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УДК 327(497.1:73)”1951”(093.2)

 355.02(497.1:73)”1951”(093.2)

Др Александар ЖИВОТИЋ

ВАШИНГТОНСКИ ПРЕГОВОРИ (МАЈ–ЈУН 1951) – 
ПРЕЛОМНА ТАЧКА ЈУГОСЛОВЕНСКО-АМЕРИЧКИХ 

ОДНОСА?*

АПСТРАКТ: У раду се, на основу доступних извора југо сло-
венског и америчког порекла, као и релевантне исто ри ограф-
ске и мемоарске литературе, анализирају узроци, ток и зна-
чај разговора југословенске делегације, предвођене начел-
ником Генералштаба Југословенске армије генералом Кочом 
Поповићем, са америчком страном у Вашингтону у мају и јуну 
1951. за успостављање система америчке војне и економске 
помоћи Југославији.

Кључне речи: Југославија, САД, војна и економска помоћ, 
Вашингтон, Коча Поповић

Увод у преговоре

Након раскида са Совјетским Савезом и његовим сателити-
ма у лето 1948. Југославија се нашла у потпуној изолацији. Кон-
фронтација са дојучерашњим савезницима ју је лишила снажног 
ослонца у Источном блоку који се у тим моментима формира, док 
су односи са западним светом били још увек на ниском нивоу као 
последица југословенског сукоба са Западом у вези са тршћанским 
питањем, мешањем у унутрашњи сукоб у Грчкој, суђењима Дра-
гољубу Михаиловићу и Алојзију Степинцу, обарањем америчких 
авиона и западним проценама стања људских права и слобода у 
Југославији. Суочена са претњом од војне интервенције са Истока, 
економски изнурена и још увек необновљена од ратних разарања 

* Рад је настао у оквиру пројекта Срби и Србија у југословенском и међународ-
ном контексту: унутрашњи развитак и положај у европској/светској заједници, 
(№ 47027), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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и пустошења, још увек пољопривредна земља тешко погођена су-
шом и неродицом, Југославија се налазила пред колапсом. Једини 
излаз је представљало побољшање односа са Западом и добијање 
преко потребне економске и војне помоћи. Први кораци на том 
плану су учињени већ крајем 1949. и резултирали су одлуком 
америчког Савета за националну безбедност од 17. новембра 1949. 
да се Југославији одобри војна помоћ уколико буде нападнута. 
Истовремено, започето је и с низом економских аранжмана, који 
су релативно брзо закључени и почели да дају резултате. Ипак, 
југословенској страни је била хитно потребна војна помоћ, па је 
незадовољна таквом одлуком настојала да измени ситуацију и себи 
обезбеди моменталну војну помоћ.1

Југословенски притисци и покушаји утицаја на америчку 
страну су трајали током читаве 1950. Преписка о пружању војне 
помоћи Југославији је вођена између америчког амбасадора у Бео-
граду Џорџа Алена и државног секретара Дина Ачесона, при че-
му се Ален залагао за директнији приступ и отворен разговор о 
томе с Јосипом Брозом Титом, док се Ачесон залагао за уздржа-
ни ји и дискретнији приступ уз интензивирање контаката из ме ђу 
америчког војног изасланика у Београду и југословенског вој ног 
врха како би се проверило југословенско расположење и сте као 
увид у њихове стварне намере.2 Ачесон је јула 1950. ини цирао 
координацију планова западних сила у ишчекивању југо словен-
ског званичног захтева за указивање војне помоћи, који је усле-
дио месец дана касније са највишег места у југословенској поли-
тич кој номенклатури.3 Америчка страна је брзо реаговала и уго-

1 О почецима америчке војне и економске помоћи опширније видети: А. С. Анике-
ев, Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США и началъны период хо-
лодной войны (1945–1957), Москва, 2002; D. Bogetić, Jugoslavija i Zapad, 1952–
1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd, 2000; D. Bekić, Jugoslavija u 
Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 1988; B. Dimitrijević, 
Jugoslavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003; B. Dimitrijević, JNA od Staljina 
do NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije, Beograd, 2006; I. 
Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006; L. M. Lis, 
Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat, Beograd, 
2003; A. C. Аникеев, „Югославия в европейской политике великих держав в 
годы ‘холодной войны’ (конец 40-х – начало 50-х годов)“, Славяноведение, 
5/1992, стр. 59–79; Д. Богетић, „Војни преговори Југославије са Западом у 
светлу опасности од оружане интервенције источноевропских држава“, Војно-
историјски гласник, 1–2/2003, стр. 88–105. 

2 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 159.

3 L. M. Lis, Održavanje Tita na površini. Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat, 
Beograd, 2003, str. 128.
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ворени програм војне помоћи је добио и законску основу. Бо ра-
већи у САД-у у циљу обезбеђивања повољних кредита Свет ске 
банке, југослловенски заменик министра спољне трговине Вла-
димир Велебит је ступио у контакт с групом блиских сарадни ка4 
председника Трумана, од којих је већ крајем новембра 1950. до-
био чврста уверења да су Сједињене Државе спремне да упуте 
Југославији бесплатно извесну количину наоружања и војне опре -
ме.5 Предлагали су да у Вашингтон дође један високи југосло вен-
ски официр како би се размотрили модалитети будућег споразума. 
Велебит је са своје стране Брозу препоручивао такав аранжман.6 
Тито је позитивно одговорио, па је у кругу његових најближих 
сарадника одлучено да се помоћ прихвати, да Ге не ралштаб сачини 
листу потребног материјала и да у Вашингтон лично отпутује на-
челник Генералштаба генерал Коча Поповић. Убрзо је, на седници 
Политбироа, Тито 4. децембра 1950. нагласио да постоји могућ-
ност добијања америчке помоћи.7 

По повратку у Вашингтон, Велебит је предао листе тра женог 
материјала. Одговорено му је да влада САД-а не може испоручити 
знатнију количину војне опреме и наоружања Југославији због 
низа законских и уставних ограничења и без одобрења Конгреса. 
Саопштено је да се може упутити извесна количина хаубица ка-
либра 105 мм без посебног одобрења, као и да америчка армија 
не располаже трофејним немачким наоружањем које би се могло 
уступити из француских и британских стокова. Југословенска стра-
на је упућена на јавни програм узајамне војне помоћи – MDAP како 
би се омогућила трајна војна помоћ САД-а Југославији. Владимир 
Велебит је изразио спремност за организовање штабних разговора 
о заједничким стратегијским питањима, при чему би влада САД-а 

4 Велебит је у Вашингтону контактирао с Аверелом Хариманом, саветником пред-
седника Трумана задуженим за спољну политику, Чарлсом Боленом, будућим 
америчким амбасадором у Совјетском Савезу, утицајним новинарима Џоом и 
Стјуартом Алсопом, замеником директора Ције Френком, Френклином Лидсејем, 
званичником Ције, Фредериком Рајнхардом, директором Бироа за источно европ-
ске послове, и Робертом Џојсом, замеником начелника Бироа за плани рање 
политике.

5 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 232–233.

6 АЈБТ, КМЈ, I-3-b, Телеграм југословенског амбасадора у САД Владимира Попо-
вића Ј. Б. Титу од 7. децембра 1950.

