системи унутар Источног блока би-
ли тоталитарни и да није у свим државама штампа била диригова-
на, већ да треба правити разлику између различитих држава уну-
тар Источног блока. Занимљиво је да се и у Чехословачкој 1968. и у 
Мађарској после 1972. на Југославију гледало као на узор, и у обе 
земље се тежило томе да се досегне онај ниво слободе медија који 
је у Југославији у то време већ постојао.

Карактер штампе у Југославији од 1945. до 1976.

Југославија је била специфична и јединствена социјалистичка 
земља из неколико разлога. Као прво, она је била једина соци-
јалистичка земља у Европи у којој су за време Другог светског ра-
та политичке снаге унутар земље саме извршиле социјалистичку 
револуцију и дошле на власт без помоћи СССР-а.19 После суко-
ба са Информбироом 1948. године Југославија је била једина 
социјалистичка земља у Европи која је остала ван Источног бло-
ка и која је покушала да изгради нов облик социјализма, различит 
од општеприхваћеног совјетског. Југославија ће после 1948. само-
стално изграђивати свој политички и економски систем, по чему се 
у великој мери разликује од свих других земаља Источног блока. 
Последица тога је било и увођење елемената тржишне економије 
и покушај интеграције југословенске привреде у светски (запад-
ни) економски систем шездесетих година 20. века. Све ово указује 
на то да се Југославија у много чему суштински разликовала од 
других источноевропских социјалистичких земаља. Поставља се 
питање да ли су ове специфичности утицале и на карактер медија 
у Југославији. Да ли су и у Југославији медији били дириговани од 
стране државе по совјетском моделу или су можда били на неки дру-
ги начин контролисани? Да ли је у Југославији постојала званична 
цензура, као што је то био случај у Пољској и Чехословачкој? По-
што је коначне одговоре на ова питања у овом тренутку јако тешко 
дати, покушаћемо да укажемо на тенденције које су постојале и на 
отворена питања на која би требало у будућности дати конкретне 
одговоре, као и да дамо своје виђење читаве проблематике, које је 

19 Чињеница да је Црвена армија учествовала у ослобађању Београда не мења 
чињеницу да су југословенски комунисти уз помоћ сопствених оружаних снага 
и политичких структура, које су изградили за време Другог светског рата, сами 
преузели власт у земљи. 
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засновано на двогодишњем интензивном раду са дневним новина-
ма и стручним часописима у периоду између 1951. и 1976. године, 
који су кориштени као историјски извори. 

Закони о штампи 1945–1976.

У периоду између 1945. и 1976. године су донесена само два 
закона о штампи (1945. и 1960), као и два закона о спречавању 
злоупотребе слободе штампе и других видова информисања (1973. 
и 1976. године). 

По доласку на власт 1945. године југословенски комуни-
сти стављају медије под своју контролу, по узору на СССР. Уз по-
моћ штампе нова власт покушава да придобије становништво за 
со цијалистичке идеје и врши перманетну индоктринацију ста-
новни штва у складу са Лењиновим моделом улоге штампе у со ци-
јалистичком друштву. Први закон о штампи је донет 31. августа 
1945. године и написан је по узору на совјетски.20 Из њега се јасно 
види да је у члану 1 прокламована слобода штампе била само мртво 
слово на папиру. Велики део издавача и уредника новина из пери-
ода пре 1945. овим законом ће бити онемогућен да се бави својим 
послом.21 Уредници новина ће кривично одговарати уколико у но-
винама које они уређују дође до кршења Закона о штампи. Такође 
и штампарије ће бити кривично одговорне за оно што штампају. Ис-
товремено казне за кршење овог закона су биле прилично велике: 
четири месеца до пет година затвора.22 Увоз и дистрибуција стране 
штампе су били слободни, а дистрибутерима у Југославији је треба-
ла само дозвола Министарства информација.23 Три године касније 
је донет Закон о измени Закона о штампи. Њиме је само промењена 
одредба члана 15, везана за дистрибуцију стране штампе, којом се 
дистрибутери обавезују да имају дозволу од министра унутрашњих 
послова, а не министра информација како је до тада било.24 Ова 
промена је вероватно била у вези са сукобом са Информбироом и 
проблемом растурања совјетске штампе у Југославији.

20 „Закон о штампи“, Службени лист, 65/1945, Београд, 1945, стр. 633–635.
21 Члан 6 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 633.
22 Чланови 17–23 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 635.
23 Члан 15 Закона о штампи, СЛ, 65/1945, стр. 634.
24 „Закон о измени Закона о штампи“, СЛ, 105/1948, Београд, 1948, стр. 1730.
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 Закон о штампи из 1945. остаје на снази све до 1960. када је 
донет нови закон о штампи и другим видовима информација,25 који 
је требало да буде у складу са тада започетом реформом друштве-
ног и политичког система, која ће резултирати доношењем Устава 
из 1963. године. Нови закон о штампи је био много либералнији од 
старог. У њему је изричито наглашено да не постоји цензура штампе 
и других видова информација, осим за време ратног стања. Такође 
је отворена могућност да новине оснивају и дистрибуирају грађани 
или групе грађана. Јасно су дефинисане теме и информације које се 
не смеју објављивати, а казне за кршење овог закона су драстично 
смањене у односу на Закон из 1945. и сада су се кретале у ра спону 
од три месеца до годину дана затвора.26 Ово је био последњи са-
везни закон о штампи. Уставом из 1963.27 и из 1974.28 регулисана 
је и слобода медија, која ће континуирано бити повећавана. 