7 D. Bekić, Jugoslavija u Hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama, 1949–1955, Zagreb, 
1988, str. 230.
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на себе преузела обавезу да изврши координацију са владама 
Француске и Велике Британије.8 

Одговор је уследио 2. марта 1951. у виду строго поверљивог 
меморандума.9 Америчка страна је истицала да тражени мате ри-
јал може бити испоручен у року од шест месеци уколико би у 
међу времену били закључени договори о организацији званичних 
разго вора између два генералштаба о указивању војне помоћи и 
раз матрању стратегијских питања од обостраног интереса у по-
гле ду Југославије. Наглашено је да је америчка страна прили ком 
до ношења одлуке о давању војне помоћи Југославији имала у 
виду различите изјаве југословенских функционера да ће у слу-
чају агресије на Југославију извршити своје обавезе као чла ница 
Ује дињених нација и супротставити се агресији, као и оба везу 
коју је југословенска влада прихватила разменом нота 20. и 22. 
новембра 1950. у којој је дата сагласност влади САД-а да ће јој 
југословенска влада у случају потребе испоручити потребне сиро-
вине и полуфабрикате. Од југословенске стране је очекиван брз 
одговор.10

Велебит је отпутовао у Београд на хитне консултације с 
Јосипом Брозом Титом и најужим југословенским војним, државним 
и партијским руководством. Убрзо се вратио у Вашингтон са јасним 
упутствима југословенске владе. Састао се 6. априла 1951. са 
Робертом Џојсом, замеником начелника за планирање у Државном 
секретаријату, и Фредериком Рајнхардом, директором Бироа за 
исто чноевропска питања.11 Пренео је став југословенског врха да 
америчка страна нема разлога да сумња какав ће став заузети Ју-
го сла вија у случају агресије у Европи и да преговоре треба по-
дићи на виши ниво. Такође, саопштио је да је југословенска вла да 
спремна да у Вашингтон упути генерала Кочу Поповића са овла-
шћењем да може да разговара о најзначајнијим стратегијским пи-
тањима. Југословенска страна је очекивала укључивање у пре го-
воре највиших представника владе САД-а. Југословени су се за-

8 Војни архив (у даљем тексту: ВА), инвентарски број 2958, документ 1, Мемо-
рандум Владе САД од 4. фебруара 1951.

9 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 1, Меморандум Владе САД од 2. 
марта 1951.

10 Исто.
11 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, April 9 1951, Foreign Relations of the United States, volume IV, 
part 2, Washington, 1985, p. 1776.
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лагали за флексибилнији програм разговора уместо „чврсте аген-
де“, односно покушали су да избегну наметање ограниченог броја 
тема за разговоре и добију шири простор за остварење својих ин-
те реса.12 Очекиване су и прелиминарне информације ко ће с аме-
ричке стране бити укључен у разговоре. Констатовано је да Попо-
вићева посета не може бити сачувана у тајности, као и да ће он 
путовати у Вашингтон под својим пуним именом и презименом уз 
очекивање да америчка страна неће давати посебан публицитет 
тој посети.13

Америчка страна је 27. априла упутила посебан меморандум 
југословенској влади у коме је у експлицитном виду наглашено да 
се слажу с Поповићевим доласком у Вашингтон у циљу дискусије 
о општим стратегијским питањима с америчким колегама и предла-
жу да дође што пре. Планирано је да га приме амерички највиши 
војни функционери, док би се каснији разговори водили с „вишим 
општевојним функционерима“ поред којих би у разговорима уче-
ствовали и по један виши стратегијски планер и један старији 
пла нер за снабдевање из сваке службе.14 С америчке стране је 
пре дложено да се разговара о следећим проблемима: 1) Војни 
про блеми од заједничког интереса за САД и Југославију који би 
могли искрснути у случају напада на Југославију. Комитет начел-
ника генералштабова је занимала општа слика о југословенским 
ратним плановима како би САД могао предузети кораке у циљу 
планирања координације и укључења евентуалне подршке одре-
ђених америчких снага. 2) Проблеми војне помоћи у случају от-
ворене агресије на Југославију. Америчка страна је желела да 
стекне потпун увид у стање југословенских војних ефектива и 
одреди простор који би америчка војна помоћ најлакше и најбрже 
попунила.15 Истицано је да је тај сегмент разговора од изузетног 
значаја како би се установила способност југословенске оружане 
силе да у датом тренутку ефикасно употреби добијена средства. 
Наглашено је да се ради о разговорима информативне природе и 
да ни на који начин неће укључити обавезе за САД. Постигнута 
је сагласност да разговори у почетној фази буду искључиво била-

12 Исто, стр. 1777.
13 Исто.
14 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 3, Меморандум Владе САД од 28. 

априла 1951.
15 Исто.
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тералне природе. Очекиван је што хитнији Поповићев долазак у 
Вашингтон.16

Након готово годину и по дана настојања, југословенска 
страна је успела да испослује почетак разговора на највишем ни-
воу у Вашингтону. Ипак, поједине америчке формулације нису ули-
вале сигурност. Југословени су очигледно очекивали брз договор о 
пружању војне помоћи, док је америчка страна приступила самом 
почетку разговора крајње опрезно, без жеље да унапред преузима 
на себе посебне обавезе. 

У јеку припрема за Поповићев одлазак у Вашингтон, 5. маја 
1951. југословенски министар иностраних послова Едвард Кардељ 
се сусрео са британским амбасадором у Београду Чарлсом Пиком.17 
Пик је искористио прилику да Кардељу напомене да је током Дру-
гог светског рата био лични политички саветник генерала Двајта 
Ајзенхауера, да је с њим у постојаном контакту, да се Ајзенхауер 
посебно интересује за Југославију и том приликом понудио своје 
услуге у циљу успостављања блиског контакта с њим. Кардељ је 
прихватио Пикове услуге. Истицао је да ће Ајзенхауер сигурно 
помоћи Ђиласова настојања у Лондону и Велебитове акције у Ва-
шингтону.18 Кардељ је Пика обавестио да ће ускоро генерал Попо-
вић отпутовати у Вашингтон, а генерал Тодоровић и пуковник 
Колб у Лондон. Кардељ је инсистирао на тајности Тодоровићеве 
и Поповићеве мисије. Но тајност њихових мисија је било готово 
немогуће одржати. Југословенска страна није имала илузија да ће 
од јавности сакрити резултате, али се бојала њиховог прераног 
откривања. Пик је обећао апсолутну британску дискрецију у по-
гледу одржавања тајности сусрета југословенских представника 
с генералом Ајзенхауером. Кардељ је истицао да Поповић путује 
и због лечења у Вашингтон, што ће донекле камуфлирати приро-
ду његове мисије, али да би сусрет с Ајзенхауером било веома 
тешко прикрити.19 Ипак, остаје прилично нејасна природа Пикове 
понуде. Да ли се радило о приватној иницијативи или британском 
покушају да држе под контролом преговоре између југословенске 
и америчке стране? У недостатку расположивих извора нисмо у 

16 Исто.
17 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 4, Забелешка о разговору друга 

Кардеља с британским амбасадором господином Пиком 5. маја 1951.
18 Исто.
19 Исто.
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стању да дамо одговор на питање колико је Пикова понуда ути-
цала на организовање сусрета генерала Поповића са генералом 
Ајзенхауером у Паризу, приликом његовог повратка из Вашингто-
на јуна 1951.

Генерал Коча Поповић је стигао у Вашингтон 15. маја 1951.20 
Већ сутрадан је имао протоколарне сусрете са генералима Џорџом 
Маршалом, министром одбране, Омаром Бредлијем, начелником 
Здруженог генералштаба Оружаних снага САД-а, и Лејтоном Ко-
линсом, нечелником Генералштаба америчких копнених снага.21 
Звани чни разговори су започели 17. маја.22 Поред генерала По-
повића, чланови југословенске делегације су били и генерал-мајор 
Вла димир Велебит, заменик савезног министра спољне трговине, 
генерал-мајор Милош Шумоња и југословенски војни изасланик 
у Вашингтону пуковник Мирко Буловић. Америчку делегацију су 
чинили: генерал Еделман, пуковник Кац, капетан бојног брода 
Мо зес, ваздухопловни пуковник Невит, капетан бојног брода Мек -
кејг у својству представника Команданта источног Атлантика и 
Сре до земља и потпуковник Краус као обавештајни официр.23 Ра-
зго вори су трајали до 13. јуна уз повремено укључивање поје-
диних америчких експерата за одређене области. Одржано је 12 
пленарних састанака, као и низ билатералних сусрета и посета 
је диницама америчке армије, војним академијама и фабрикама вој-
не индустрије.24

Америчке процене југословенске угрожености

После уобичајене размене протоколарних речи добро до-
шли це и захвалности, прешло се на прву и, по много чему, нај-
зна чајнију тачку разговора, која се тицала могућности и намера 
евентуалних агресорских снага на Југославију. Кроз тај сегмент 
разговора америчка страна је настојала да утврди степен угро-
жености Југославије, одлучности њеног политичког и војног фа-

20 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 5, Дневник генерала Поповића у 
Вашингтону Д. Ц. од 15. маја до 14. јуна 1951.

21 Исто.
22 Исто.
23 ВА, ГШ-1, к.14, ф.7, р. б. 1/1, Заједничка УС – југословенска конференција, 

Пентагон, Вашингтон, Д. Ц – Први састанак.
24 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 5, Дневник генерала Поповића у 

Вашингтону Д. Ц. од 15. маја до 14. јуна 1951.
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кто ра да се супротстави нападу и, у крајњој линији, колико би 
било целисходно Југославији омогућити приступ систему војне по-
моћи. Конкретни разговори су започели Поповићевом про ценом 
могућности суседних сателитских земаља за агресију на ју го сло-
венску територију.25 Његова елаборација је почела ана лизом од-
носа снага између сателита и Југославије, изнео је уве ре ње да 
су сателитске земље по свим параметрима – јачина оружаних сна-
га, индустријски потенцијал, бројност, совјетска помоћ – јаче од 
Југославије. Сматрао је да постоје две могућности напада на Ју-
гославију – изоловани напад сателитских снага и њихов за је д нич-
ки напад са совјетским снагама при чему би се у оба случаја напад 
одвијао уз снажну совјетску подршку, по совјетским ди рективама 
и уз строгу совјетску контролу. Сем тога, одбацио је могућност 
изолованог сукоба, истакавши да би напад на Југосла вију значио 
почетак трећег светског рата.26 Америчка страна се у начелу са-
гласила с Поповићевим проценама.27

Генерал Еделман је инсистирао на детаљнијој Поповиће вој 
елаборацији настојећи да га изведе из резервисаног положаја и 
„извуче“ више информација о југословенским плановима и про це-
нама. Покушао је посредним путем, објашњавајући да се САД суо-
чава с великим напорима у Кореји и да је у програм војне помоћи 
укључио Иран, Филипине, Грчку и Турску, а да истовремено јача 
и своје одбрамбене потенцијале, стога мора имати прецизан увид 
у позицију у којој се Југославија налази како би донео коначну 
одлуку о помоћи, пошто су потребе биле велике а потенцијали 
још увек ограничени. Истицао је да су то разлози тражења више 
информација.28 Југословенска „шкртост“ у давању информација је 
на самом почетку најавила један од главних проблема у даљем току 
преговора. Остаје питање – да ли је она потицала из уобичајеног 
конспиративног начина размишљања и рада југословенског војног 
и државног врха тог доба или је југословенска делегација стигла у 
Вашингтон недовољно припремљена?

Америчка делегација је наступила отвореније. Генерал Едел-
ман је отворено рекао да располажу информацијама да Совјети 

25 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Прве конференције одржане 17. 
маја 1951. у Вашингтону, стр. 7.

26 Исто, стр. 8.
27 Исто, стр. 10.
28 Исто, стр. 11–12.
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јачају сателитске снаге и да је један од разлога и јачање притиска 
на Југославију и да су уверени да је југословенска страна одлучна 
да пружи отпор сваком виду агресије. Ни такав став шефа амери-
чке делегације није успео да „открави“ Поповићеву резервисаност 
и неповерљивост.29

У процени евентуалне војне угрожености Југославије, Аме-
риканци су полазили од претпоставке да ће напад извршити суседне 
сателитске земље под совјетском командом и уз совјетску логисти-
чку подршку. Према њиховој процени, сателитске снаге би дело-
вале самостално, али у складу с јединственим ратним планом како 
би се избегли евентуални сукоби везани за њихове партикуларне 
интересе на простору Југославије. Сматрали су да ће мађарске 
снаге надирати у правцу Загреба, а потом и Ријеке и Љубљане 
са циљем прекидања везе између Југославије и западних сила, 
румунске у правцу Београда и даље према Сарајеву, а бугарске у 
садејству с албанским ка Скопљу у циљу прекида веза с Грчком. 
Такође, претпостављали су и да ће албанске снаге дејствовати 
дуж јадранске обале с циљем заузимања појединих лука.30 Таква 
процена је била одраз војногеографске и стратегијске логике, али 
се отвара питање стварне моћи сателитских снага да дејствују у 
складу с таквим ратним планом.

Америчка пројекција југословенске одбране, за коју се може 
рећи да је изнета и у форми савета, заснивала се на моделу вођења 
одбрамбеног рата који би осигурао целовитост југословенских од-
брамбених снага уз истовремено жртвовање дела територије. Пре-
длагано је груписање југословенских снага у три стратегијске гру-
пације – северну, централну и јужну које би у почетку водиле 
одбрамбене операције дуж југословенских граница, а потом би 
се услед притиска снажних оклопних јединица повукле ка линији 
великих река где би био пружен снажнији отпор. У последњој фази, 
одсудна обрана би била организована у три утврђена планинска 
рејона између којих би се шупљине могле попунити дејством по-
је диних партизанских снага. Сваки од утврђених рејона би имао 
наслон на Јадран и најмање један већи аеродром, што би обезбеди-
ло лакше снабдевање од западних сила.31 Планирано је снабде-

29 Исто, стр. 19.
30 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 

18. маја 1951. у Вашингтону, стр. 28.
31 Исто, стр. 29–30.
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вање југословенских снага из Италије и северне Африке преко 
Грчке, јадранских лука и Слободне територије Трста.32 

У вези с одржавањем система снабдевања југословенских 
снага покренуто је и питање испоруке опреме за одржавање аеро-
дрома и лука како несметано снабдевање не би било доведено 
у питање.33 Амерички дипломатски кругови су оцењивали да је 
током разматрања стратегијске ситуације у Европи постигнут ви-
сок степен сагласности између америчке и југословенске стране.34 
Упр кос југословенској шкртости у погледу пружања различитих 
инфор мација и процена, амерички војни и дипломатски кругови 
су сматрали да су током прве фазе разговора с југословенском де-
легацијом дошли до драгоцених информација о ситуацији на Бал-
кану и у источном Медитерану с којима до тада нису распо лага-
ли.35 Генерал Поповић је и у разговору с адмиралима Шерманом 
и Кар нијем 26. маја постигао сагласност по питањима везаним за 
угро женост Југославије и политику СССР-а у Европи.36 Генерал 
Колинс, шеф Генералштаба америчке копнене војске, сматрао је 
да би тежиште југословенске одбране требало да буде на западу 
како не би дошло до прекида везе између југословенских снага и 
запад них армија.37 Ипак, Поповић је избегао дефинитиван одговор 
захва љујући се на сугестијама. Свакако, амерички представни ци 
су про блем посматрали кроз призму својих интереса не обазирући 
се на југословенски постулат и обавезу одбране читаве тери то-
рије.