 Занимљиво је да ће слободу штампе савезна држава поно-
во законски регулисати тек 1973. године, доношењем Закона о 
спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова инфо-
рмисања.29 У овом закону се у члановима 1 и 2 понављају одредбе из 
Закона о штампи и другим видовима информација. Са једне стране 
се указује на то да „нико не сме да користи средства информисања 
ради рушења основа социјалистичког демократског уређења 
утврђе ног Уставом СФРЈ или угрожавања незави сности земље“, док 
се истовремено наводе ситуације у којима се забрањује растурање 
штампе. Такође је и јасно дефинисан поступак забране штампе у 
случају злоупотребе слободе штампе. Индикативна је чињеница да 
ће овај закон бити поново донет три године касније у идентичном 
облику.30 Једина разлика је допуна чланова 20 и 21, у којима је 
сада ограничена казна затвора на три године и повећане новчане 
казне, што нам указује на то да се овај закон није поштовао у оној 
мери у којој је то законодавац очекивао.

25 „Закон о штампи и другим видовима информација“, СЛ, 45/1960, Београд, 1960, 
стр. 814–826.

26 Чланови 125 и 126 Закона о штампи и другим видовима информација, СЛ, 
45/1960, стр. 824.

27 Члан 40 Устава СФРЈ из 1963. године, СЛ, 14/1963, Београд, 1963, стр. 268. 
28 Чланови 167–169 Устава СФРЈ из 1974. године, СЛ, 09/1974, Београд, 1974, 

стр. 236.
29 „Закон о спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова 

информисања“, СЛ, 22/1973, Београд, 1973, стр. 745–747.
30 „Закон о спречавању злоупотребе слободе штампе и других видова 

информисања“, СЛ, 58/1976, Београд, 1976, стр. 1829–1831.
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Шта можемо закључити из ова четири закона којима је регу-
лисано издавање и дистрибуција штампе у Југославији? Као прво 
је уочљиво да је у периоду између 1945. и 1960. године на сна-
зи био Закон о штампи, који је био написан по узору на совјетски. 
Према томе, можемо на основу закона рећи да је и улога штам-
пе у овом периоду одговарала совјетском моделу – васпитавање и 
индоктринација становништва, као и да је штампа готово сигурно 
била диригована. Од 1960. доћи ће до одступања од овог модела 
и тражиће се један нови модел. Чињеница да се Законом о штам-
пи из 1960. изричито наглашава да не постоји цензура индиректно 
указује на то да је раније цензура највероватније постојала, иако 
званична државна институција за цензуру, као нпр. у Пољској, није 
постојала. Исто тако можемо рећи да је у периоду између 1945. и 
1976. уочљив процес постепене, али континуиране либерализације 
штампе у Југославији. Што се тиче казнених одредби за кршење за-
кона о штампи, високе затворске казне предвиђене Законом о штам-
пи из 1945. године, 1960. ће бити драстично смањене. Међутим, 
1973. ће казне опет бити повећане, што може бити индиција да је 
позитиван тренд либерализације медија у то време био успорен. 
Међутим, да бисмо могли да разумемо прави значај ових закона и 
њихову примену у пракси, потребно је ставити их у историјски кон-
текст, што ћу покушати да урадим у следећем поглављу. 

Либерализација југословенске штампе  
у периоду између 1945. и 1976.

Процес либерализације југословенске штампе у периоду 
између 1945. и 1976. године је био континуиран, и у овом периоду 
можемо разликовати пет различитих модела, који су били на снази 
у одређеном временском периоду:

1945–1952. – совјетски модел дириговане штампе
1952–1961. – југословенски модел дириговане штампе
1961–1966. – југословенски модел „либерализоване“ дири-

говане штампе
1966–1971. – југословенски модел „слободне штампе“
1971–1976. – републички модели „слободне штампе“31 

31 Ову поделу је направио аутор овог рада, као и одговарајуће називе за сваки 
период.
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Совјетски модел дириговане штампе (1945–1952)