Разговори о могућем карактеру рата у Европи, положају 
Југославије у евентуалном сукобу и модалитетима југословенско-
-америчке сарадње су јасно исказивали америчку интенцију да на 
простору Југославије етаблира свој утицај како би стекла одређену 
стратегијску предност на простору Балкана и Средоземља у односу 
на Совјетски Савез и његове сателите. Намеће се утисак да су југо-
словенски представници били свесни свог значаја и утицаја и да 

32 Исто, стр. 29.
33 Исто, стр. 33.
34 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, Маy 24, 1951, Foreign Relations of the United States, volume 
IV, part 2, Washington, 1985, p. 1792.

35 Исто, стр. 1792.
36 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 13, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
37 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 

Поповића генералу Колинсу 13. јуна 1951.
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су се у складу с таквим уверењем и поставили у односу на амери-
чке услове и предлоге изнете током вашингтонских разговора.

Војна помоћ

У вези с испоруком наоружања и војне опреме Југославији, 
разговори су почели мањим инцидентом. Иако је америчка страна 
инсистирала превасходно на разговору о степену угрожености Југо-
славије, а потом о упућивању војне помоћи у складу с про ценом 
стварне угрожености, шеф југословенске делегације генерал По-
повић је инсистирао на што бржем почетку разговора о амери-
чким испорукама Југославији. Инсистирао је да се разговара о 
испорукама опреме одмах, а не само о оним до којих би дошло у 
случају почетка рата.38 Генерал Едлеман је успео да привремено 
отклони сумњу уверавајући Југословене да ће помоћ бити указана 
раније.39

На састанку 19. маја, генерал Едлеман је поново покушао 
да проникне у природу југословенских ратних планова настојећи 
да заобилазним путем дође до информација. Истакао је да мора 
знати какав тип одбране Југословени планирају како би се могао 
определити за тип опреме – оклопна средства, нагазне мине, про-
тивтенковска оруђа, артиљерија, противавионска артиљерија, так-
ти чки авиони – који би био испоручен.40 Поповић је поново избе-
гао одговор истичући да је америчка концепција изнета два дана 
раније сасвим погодан оквир за расправу о том питању.41 

Расправа о модалитетима америчке војне помоћи Југосла ви-
ји је започела тек на четвртом састанку 21. маја.42 На самом по че-
тку сесије у којој је учествовао и генерал Олмстед југословенска 
стра на је упозната са садржајем Закона о узајамној помоћи за 
одбра ну, уз опаску да се ради о правном оквиру помоћи. Посебно је 
нагла шен део који се тицао обавезе коришћења војне технике само 
у сврхе у које је уступљена без права њеног даљег усту пања тре-

38 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 
18. маја 1951. у Вашингтону, стр. 28.

39 Исто, стр. 39.
40 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 

19. маја 1951. у Вашингтону, стр. 58.
41 Исто, стр. 59.
42 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Четврте конференције одржане 

24. маја 1951. у Вашингтону, стр. 67–68.
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ћој страни, уз понављање става да технике нема довољно и да ће 
испоруке бити фокусиране на задовољавање приоритетних по тре-
ба. По треба за организовањем конференције техничких експера та 
која би решила техничке проблеме и утврдила стварне листе испо-
рука је постављена као приоритет, с чим се југословенска страна 
сло жила.43 Ипак, поново се појавио проблем који је провејавао од 
почетка разговора. Америчка страна је добила листе с траженим 
бројевима средстава, али без информације колико јединица и које 
врсте жели да њима опреми, што је Американце збуњивало будући 
да су очекивали тачан број јединица које Југословени желе да 
опреме, а за које би они испоручили сва припадајућа формацијска 
средства, као и потребна тактичка и техничка упутства.44 Америч-
кој страни је сметао захтев за испорукама материјала немачког 
по ре кла, којим нису располагали, и недефинисаност начина одр-
жа вања средстава која буду испоручена.45 Суштински, поднете 
југо словенске листе траженог материјала су биле прихватљиве, 
али су тражена појашњења и прецизирање појединих аспеката, 
посебно у случају тражње машина за војну индустрију, при чему је 
југо сло венска страна упућена на контакт са цивилним економским 
структурама.46

Ипак, већ на петом наставку конференције, 22. маја југо-
словенска страна је обавештена да јој је по посебном програму 
одобрена економска помоћ у вредности од 29 милиона долара у 
облику сировина, полуфабриката и индустријских производа. Ра-
дило се о помоћи оружаним снагама, чиме се директно помагао 
онај део привреде који је производио за оружане снаге. Иако је 
тражена роба у вредности од 80, а америчко министарство одбране 
проценило да је вредност оправданог дела листе око 60 милиона, 
америчкој страни је остала на располагању сума од 29 милиона 
за југословенске потребе.47 Југословенска делегација, посебно 
Вла димир Велебит, изразила је своје незадовољство таквом пону-
дом, али је америчка страна остала неумољива са ставом да ван 
постојећег законског оквира не може дати ништа више.48 На сукоб 

43 Исто, стр. 69.
44 Исто.
45 Исто, стр. 72.
46 Исто, стр. 69.
47 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Пете конференције одржане 22. 

маја 1951. у Вашингтону, стр. 85–86.
48 Исто, стр. 100.
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у вези с висином одобрених средстава надовезао се и мањи сукоб 
везан за Велебитову опаску да је у првој тури испоручено старо 
наоружање, на шта су амерички официри енергично реаговали 
тврдећи да и америчка армија користи иста борбена средства.49 
Иако су све чешће међусобне несугласице избијале на површину, 
америчка страна је сматрала да се преговори одвијају у сасвим 
задовољавајућој атмосфери и очекивала да ће листе наоружања 
и војне опреме коју би САД требало да испоручи Југославији бити 
усаглашене лако и брзо.50

Неспоразуми су кулминирали у моменту кад је генерал 
Едл ман, очигледно изнервиран југословенском конспирацијом и 
двосмисленошћу, отворено питао жели ли Југославија да приступи 
програму узајамне војне помоћи. Поповић је поново покушао да 
избегне одговор питајући да ли постоји неки други начин доби-
јања војне опреме који не би подразумевао приступање програму 
и потписивање међудржавног билатералног споразума. Поредио 
је бројност Југословенске армије с траженом опремом и убеђивао 
саговорнике да се ради о скромном захтеву. Настојао је да избегне 
америчку контролу над испорученим материјалом и америчко 
вој но присуство у виду помоћног органа који би контролисао ње-
го ву употребу. Амерички генерали су схватали посебност југо-
сло венске позиције и страх од могуће совјетске интервенције у 
случају обелодањивања југословенског приступања програму. За-
то су нудили могућност останка у тајности што дуже и суштин ско 
поклапање тренутка испоруке с моментом потписивања међу др-
жав ног споразума.51 Сем тога, нудили су и слање извесне коли-
чине тајне помоћи, чиме би Југословенска армија била додатно 
ојачана.52 Поповић је одбијао и могућност обуке у посебним цен-
трима на југословенској територији у страху да би се то брзо 
сазнало и евентуално направило низ проблема. Ипак, сагласио се 
с Едлмановим предлогом да се обука организује ван Југославије, 
посебно у Западној Немачкој.53 

49 Исто, стр. 101.
50 Memorandum by Robert P. Joyce of the Policy Planing Staff to the Deputy Under 

Secretary od State, Маy 24, 1951, Foreign Relations of the United States, volume 
IV, part 2, Washington, 1985, pp. 1792–1793.

51 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Пете конференције одржане 22. 
маја 1951. у Вашингтону стр. 108.

52 Исто.
53 Исто, стр. 111.
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Америчка страна је инсистирала на упознавању југо сло-
венских колега са свим детаљима споразума о војној помоћи уз 
појашњење функције своје мисије у склопу система војне помоћи. 
Поповић је избегавао да прихвати устаљене форме изговарајући 
се специфичним југословенским положајем. Предлагао је да уме-
сто мисије буде појачано америчко војно изасланство у Београду, 
а да југословенска страна прихвати обавезу редовног периодичног 
обавештавања о стању и статусу примљене технике. Сем тога, ка-
ко би контрола била непосреднија, предлагао је и успостављање 
система периодичних контрола и инспекција.54 

Следећи предмет спора је представљало питање организа-
ције техничке конференције. Југословенски преговарачи су стра-
ховали да би она могла да ограничи уговорене листе испорука. 
Са америчке стране је такав страх развејан јасним уверавањем 
да је њен мандат ограничен на питања чувања, одржавања и 
експлоатације испоручених техничких средстава, њихову уни фи-
кацију и избегавање евентуалних проблема који би настали услед 
техничке инкомпатибилности с југословенским средствима. По 
том питању је брзо и лако постигнута сагласност па се генерал 
По повић сложио с одржавањем техничке конференције.55 Поповић 
се и адмиралима Шерману и Карнију жалио да разговори не теку 
како је очекивано, али је изражавао наду да ће кренути у пожељ-
ном правцу.56 Пре него што се прешло на разговоре о конкретним 
питањима војне помоћи и врстама наоружања и војне опреме који 
би Југославији били испоручени, југословенској делегацији су на 
полигону у Абердину 28. маја 1951. демонстриране њихове так-
тичко-техничке карактеристике. Југословени нису крили оду ше-
вљење карактеристикама показаног наоружања.57

Коначно, 8. јуна, након низа разговора и оштрије полемике, 
амерички преговарачи су генералу Поповићу и његовим сарадни-
цима поднели нацрт меморандума о споразуму. Нацрт меморандума 
је предвиђао техничке разговоре ван Југославије, чије би се место и 

54 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Шесте конференције одржане 
23. маја 1951. у Вашингтону, стр. 112.

55 Исто, стр. 126.
56 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
57 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 15, Забелешка о посети полигону 

Армије САД за испитивање нових врста наоружања – пешадије, артиљерије, 
тенкова и возила у Абердину 28. маја 1951.
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време одржавања одредило касније дипломатским путем. Нацрт је 
подразумевао и сагласност о одржавању оперативне конференци-
је која би одредила модалитете евентуалне сарадње у случају рата 
и потребе за извођењем заједничких операција. Истим документом 
је било предвиђено да југословенска влада у што краћем року 
поднесе званичан захтев за приступање програму војне помоћи. 
У циљу ефективније експлоатације војне помоћи предвиђено је 
да се појача америчка војна мисија у Југославији, као и да се део 
југословенског војног персонала обучи у америчким центрима за 
обуку и војним школама.58

У јеку финалних разговора о модалитетима америчке војне 
помоћи Југославији у Вашингтон је стигла вест да је југословенски 
министар иностраних послова Едвард Кардељ обавестио спољно-
политички одбор скупштине о томе где се генерал Поповић налази 
и који је циљ његове мисије, што је умногоме отежало његову 
позицију пред америчким саговорницима.59 Наиме, до тада се са 
југословенске стране инсистирало на конспиративности разгово-
ра, а сада је ствар изашла у јавност и то са једног од најзначајни-
јих места у југословенској влади. Поповић се бранио да је таква 
изјава дата у страху од могуће компромитације јер је, наводно, 
један амерички новинар у Београду тврдио да зна где се налази 
генерал Поповић.60 Амерички генерали су објављивање вести 
сма трали новим моментом у преговорима. У њиховим изјавама се 
ја сно видело да желе да је искористе као аргумент у побијању 
по стојаних југословенских захтева у циљу очувања потпуне дис-
кре ције у вези с југословенским приступањем програму војне по-
моћи.61 Стога је Коча Поповић максимално пролонгирао диску сију 
о нацрту меморандума о споразуму изговарајући се техничким 
потешкоћама.62

Југословенско незадовољство понуђеним је кулминирало 
то ком разговора Коче Поповића са Аверелом Хариманом 10. јуна 
у југословенској амбасади. Поповић је поновио да је дошао због 
ра зговора о ситуацији у којој се Југославија налазила и начина 

58 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Осме конференције одржане 8. 
јуна 1951. у Вашингтону, стр. 146.

59 Исто, стр. 156.
60 Исто.
61 Исто, стр. 157.
62 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Девете конференције одржане 

9. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 161.
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добијања војне помоћи и да се не ради о некаквој сондажи терена, 
већ отвореним захтевима и молбама. Истакао је да је незадовољан 
и количинама и врстама понуђене војне помоћи, посебно у погледу 
рокова испоруке и могућности добијања поморске и ваздухоплов-
не технике, као и противоклопног наоружања. Хариман је пона-
вљао већ познату америчку аргументацију о мањку расположивих 
сред става и великим домаћим потребама.63 Иако су обе стране ис-
трајавале на својим позицијама, каснији след догађаја говори да 
је управо тај разговор утицао на нагло приближавање ставова и 
коначно постизање договора у наредних неколико дана.64

Увод у постизање споразума је представљао договор о ко-
личинама наоружања и војне опреме које САД може испоручити 
Југославији. Генерал Олмстед је дао изјаву да се југословенска 
тражења опреме немачког порекла могу задовољити са францу-
ских стокова, средства везе су могла бити испоручена из Велике 
Бри таније, док би из америчких средстава могли испоручити до 
30% тражених моторних возила, готово 100% траженог арти ље-
ријског и стрељачког наоружања, нешто нижи проценат против-
авионских оруђа, 100% тражених тенкова и оклопних возила. 
Ипак, америчка армија није била у стању да изађе у сусрет у 
погледу набавке бестрзајних оруђа, реактивних авиона и поје-
диних врста инжињеријске опреме, као ни у погледу бродског 
артиљеријског наоружања.65 Већ на следећем састанку 11. јуна 
усвојен је текст меморандума, уз договор у вези са исправкама 
појединих формулација.66 Усвојени су југословенски ранији пред-
лози у погледу контроле коришћења средстава добијених на осно-
ву тог програма и периодичних контрола преко америчког војног 
изасланства у Београду.67 Усвајање ранијих примедби је Југо сла-
вији омогућило потпуно привилегован положај у односу на све 
остале земље које су већ приступиле програму војне помоћи, што 
је сликовито сведочило о значају који јој је придавала влада САД-а 
у том моменту. Коначно, на састанку 13. јуна је усаглашен текст 

63 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 23, Забелешка о разговору с Аве-
релом Хариманом 10. јуна 1951. 