Штампа се у социјалистичкој Југославији непосредно по 
завршетку Другог светског рата није разликовала од совјетске. Она 
је имала свој јасни циљ у лењинистичком духу: легитимизацију но-
ве власти и новог политичког система, као и васпитавање станов-
ништва у социјалистичком духу. Актуелне информације нису има-
ле скоро никакву вредност саме по себи, већ су објављиване само 
уколико су могле да се интерпретирају на начин који је одговарао 
владајућем режиму и уколико су могле да допринесу легитимизацији 
новоуспостављеног друштвеног поретка. У ово време је држава би-
ла потпуно централизована, па није било тешко централизовати 
ни штампу, тако да у читавој Југославији наилазимо искључиво 
на „канонизоване“ текстове, које су углавном писали сами висо-
ки партијски функционери. Овакво стање је трајало контиунирано 
све до 1948. године и сукоба са Информбироом. Током овог сукоба 
југословенски комунисти су осетили на својој кожи сву снагу и моћ 
совјетских диригованих медија. СССР и земље Источног блока су 
покренуле невиђену пропаганду против КПЈ и Тита, служећи се че-
сто неистинитим информацијама. Југословенски комунисти су иско-
ристили монопол који су имали над домаћим медијима, пре свега да 
би обелоданили неистине које је СССР ширио о Југославији, и до-
казали исправност свог пута пред југословенским становништвом. 
На овај начин је југословенски социјализам кренуо да се развија у 
новом правцу, независно од СССР-а. Због тога је требало пронаћи и 
нови модел новинарства и улоге штампе у једном социјалистичком 
друштву, који је требало да буде различит од Лењиновог. Међутим, 
све до 1952. је модел штампе остао идентичан оном од пре 1948. 
и једина разлика је била у томе да текстове није „канонизовао“ 
Стаљин, него Тито, Кардељ, Ђилас и Ранковић. Тако је око 90% 
чланака из Борбе из овог периода било чисто идеолошке приро-
де, а само око 10% чланака је садржало конкретне информације.32 

32 Ово је ауторова слободна процена и утисак на основу обраде свих бројева Борбе 
од 1. јануара до 31. децембра 1951. Резултати квантитативне анализе чланака 
из Политике за 1949. годину, коју је спровео Бајагић, потврђују ову процену. 
Један од резултата ове квантитативне анализе је био да је 90,68% чланака 
Политике о Атлантском пакту било преузето од ТАСС-а и ТАНЈУГА, што указује 
на то да се ради о класичној диригованој штампи. Упоредити: Душан Бајагић, 
„Лист ‚Политика’ о Атлантском пакту (кванитативна анализа)“, Зборник радова: 
Велике силе и мале државе у хладном рату 1945–1955 (случај Југославије), 
Београд, 2005, стр. 206–233. 
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Југословенски модел дириговане штампе (1952–1961)

Тек од 1952. се уочава значајна промена и мења се кон-
цепт новина, тако да од те године Борба настоји да даје све ви-
ше конкретних информација. На тај начин, поред идеолошке, но-
вине све више почињу да испуњавају и информативну функцију. 
Ово је највероватније била последица увођења самоуправљања 
као нове званичне идеологије и новог пута у развоју социјализма 
у Југославији. Самоуправљање је позитивно утицало на развој 
новинарства у Југославији јер су новинари били приморани да 
заузимају ставове о политичким и економским питањима у земљи, 
и на тај начин допринесу развоју друштва.33 На почетку овог пери-
ода се нарочито уочава тенденција да високи функционери изно-
се различите путеве даљег развоја. Ова промена концепта штампе 
ће довести врло брзо до сукоба унутар саме партије и пада Ђиласа, 
који је своје идеје и виђење даљег развоја политичког система у 
Југославији јавно износио у Борби од октобра 1953. од јануара 
1954. године.34 Штампа ће све до 1960. и доношења новог зако-
на о штампи остати сличног карактера и квалитета као што је била 
1952. и неће се битно мењати. Занимљиво је да, иако се на прела-
зу из 1951. у 1952. на примеру Борбе јасно може видети да се ра-
ди о прекретници и да су карактер и функција штампе промењени, 
није донесен неки нови закон о штампи, већ је све до 1960. на сна-
зи и даље био Закон о штампи из 1945. године.

 Када је реч о карактеру југословенске штампе у овом пе-
риоду, може се са приличном сигурношћу рећи да се и у периоду 
између 1952. и 1960. ради о једном моделу дириговане штампе, при 
чему је само дошло до замене идеологије – уместо пропагирања 
совјестког модела социјализма штампа је добила задатак да пропа-
гира југословенски самоуправни облик социјализма. Међутим, власт 
није могла нову идеологију легитимисати на исти начин као и пре 
1952. године, јер је за основу југословенског облика социјализма 
узет Маркс и његове изворне идеје из 19. века, док је Лењиново 
тумачење Маркса било одбачено. Самим тим је требало из корена 
мењати и до тада примењивани Лењинов модел дириговане штам-
пе. Зато сам овај период назвао југословенским моделом диригова-
не штампе. 

33 Божидар Недељковић, Савремено новинарство код нас и у свету, Смедерево, 
1964, стр. 33.