64 Опширније о разговору видети: I. Laković, Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 
1951–1958, Podgorica, 2006.

65 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Девете конференције одржане 
9. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 169–170.

66 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Десете конференције одржане 
11. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 180–181.

67 Исто.
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меморандума о споразуму о војној помоћи САД-а Југославији. 
Иако је постигнут споразум након готово месец дана интензивних 
разговора, преговори нису завршени ни приближно у идиличној 
атмосфери.68 Генерал Поповић је отворено говорио да Југославија 
није добила „правичну војну помоћ“, што су амерички генерали 
настојали да демантују истичући да су многе земље добиле скро-
мнија средства од Југославије и да су америчке војне мисије ко-
је надгледају одвијање програма пружања војне помоћи у њима 
много бројније од оне предвиђене за рад у Југославији.69 У ци-
љу постизања општег споразума несугласице су остављене по 
страни, али је сенка југословенске резервисаности и неповерења, 
која је била присутна током готово једномесечних интензивних 
пре говора, остала и даље. Ипак, преговори о америчкој војној 
помоћи Југославији су завршени успешно, постизањем договора 
који је представљао угаони камен система западне војне помоћи 
Југославији, која се континуирано одвијала све до краја 1957.70 

Упркос бројним несугласицама испољеним током самих ра-
зго вора, југословенска страна није крила своје задовољство пости-
гнутим споразумима, што је генерал Поповић потврдио и у разго-
вору с америчким државним секретаром Дином Ачесоном приликом 
куртоазне опроштајне посете пред свој полазак у Југославију. Аче-
сон је том приликом потврдио америчку заинтересованост за Југо-
славију и чврсто опредељење да јој се војно и економски помогне 
како би сачувала своју независност.71 Постигнута је сагласност да 
се наставе технички разговори. Обострано је потврђен став да су 
војни разговори само део процеса јачања свеукупних односа изме-
ђу две земље, који су, према Поповићевим речима, били изузетно 
важни за очување југословенске независности и супротстављање 
агресивним совјетским намерама.72 Поповић није крио задовољ-

68 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Дванаесте конференције одр-
жане 13. јуна 1951. у Вашингтону, стр. 251–252.

69 Исто, стр. 253.
70 О западној војној помоћи Југославији опширније видети: B. Dimitrijević, Jugo-

slavija i NATO (1951–1957), Beograd, 2003; B. Dimitrijević, JNA od Staljina do 
NATO pakta. Armija u spoljnoj politici Titove Jugoslavije, Beograd, 2006; I. Laković, 
Zapadna vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006.

71 Memorandum of Conversation, by the Secretary of State, June 18, 1951, Foreign 
Relations of the United States, volume IV, part 2, Washington, 1985, p. 1815. Исто 
у: ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 33, Забелешка о разговору с 
државним секретаром Ачесоном 18. јуна 1951.

72 Memorandum of Conversation, by the Secretary of State, June 18, 1951, Foreign 
Relations of the United States, volume IV, part 2, Washington, 1985, p. 1816.
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ство постигнутим споразумом ни у разговору с начелником Гене-
ралштаба копнених снага САД-а генералом Колинсом.73 Опроштај-
ни при јем на највишем нивоу америчке дипломатије је директно 
говорио о значају Југославије за америчку спољну политику на 
Балкану и у Eвропи и њеном месту на агенди заштите америчких 
интереса у региону источног Средоземља. Југословенска страна 
је могла бити више него задовољна постигнутим резултатима у 
погледу обезбеђења преко потребних средстава наоружања и вој-
не опре ме.

Питање положаја Албаније

О стратегијском значају Албаније и њеној улози у евентуал-
ном општем сукобу са Совјетским Савезом и његовим сателитима, 
као и о југословенској политици према тој земљи маја и јуна 1951. 
са највишим америчким војним представницима је разговарао на-
челник југословенског генералштаба генерал-пуковник Коча По-
повић током 12 конференција које је са њима одржао у Вашинг-
тону. На првој конференцији, 17. маја, Коча Поповић је изнео 
податак да Совјети јачају војне снаге својих сателита - суседа Југо-
славије и да Југославија очекује њихов удружени напад. У том 
смислу је апострофирао и јачање албанске оружане силе, с чим су 
се амерички генерали сложили.74 

На другом састанку, 18. маја, приликом симулирања евен-
туалног модела југословенске одбране од напада совјетских са-
те лита, амерички представници су предложили да југословенске 
снаге у случају напада Совјета и њихових сателита на Југославију 
изврше концентричан удар у Албанији, униште главнину албанске 
оружане силе, а да остатак сатерају у џеп у јужној Албанији.75 
Сматрали су да би се тиме постигло више циљева: југословенским 
снагама би било омогућено да ојачају свој фронт према Бугарској, 
отворила би им се још једна линија снабдевања од западних са-
везника у Македонији, а Совјетима би било онемогућено да ко-

73 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 14, Забелешка са посете генерала 
Поповића генералу Колинсу 13. јуна 1951.

74 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Прве конференције одржане 17. 
маја 1951. у Вашингтону.

75 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Друге конференције одржане 
18. маја 1951. у Вашингтону.
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ристе албанске луке за снабдевање албанских снага.76 Поповић се 
сложио са америчком оценом значаја албанског дела Јадранског 
мора и истакао да постоје две могућности совјетског коришћења 
албанске територије: коришћење Валоне као поморске подморни-
чке базе и инсталирање веће ваздухопловне базе на албанској 
територији. Ипак, нагласио је да југословенски генералштаб не 
располаже информацијама о изградњи таквих база, али је под-
сетио да је југословенска морнарица непосредно пред његов по-
лазак у Вашингтон осмотрила једну подморницу у близини Виса, 
тражила од америчке команде да потврди да ли припада западним 
снагама и да је утврђено да није њихова, па се основано сумњало 
да су совјетске подморнице присутне у албанским територијалним 
водама.77 Америчке генерале је занимало југословенско мишљење 
да ли би ваздухопловне базе у Албанији градили Совјети или 
њихови сателити, на шта је Поповић одговорио да би их сигурно 
градили Совјети како из политичких разлога тако и због веће 
ефикасности.78 Америчку страну је интересовала и југословенска 
процена албанских могућности за минирање Јадранског мора, што 
је за југословенску страну представљало потпуно изненађење, 
али је Поповић одговорио да та земља, према југословенским ин-
формацијама, не располаже никаквим залихама поморских мина, 
као и да ће југословенски генералштаб обратити у будућности 
посебну пажњу на то питање с обзиром на албански положај у 
Медитерану и погодност Јадранског мора за минирање.79

Током треће конференције, 19. маја, поново је разматрано 
питање Албаније, посебно политички аспект проблема, односно 
питање евентуалних реакција Грчке и Италије. Амерички пред-
ставници су инсистирали на југословенском ставу о томе, истичући 
да се ради о двема земљама са којима су у савезничким односима, 
као и да им је стало да у случају рата не дође до сукоба између 
Југославије и тих земаља по питању Албаније.80 Поповић је из-
бегавао директан одговор истичући да то питање није разматрано 
пре његовог поласка у Вашингтон. Рекао је да о том питању није 
разговарано са грчким представницима. Америчке представнике је 

76 Исто.
77 Исто.
78 Исто.
79 Исто.
80 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 