34 Први чланак је објавио у Борби од 11. октобра 1953, а последњи 7. јануара 
1954. године. 
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 Југословенски модел „либерализоване“ 
дириговане штампе (1961–1966)

У периоду после 1960. вршена је дубока реформа економ-
ског и политичког система у Југославији, чији ће први резултат би-
ти доношење новог устава 1963, уз помоћ кога је требало да за-
живи самоуправљање у економији и политици. Те промене ће се 
осетити и у штампи, где ће све више бити отворено расправљано 
о спровођењу одређених реформи и проблемима са којима се дру-
штво суочавало. Кроз јавне дискусије и расправе је требало доћи 
до оптималних решења. Актуелне информације све више постају 
важан део дневних новина, и то је најбитнија разлика у односу 
на период пре 1961. На први поглед су и у периоду после 1961. 
дне вне новине изгледале слично као и раније и не може се уо-
чити јасна прекретница, као што је то нпр. био случај на прелазу 
из 1951. у 1952. годину. Међутим, квалитет информација се бит-
но мења, и већ у овом периоду се на основу дневних новина мо-
гу препознати главни правци у развоју и проблеми са којима се 
друштво суочавало, посебно када се радило о економији и еко-
номским питањима. Иако се и даље ради о југословенском моде-
лу дириговане штампе, јасно се уочава да се полако али сигур-
но мења циљ и сврха писаних медија. Они не служе више само у 
сврху легитимације власти и ширења идеологије самоуправљања, 
већ све више износе у јавност конкретне проблеме са којима се 
друштво суочава. Кроз јавну дискусију власт покушава да пронађе 
најбоља решења на путу развоја новог самоуправљачког друштва. 
Све више актуелних проблема проналази своје место у штампи и о 
њима се све отвореније дискутује.35 То значи да у Југославији већ 
од 1961. имамо сличну ситуацију у медијима као у Мађарској по-
сле 1972. године.

Период између 1961. и 1966. можемо посматрати као пре-
лазни период између југословенског модела дириговане штампе и 
југословенског модела „слободне“ штампе. Унутар југословенског 
модела „либерализоване“ дириговане штампе, она ће заиста би-
ти максимално либерализована, али само онолико колико је то 
било могуће у оквиру модела дириговане штампе. Још већа ли-

35 Тако се нпр. у Борби током 1963. дискутује између осталог о процесу реформе 
Југословенских железница, о изградњи Јадранске магистрале, о сувише великој 
економској и политичкој моћи комуна, успешној економској интеграцији на 
републичком нивоу, али и о проблемима у истој тој интеграцији на савезном 
нивоу... 
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берализација штампе је неизоставно водила укидању модела дири-
говане штампе и увођењу једног новог модела. 

Југословенски модел „слободне“ штампе (1966–1971)

Економска реформа из 1965. године и увођење елемената 
тржишне економије у привредни систем представљају прекретницу 
у историји Југославије. У периоду између 1966. и 1974. ће доћи и до 
суштинске реформе читавог политичког система и Југославија као 
држава ће добити нови карактер. Савезна држава ће у овом про-
цесу изгубити већину својих надлежности, нарочито у економској 
сфери, док ће републике постати главни економски и политички 
чиниоци у новом систему. Поставља се питање како се овај процес 
одразио на медије.

Што се тиче закона о штампи, у овом периоду није дошло дo 
ревизије Закона о штампи из 1960. нити је донет неки нови закон 
којим би била регулисана област писаних медија. Међутим, уколи-
ко читамо дневну и другу штампу из овог периода, одмах ћемо уо-
чити да је 1966. године дошло до великих промена и да је штам-
па напрасно постала много слободнија него што је била у прет-
ходном периоду. Не само да се о многим актуелним темама све 
отвореније дискутовало већ су и до тада табуизиране и забрањене 
теме – попут националног питања и питања језика, постале теме 
о којима се јавно расправљало.36 Такође се тематизира све чешће 
појава национализма и шовинизма у земљи. Ово је период када ће 
доћи и до распламсавања Хрватског пролећа, које ће довести до 
међунационалних сукоба и унутар самог СКЈ. На први поглед није 
јасно како је дошло до нагле либерализације медија 1966. када 
знамо да законодавац није ништа променио у односу на 1960. го-
дину. Одлучујућу улогу у овом процесу је, по мом мишљењу, игра-
ла смена Александра Ранковића са места шефа Службе државне 
безбедности. Његовом сменом је вероватно дошло до привреме-
не кризе и несигурности унутар система државне безбедности, која 
је очигледно до 1966. „успешно“ контролисала медије. У процесу 
реформе политичког и економског система земље, који ће трајати 
до 1974, републике ће постати главни носиоци политичког живо-
та, тако да ће и питање слободе штампе, након доношења устав-

36 Упоредити: „Писмо Уставног суда Словеније републичкој скупштини. Тражи се 
спровођење уставних одредби о равноправности језика“, Политика, бр. 19081, 
16. 11. 1966, стр. 6; „Забрањено растурање речника Савременог српско-
хрватског језика др М. Московљевића“, Политика, бр. 18840, 19. 3. 1966, стр. 7.
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них амандмана 1971, постати ствар република. Због тога је у пе-
риоду после 1971. тешко говорити о југословенској штампи као 
категорији, јер се штампа по свом карактеру и степену слободе 
разликовала од републике до републике. За историчаре је то од ве-
лике користи, јер је о темама које су биле табу у једној републи-
ци могуће наћи информације у штампи из друге републике. У сва-
ком случају, у периоду после 1966. југословенска социјалистичка 
штампа је досегла висок ниво слободе, и она се више никада неће 
вратити на ниво од пре те године. Сматрамо да је у периоду између 
1966. и 1971. степен слободе штампе био највећи јер је у то време 
дошло до дубоке реформе друштва и државе, што ће онемогућити 
ефективну контролу медија. Закони о злоупотреби слободе медија 
из 1973. и 1976. су одличан пример у којој мери је савезна држа-
ва била немоћна да сузбије изношење непожељних тема у јавност. 

У Југославији је и без доношења новог закона о штампи од 
1966. године, створен јединствен модел социјалистичке штампе, 
који се по свом карактеру суштински разликовао од совјетског мо-
дела, и у ком је информативна функција медија била у првом пла-
ну. Овај нови модел сам назвао југословенским моделом „слободне“ 
штампе и мишљења сам да је он по типу био негде између западног 
типа слободних медија и совјетског типа диригованих медија, та-
ко да је вредност информација добијених из југословенске штампе 
из овог периода у сваком случају много већа него што је то случај 
са совјетским медијима, али је истовремено мања у односу на за-
падне медије. 

Републички модели „слободне штампе“ (1971–1976) 

Као што је у претходном поглављу наведено, доношењем 
уставних амандмана 1971. године републике постају најважнији 
политички субјекти, и самим тим одговорне и за медијску политику 
на својој територији. У том процесу официјелна штампа појединих 
република почиње искључиво да се бави економским и поли-
тичким животом унутар сопствене републике, док југословенску 
перспективу задржава само Борба, као орган Савеза комуниста 
Југославије. Београдска Политика ће се бавити пре свега ужом 
Србијом, загребачки Вјесник Хрватском а титоградска Побједа Цр-
ном Гором. Из Закона о спречавању злоупотребе слободе штампе 
се јасно види да су окружни јавни тужилац, окружни суд и Мини-
старство унутрашњих послова републике / аутономне покрајине, 
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оне надлежне институције система које у случају сумње да је сло-
бода штампе злоупотребљена доносе одлуку о томе да ли је заиста 
тако или не. Тек уколико ове институције донесу позитивну одлуку, 
онда ова забрана важи на територији читаве Југославије.37 

После гушења Хрватског пролећа у децембру 1971. и сме-
не српских либерала 1972. осетиће се привремено гушење слобо-
де медија, који ће, нарочито у Хрватској, бити ригорозније кон-
тролисани, али ће принцип изношења актуелних тема у јавности 
и информативне функције штампе остати на снази. У зависности 
од степена економског и политичког развоја поједине републике и 
медији су били више или мање контролисани. 

Различите врсте писаних медија у Југославији (1945–1976)

Слично као и на примеру штампе у СССР-у, без обзира на то 
о ком периоду се ради, потребно је правити разлику између разли-
читих врста писаних медија. Пре свега треба разликовати дневне 
новине и недељнике, са једне стране, и стручне часописе (научне, 
економске, културне...), са друге стране. Најважније дневне новине 
су истовремено биле и партијски органи, па је тако нпр. Борба била 
партијски орган Савеза комуниста Југославије а Вјесник партијски 
орган СК Хрватске. Дневне новине су биле намењене најширој пу-
блици и због тога и под највећом контролом. Међутим, потребно је 
правити и јасну разлику између Борбе, која је имала сличан статус 
као Правда у СССР-у, и која је имала југословенски карактер и пер-
спективу, и дневних новина појединих република. Посебно у другој 
половини 60-их година разлика у степену слободе између Борбе 
и дневних новина република постаће јасно уочљива. Што се тиче 
стручних часописа, у њима је степен слободе био највећи, јер су они 
били намењени уском кругу читалаца – привредним и политичким 
функционерима и интелектуалној елити. Због тога се у њима већ од 
њиховог оснивања, почетком 50-их година, отворено расправља о 
путевима даљег развоја политичког и привредног система земље. 
У овим часописима се углавном расправља о различитим ставови-
ма унутар саме партије и онда се укључивањем експерата у дебату 
покушава пронаћи компромис и прихватљиво решење. Због тога су 
историчарима ови часописи од непроцењиве вредности, јер преко 
њих добијамо једну читаву палету привредних и политичких про-

37 Чланови 5, 7, и 8 Закона о спречавању злоупотребе слободе штампе и других 
видова информисања, Службени лист, 22/1973, Београд, 1973, стр. 745–747.
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блема са којима се суочавало југословенско друштво и политика у 
датом моменту. Ако узмемо за пример београдску Економску поли-
тику и загребачки Привредни вјесник, као два најважнија стручна 
часописа из области економије, од самог почетка уочавамо јасну 
разлику у концепцији ова два часописа. Док Економска политика 
пре свега ставља акценат на интерпретацију и навођење на „пра-
ви пут“ и право решење, Привредни вјесник покушава да читао-
цу пружи конкретне информације и сведе интерпретацију на мини-
мум, а и када се износи нека интерпретација, она је увек базирана 
на великој количини конкретних информација.