19. маја 1951. у Вашингтону.
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занимала и Поповићева оцена солидности и стабилности Хоџиног 
режима.81 Одговорио је да је свима у интересу независна Албанија 
и да убацивање диверзантских група и формирање одметничких 
снага неће дати резултате јер би се све те снаге у случају рата 
бориле на истој страни. Шефа америчке делегације генерала 
Еделмана је посебно интересовало да ли би Југославији одговарала 
неутрална позиција Албаније у случају рата, на шта је Поповић 
одговорио да би то била само тактичка неутралност са циљем до-
бијања довољно времена за мобилизацију, концентрацију и стра-
тегијски развој албанских војних снага или би се радило о виду 
притиска на Југославију у оквиру агресије других земаља.82 У сва-
ком случају, Поповић је изнео југословенско уверење да треба 
сачувати независност Албаније и у погодном моменту утицати на 
албанско становништво да промени политичку вољу и осигу ра про-
мену режима у њој, па и саму њену спољнополитичку позицију.83

Током готово једномесечних југословенско-америчких вој -
них разговора у Вашингтону на којима су разматрана изузетно ва-
ж на питања везана за америчку војну помоћ Југославији и разра-
ђи ване стратегијске варијанте одбране Југославије у случају удру-
женог напада на њу Совјетског Савеза и његових источноевроп-
ских сателита, заједнички је констатована изузетна важност Алба-
ни је као земље која је географски изолована од осталих совјет-
ских савезника, војно слаба, али са изузетним потенцијалом за 
при мање совјетских поморских и ваздухопловних снага које би 
могле да угрозе снабдевање Југославије од западних земаља. Та-
кође, Албанија је имала посебну важност као земља која би својом 
неак тивношћу везивала знатне југословенске војне снаге, а које 
би много целисходније могле бити употребљене на фронту према 
Бу гарској. И том приликом, југословенски представници су изнели 
став о потреби очувања албанске независности како би се у бу-
дућности избегао потенцијални извор нових сукоба на Балкану. 

Албанија је била тема и на седмом састанку, 24. маја. Аме-
рички генерали су изразили уверење да ће Совјети војно јачати 
Албанију.84 Генерал Поповић се сложио с тим нагласивши да се 

81 Исто.
82 Исто.
83 Исто.
84 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Седме конференције одржане 
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односи између Совјетског Савеза и Албаније знатно разликују од 
односа које Совјети имају са осталим сателитима и да ће сигурно 
у случају војног сукоба настојати да је активирају у најпогоднијем 
моменту или да је држе у неутралном положају, тим пре што би 
таква неутралност отежавала југословенски напад на Албанију или 
би та неутралност постала активан фактор на страни Совјетског 
Савеза, што је америчка страна сматрала опаснијим од класичне 
активизације.85 Заједнички је констатована опасност од могућно-
сти да Совјети искористе албанске луке као базу за своју флоту 
која би настојала да онемогући снабдевање Југославије поморским 
путем у евентуалном војном сукобу и постигнута сагласност око 
тога да би Совјети те луке врло енергично бранили.86

Генерал Поповић је о Албанији разговарао и с адмиралима 
Шерманом и Карнијем. Истицао је да у погледу Албаније не треба 
инсистирати на обарању Хоџиног режима које би за циљ имало 
поништење албанске независности јер би то довело до даље деста-
билизације прилика на Балкану. У војном погледу, сматрао је да 
Совјети желе да Албанију претворе у своју базу на Медитерану, а 
није искључивао ни могућност албанске неутралности у случају 
рата с Југославијом, што би у почетку деловало штетно на Југосла-
вију јер би на тај начин био везан знатан део војних снага који 
би се ефикасно могао употребити на неком другом делу фронта.87 
Специфичан географски, војни и политички положај Албаније на 
Медитерану је посебно интригирао америчку страну. Посебно се 
страховало од могућег совјетског чвршћег ангажмана у тој земљи, 
што би свакако утицало на природу америчке политике у Сре-
доземљу. У том погледу Југославија је имала посебан значај, како 
у евентуалном сукобу тако и у погледу пружања информација од 
велике важности.88

Размена обавештајних података

Америчкој страни је посебно било интересантно којим са-
зна њима о концентрацији совјетских снага у региону располаже 

85 Исто.
86 Исто.
87 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 13, Забелешка са посете генерала 

Поповића адмиралима Шерману и Карнију 26. 5. 1951.
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југословенски генералштаб. Питање је постављено трећег дана 
конференције, 19. маја, и није покренуто у експлицитном виду, 
али је наговештавало правце америчких интересовања.89 У погледу 
информација о Совјетима и њиховим сателитима, југословенска 
страна је била посебно занимљива због дојучерашње припадности 
истом блоку, суседству са сателитским земљама и информацијама 
које су проистицале из посебне југословенске заинтересованости 
због непосредног доживљаја ратне опасности са истока.

На маргинама главних разговора југословенска делегација 
се 23. маја у седишту Ције сусрела са генералом Беделом Смитом, 
директором Ције, његовим замеником Аленом Далсом и њего вим 
помоћницима за обавештајни рад – генералом Вајманом и психо-
лошко-пропагандна дејства – Френком Визнером.90 На самом поче -
тку разговора генерал Смит је понудио установљење континуиране 
обавештајне сарадње и размене информација истичући значај Ју-
гославије за САД, хвалећи југословенске пропагандне активности 
против СССР-а и његових савезника. Генерал Поповић није желео 
да прихвата дефинитивне обавезе и пристао је само на начелне 
разговоре који би, ако се укаже потреба, могли бити основа за 
да ље контакте југословенских и америчких експерата по том пита-
њу. Американце су интересовале информације о совјетским војним 
припремама, али и подаци контраобавештајне природе о методама 
рада совјетских обавештајних служби и совјетској обавештајној 
мрежи на Балкану и у Европи.91 Очигледно, Американцима су била 
драгоцена југословенска сазнања о совјетским ратним припрема-
ма, али и искуства везана за борбу против совјетског обавештајног 
рада у Југославији. Били су спремни да свог специјалисту пошаљу 
на тајне разговоре о сарадњи и координацији, који би се због 
конспирације обавили у Немачкој или Швајцарској. Поповић је 
упорно и дискретно одбијао сваки договор истичући да би се о 
томе могло разговарати тек по његовом повратку у Београд и 
оба вље них консултација на највишем нивоу. Генерал Вајман је 
предлагао да експерти разговарају о евентуалној размени доку-
мената, заједничким операцијама уз узајамно обавештавање о 

89 ВА, АЈНА, ГШ-1, к. 14, ф. 7, р. б. 1/1, Записник Треће конференције одржане 
19. маја 1951. у Вашингтону, стр. 61.

90 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 12, Забелешка о ручку и конферен-
цији 23. маја 1951. у Вашингтону. 
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опе рацијама у сателитским земљама, договору о обавештајним ка-
налима, форми легализације агената, избору лица за сталну везу, 
размени обавештења о совјетској обавештајној служби, размени 
информација о лицима која долазе из сателитских земаља, сара-
дњи на пољу економске обавештајне службе, размени фотографија 
агената и установљења легалних представника обавештајне слу-
жбе.92 Поповић је одбијао договор наглашавајући да све зависи од 
степена обавеза које би САД преузео према Југославији, али само 
до границе која не би кршила основне постулате независности 
Југославије. На пропагандном плану су нуђене заједничке опе-
рације у сателитским земљама, помоћ у организацији радио-те-
хни чке службе и помоћ у набавци појединих средстава. За ше фа 
југословенске делегације је и то било неприхватљиво јер је исти-
цао да успешна југословенска пропаганда није плод вештине, већ 
политичких уверења.93 Разговор се завршио без договора и при-
хватања било каквог аранжмана.