Југословенска штампа као извор за проучавање историјата 
изградње пруге Београд–Бар

У овом поглављу желимо да на основу личног искуства на 
проучавању историјата изградње пруге Београд–Бар представимо 
практичну вредност употребе дневних новина и стручних часописа 
као историјских извора. Истраживање смо започели користећи пи-
сане медије из периода између 1951. и 1976. године. Тек у другој 
фази истраживања, на основу информација добијених из штампе и 
веома оскудне секундарне литературе, сакупили смо грађу из Архи-
ва Југославије и Архива Србије. Поређењем информација добијених 
из архивске грађе и секундарне литературе са информацијама из 
штампе можемо добити слику о томе колика је била информативна 
вредност писаних медија у одређеном временском периоду.

Као примере за ову анализу смо узели четири важна момен-
та у историји изградње пруге Београд–Бар: 1) доношење одлуке о 
изградњи пруге Београд–Бар 1951. године, 2) доношење првог ин-
вестиционог плана изградње пруге из 1955, 3) доношење Инвести-
ционог плана из 1962, 4) доношење Закона о учешћу федерације у 
финансирању инвестиционих радова за довршење изградње пруге 
Београд–Бар из 1966. године.

Доношење одлуке о изградњи пруге Београд–Бар  
1951. године

Из литературе о прузи Београд–Бар нам је познато да је 
Привредни савет ФНРЈ донео одлуку о изградњи пруге 20. августа 
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1951. године.38 Ако нас занима на који начин је Борба извештава-
ла о овом догађају, брзо ћемо схватити да јавност о овоме састан-
ку Привредног савета није могла ништа знати, јер у Борби ова од-
лука није била ни поменута. Први пут ће пруга Београд–Бар би-
ти поменута у Борби тек јануара 1952. у оквиру вести о томе које 
пруге ће се градити те године.39 У тој вести је, између осталих, по-
менута и ова пруга, и чак је њено име погрешно написано (пруга 
Београд–Бор), јер аутор чланка вероватно није ни знао да се пла-
нира изградња пруге до Бара, који је био мала и непозната лука у 
Црној Гори, па је уместо Бара написао Бор, који се налази у Србији 
и био је познат по богатим рудницима бакра. Информацију о то-
ме ко је донео одлуку о изградњи пруге (Привредни савет ФНРЈ) 
нећемо добити из дневних новина ни наредних неколико година. 
На овом примеру сам желео да покажем како је штампа функцио-
нисала у пракси у време совјетског модела дириговане штампе. Из 
њега се јасно може видети да је југословенска штампа 1951. би-
ла диригована, јер би иначе било немогуће да дневне новине ма-
кар једном кратком информацијом не обавесте јавност о томе да 
је донета одлука о изградњи највећег инфраструктурног објекта у 
социјалистичкој Југославији. Тек годину дана касније, када је ре-
жим нашао за сходно да изградњу ове пруге искористи у пропа-
гандне сврхе, новине ће почети да извештавају о њој.40 

Доношење првог инвестиционог плана  
изградње пруге из 1955. године

Први инвестициони план изградње пруге Београд–Бар је до-
нет у септембру 1955, значи у време када је у Југославији на снази 
био југословенски модел дириговане штампе. Када пратимо чланке 
о прузи Београд–Бар од 1952. године, уочава се све већи број чла-
нака из којих добијамо конкретне информације како протиче ова 
изградња и са којим проблемима се суочавају градитељи пруге. 
Међутим, питање доношења инвестиционог плана изградње пру-
ге је било у то време једно врло осетљиво политичко и економ-
ско питање и због тога је врло интересатно шта можемо из штам-

38 Ascanio Schneider, Gebirgsbahnen Europas, Zürich, 1982, str. 259; Петар Б. 
Јовановић, Информативни подаци о прузи Београд–Бар, Београд, 1971, стр. 5.

39 Танјуг, „Ове године почеће припреме за изградњу нових пруга“, Борба, бр. 17, 
21. 1. 1952, стр. 1.

40 Аутор непознат, „Највећи и најтежи подухват у изградњи земље досад. 
Магистрала Београд–Бар, Борба, бр. 147, 22. 6. 1952, стр. 1, 5.
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пе сазнати о овој проблематици. Слично као и код доношења од-
луке о изградњи пруге августа 1951, и при доношењу инвести-
ционог плана изградње јавност није била о томе обавештена. Ни 
у дневној штампи (Борба) ни у стручним часописима (Привредни 
вјесник, Економска политика) доношење овог Инвестиционог пла-
на није ниједном речју поменуто. То значи да читајући штампу из 
овог периода нећемо сазнати ни да је инвестициони план донет, а 
самим тим ни детаље о томе шта је њиме предвиђено. Међутим, из 
дневних новина и стручних часописа ћемо ипак макар сазнати да је 
постојао проблем у финансирању великих објеката, да је пруга Бе-
оград–Бар била део тог проблема и да је држава била приморана да 
прекине изградњу неких већ започетих објеката. Такође ћемо саз-
нати да ће се у наредном периоду градити само две деонице пруге 
Београд–Бар: Титоград–Бар и Београд–Степојевац.41 На овом при-
меру се може уочити разлика између совјетског и југословенског 
модела дириговане штампе, односно разлика између периода пре 
и после 1952. године. Из секундарне литературе можемо сазна-
ти само да је Инвестициони план био усвојен септембра 1955. док 
је све детаље везане за њега могуће сазнати тек одласком у Ар-
хив Југославије. Југословенска јавност ће сазнати за овај план тек 
1962. у оквиру дебате о разлозима доношења новог инвестиционог 
плана изградње пруге Београд–Бар. 

Доношење Инвестиционог плана из 1962. 

Седам година после доношења првог инвестиционог плана 
изградње пруге Београд–Бар биће извршена његова ревизија и та-
ко ће у априлу 1962. доћи до усвајања новог инвестиционог про-
грама изградње пруге. Ова одлука је донета у периоду када је на 
снази био тзв. југословенски „либерализовани“ модел дириговане 
штампе. Шта можемо сазнати из штампе о овом догађају?

Борба ће почети детаљно да извештава о томе од тренутка 
када Комисија за измену инвестиционог плана буде расправљала о 
нацрту овог плана па до његовог усвајања недељу дана касније.42 

41 Светозар Вукмановић, „Скупштински живот. Принципи друштвеног плана за 
идућу годину“, Борба, бр. 248, 18. 10. 1955, стр. 1–2.

42 Д. Вуковић, „Разматра се нови инвестициони програм изградње пруге Београд–
Бар“, Борба, бр. 102, 14. 4. 1962, стр. 5; Д. Вуковић, „Комисија разматра измене 
инвестиционог програма изградње пруге. Пруга Београд–Бар биће рентабилна“, 
Борба, бр. 106, 18. 4. 1962, стр. 4; Д. Вуковић, „Закључци Комисије за ревизију 
инвестиционог програма изградње пруге Београд–Бар. Тарско-морачки правац 
најповољнији“, Борба, бр. 107, 19. 4. 1962, стр. 4.
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Из Борбе сазнајемо по први пут о постојању Инвестиционог плана 
из 1955. године и о разлозима због чега је била неопходна ревизија 
старог и усвајање новог плана. На крају ћемо добити конкретне 
информације о томе која траса је усвојена и колико ће коштати 
завршетак изградње пруге. Када упоредимо ове информације са 
оригиналном верзијом Инвестиционог плана, који се налази у Ар-
хиву Југославије, видећемо да су информације о предвиђеним тро-
шковима изградње пруге идентични, што наводи на закључак да је 
новинар који је о овоме извештавао имао на увид нови инвестици-
они план. Економска политика ће такође информисати јавност о но-
вом плану, али тек неколико месеци касније.43 

Из овог примера можемо пре свега закључити да се већ у ово 
време карактер штампе променио, иако се још увек ради о једном 
моделу дириговане штампе, и да је информативна функција медија 
стављена у први план. Информације постају актуелне и поуздане. 
У оквиру тема које су биле друштвено одобрене, као нпр. економ-
ске теме, у јавности се воде отворене дискусије и траже најбоља 
решења. Тако ће у априлу 1962. југословенска јавност први пут 
добити конкретну информацију о томе колико је требало да кошта 
изградња пруге Београд–Бар.

Доношење Закона о учешћу федерације у финансирању 
инвестиционих радова за довршење изградње пруге 
Београд–Бар из 1966. године

Закон о учешћу федерације у финансирању инвестици-
о них радова за довршење изградње пруге Београд–Бар је донет 
у јулу 1966, значи на самом почетку периода који смо назвали ју-
гословенским моделом „слободне” штампе. У којој мери су писани 
медији постали „слободни” треба да нам покаже следећи пример. 
Овај закон је био од кључне важности у историји изградње пру-
ге Београд–Бар. Њиме је тачно дефинисано колико је још потреб-
но уложити средстава како би се завршила изградња читаве пруге, 
као и то колики ће бити удео федерације у финансирању изградње, 
а колики република Србије и Црне Горе. Такође је предвиђено 
да изградња пруге буде завршена најкасније до краја 1972. 
године.44 Када погледамо шта можемо да сазнамо о овом закону 
43 Аутор непознат, „Железнички саобраћај. Како градити барску пругу“, Економска 

политика, 29. 11. 1962, бр. 556–557, стр. 1460.
44 „Закон о удјелу федерације у финанцирању инвестиционих радова за довршење 

изградње пруге Београд–Бар“, Службени лист СФРЈ, 26/1966, Београд, 1966, 
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из југословенске штампе, видећемо да је читав процес доношења 
овог закона, од првих нацрта крајем 1965. па до усвајања конач-
не верзије закона у јулу 1966. био актуелна тема у дневним но-
винама. Поуздане актуелне информације о томе пронаћи ћемо у 
Борби,45 Политици,46 Побједи,47 Вјеснику48 и Економској политици49 
и на тај начин стећи врло добар увид у читаву проблематику веза-
ну за доношење овог закона. Све информације из овог закона ће 
бити доступне јавности, тако да моје прикупљање архивске грађе 
о овом закону није донело ништа спектакуларно ново, у односу на 
оно што сам већ сазнао читајући југословенску штампу.

Овај пример нам показује у којој мери су информације из 
југословенске штампе постајале све актуелније, потпуније и по-
узданије. Већ од 1966. тешко да више можемо за југословенску 
штампу да користимо термин диригована, јер она то по карак-
теру више није била. Ово је од посебног значаја када говори-
мо о југословенској штампи у контексту њеног коришћења као 
историјског извора, јер најкасније од 1966. коришћење штам-
пе у сврху разумевања југословенског друштва постаје неизбеж-
но. У наредним годинама ће, поред економских тема, бити отворе-
не и неке до тада потпуно табуизиране теме, попут националног 

стр. 529–530.
45 Аутор непознат, „Посланичка питања и одговори. О прузи Београд–Бар заједно 
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питања, питања југословенске химне, суверенитета република, ре-
публичког држављанства итд. То ће нам омогућити да користимо 
југословенску штампу као историјске изворе не само за економске 
него и за многе друге теме из историје Југославије.

Закључак

Писани медији су у свим социјалистичким земљама били 
контро лисани и дириговани у мањој или већој мери. Разлика у сте-
пе ну контроле и дириговања државе се може уочити унутар самог 
СССР-а, са једне стране, као и између различитих држава Источ-
ног блока, с друге стране. Међутим, без обзира на степен контро-
ле и дириговања, велика већина историчара која се бави историјом 
со цијалистичких земаља је сагласна у томе да су писани медији из 
овог периода историјски извори од велике важности и да је њихово 
коришћење неопходно уколико желимо да разумемо ова друштва 
и државе. Међутим, да бисмо као историчари успешно користили и 
на прави начин интерпретирали ове изворе, неопходан је другачији 
приступ и методологија него што је то случај са употребом запад-
них писаних медија. Због тога морамо у сваком тренутку бити све-
сни улоге штампе у социјалистичким друштвима уопште и онда мо-
рамо још и правити разлику између различитих социјалистичких 
држава у различитим временским периодима између 1945. и 1989. 
године.

Док су писани медији унутар Источног блока, и поред одре-
ђених специфичности појединих земаља, остали верни Ле њиновом 
моделу дириговане штампе и самим тим били сличног каракте-
ра, југословенска штампа ће се већ после 1952. а нарочито по-
сле 1961. године развијати у сасвим другом правцу. У овом проце-
су сталне либерализације југословенске штампе њен карактер ће 
се у тој мери променити да после 1966. неће више бити оправдано 
сврставати је у дириговану штампу. Истовремено она се по свом ка-
рактеру битно разликовала и од слободне штампе западних држа-
ва. Највећа мана југословенског модела је у томе да је број дру-
штвених области и тема о којима се могло слободно расправљати у 
јавности био ограничен. Тако се нпр. о економији и изградњи но-
вог привредног система, заснованог на идејама самоуправљања, 
могло још од педесетих година дискутовати у јавности. Шездесетих 
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година ће ове јавне дискусије постати потпуно отворене. Због то-
га је југословенска штампа извор од непроцењиве вредности уко-
лико је тема нашег истраживања везана за област економије. Теме 
попут националног питања су, са друге стране, дуго времена би-
ле апсолутни табу и тек од средине 60-их година ће и о њима бити 
могуће да се дискутује у јавности. Највећа предност југословенске 
штампе у односу на штампу земаља Источног блока је њена ин-
формативна вредност, јер ће доћи до раздвајања информације и 
интерпретације, што је до тада била одлика која се приписива-
ла искључиво западној штампи. Због тога ће актуелне и поуздане 
информације, делимично већ од 1961, а најкасније од 1966. године, 
постати саставни део југословенске штампе, а то је историчарима 
који се баве историјом социјалистичке Југославије од непроцењиве 
вредности. 
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The press within the Eastern Bloc, apart from certain spe-
cifications of some countries, stayed true to Lenin’s type of state–
controlled press and its character was similar between 1945 and 1989. 
However, the Yugoslav press already developed in a different direction 
from 1952 and especially after 1961. The press character changed to 
such an extent in the process of constant liberalization of the Yugoslav 
press, so that after 1966 there would be no reason to classify it as 
state-controlled press anymore. At the same time the character of the 
Yugoslav press essentially differed from the western free press. The 
biggest disadvantage of Yugoslav type of free press was the limitation 
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to publically discuss social domains and topics. It was already possible 
to discuss publically e.g. economy and development of the new self–
management economic system since the 1950s. In the 1960s these 
kinds of public discussions would become completely open. Thus, the 
Yugoslav press could be a historical source of great value if the topic 
of our research were an economic one. Topics such as the national 
question were on the other hand for a long time completely taboo 
topics. This topic could be publically discussed only after the middle of 
the 1960s. The biggest advantage of the Yugoslav press in contrast to 
the press of Eastern Bloc countries was in its informative value, because 
information and interpretation were separated, which was until then 
exclusively the characteristic of the western free press. Thus, current 
and reliable information became a part of the Yugoslav press partially 
since 1961 and at the latest since 1966, which is of great value to the 
historians who research the history of socialistic Yugoslavia. 