Други разговор између Поповића и Бедела Смита је био 
конкретнији и усмеренији. Смит је предложио одвијање будуће 
сарадње у два правца: координацију рада у циљу прикупљања 
података о намерама и спремности потенцијалног агресора и суз-
бијање пропаганде противника ефикасном контрапропагандом.94 
Истицао је да су на тим пољима југословенски и амерички интереси 
подударни. Предлагао је потпуну тајност у сарадњи с обзиром на 
карактер југословенског друштвеног уређења и постојање чврсте 
линије унутар југословенске комунистичке партије која се противи 
широј сарадњи са западним светом. Генерал Коча Поповић је одбио 
сваку помисао да југословенска влада води двоструку политику 
– једну за ширу јавност, а другу за ужи круг посвећених. Смит 
се брзо исправио негирајући да је имао такву помисао. Молио је 
Поповића да се изјасни према њиховим предлозима. Став југо-
словенског начелника генералштаба је остао непромењен.95 Сма-
трао је да не треба установљавати нове институционалне везе 
поред уобичајених на линији између америчког војног изасланика 
у Београду и југословенског Одељења за везу с иностраним војним 

92 Исто.
93 Исто.
94 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 30, Забелешка о разговору одржа-

ном 15. јуна 1951. у канцеларији ЦИА.
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представницима. Оставио је могућност ширења садржаја постоје-
ћих веза истичући да не жели да се меша у америчку унутрашњу 
организацију. Смит је привидно био задовољан одговором и казао 
да ће југословенску страну обавестити ко ће из њихове орга ни-
зације радити у америчкој амбасади у Београду.96

Југословенска страна је зазирала од било каквог прихва тања 
обавезе у погледу сарадње између обавештајних служби. Ра зло зи 
таквог става су били врло дубоки и кретали су се од уобича је ног 
неповерења, преко конспиративне природе рада југословен ских 
државних органа и зазора према странцима уопште до свепри сут-
ног резолутног истицања независности југо   сло венске међунаро дне 
позиције.

Сусрет Поповић – Ајзенхауер

На повратку из Вашингтона, југословенски начелник гене-
ралштаба се у Паризу сусрео с новоименованим командантом са-
ве зничких снага у Европи генералом Двајтом Ајзенхауером. Нажа-
лост, једино изворно сведочанство којим данас располажемо је сте 
мемоарско казивање тадашњег саветника и уједно отправника 
по слова југословенске амбасаде у Паризу Славољуба Петровића 
Ђере.97 Поставља се питање организације самог сусрета. Остаје 
нејасно да ли је југословенска дипломатија искористила понуду 
британског амбасадора Чарлса Пика за организацију таквог сусре-
та или је, ипак, одлучила да сусрет организује у сопственом аран-
жману. С обзиром на карактер и оклности сусрета, намеће се за-
кључак да је сам сусрет уговорио отправник послова Петровић у 
разговору с америчким амбасадором Брусом. До сусрета је дошло 
10. јула 1951. у резиденцији америчког амбасадора у Паризу.98 
На другој страни, и Американци су током разговора у Вашингтону 
сугерисали да би било добро да дође до таквог сусрета. Поповић 
је Ајзенхауера информисао о организацији и јачини југословенске 
армије и њеној спремности да се одупре агресији. Ајзенхауер је 
био изненађен југословенском одлучношћу. Постигнута је сагла-

96 Исто.
97 Slavoljub Đera Petrović, Sećanje i zapisi jednog borca i diplomate, Beograd, 2007, 

str. 144; Slavoljub Đera Petrović, Diplomatski praktikum, Beograd, 2004, str. 111–
113.
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сност по питањима снабдевања југословенске оружане силе и ко-
опера ције у евентуалним борбеним дејствима.99 

Сусретом с Двајтом Ајзенхауером је завршена мисија гене-
рала Коче Поповића у Вашингтону. Пред југословенским гене рал-
штабом се налазила следећа рунда разговора: техничка конфе-
ренција, за коју је било потребно припремити званичне листе 
тра женог материјала,100 као и сусрет с америчким начелником ге-
не  ралштаба копнених снага генералом Лејтоном Колинсом у Бео-
граду, којим су фактички заокружени разговори о приступању Ју-
го славије систему америчке војне помоћи.101

*
*        *

Вашингтонски преговори су несумњиво представљали пре-
  кре тницу у југословенским настојањима да за своју оружану си-
лу обезбеде неопходно савремено наоружање и војну опрему. 
То ком разговора у Вашингтону „нацртани“ су обриси будуће југо-
сло венско-америчке војне сарадње. Дотадашња америчка војна 
помоћ Југославији, одобрена и достављена у ограниченим коли-
чинама, прерасла је у институционализовани програм војне по-
моћи какав је САД претходно успоставио с низом других држава 
и њихових армија. Иако су током разговора испољене различите 
несугласице, често и концепцијске природе, на крају се дошло до 
обострано прихватљивог решења које је Југославији обезбедило 
доток неопходних средстава и „наслањање“ на једну од суперсила 
и војно-политички блок који је она предводила. На другој страни, 
САД је стекао новог савезника у Европи који је располагао сна-
жном, идеолошки индоктринираном и борбено спремном оружаном 
силом на географски изузетно важном простору. Договор постигнут 
у Вашингтону јуна 1951. обезбедио је Југославији приступање 
институционално уоквиреном систему војне помоћи који се конти-
нуирано одвијао све до краја 1957. Поред тога, вашингтонски 
договор је Југославији омогућио суштински излазак из изолације и 
обезбедио снажно упориште у западном војном савезу. 

99 Исто, стр. 145.
100 ВА, АЈНА, инвентарски број 2958, документ 31, Допис генерал-пуковника Коче 

Поповића генерал-пуковнику Гошњаку (недатирано).
101 Опширније о посети генерала Колинса Београду: ВА, АЈНА, к. 14, ф. 6, р. б. 1/1, 

Конференција у Генералштабу ЈНА с генералом Колинсом; I. Laković, Zapadna 
vojna pomoć Jugoslaviji 1951–1958, Podgorica, 2006.
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Summary

Aleksandar Životić, Ph. D.

Washington negotiations (May–June 1951) –
turning point in Yugoslav-American relations?
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Washington, Koča Popović

The negotiations held in Washington undoubtedly represented 
a turning point in the Yugoslav efforts to obtain necessary modern 
armament and military equipment for its army. The draft of the future 
Yugoslav-American military cooperation was „drawn up“ during the 
talks in Washington. The American military aid formerly approved and 
delivered in limited amounts up to then turned into an institutionalized 
program of military aid of the same kind the USA had already establi-
shed with a series of other countries and their armies. Although certain 
differences, often of conceptional nature were voiced during the talks, 
a mutually acceptable solution was reached at the end that provided 
Yugoslavia with the fl ow of indispensible means and the possibility 
to „lean on“ one of the superpowers and the military-political block 
it led. On the other hand, the USA gained a new ally in Europe that 
had at its disposal a strong, ideologically indoctrinated and ready to 
fi ght army on a geographically important territory. The agreement 
reached in Washington in June 1951, provided Yugoslavia access to 
an institutionally formulated system of military aid that continually 
functioned up to the end of 1957. On the other hand, the Washington 
agreement enabled Yugoslavia exit form isolation and provided for a 
strong foothold in the Western military alliance. Talks on the possible 
character of war in Europe, the Yugoslav position in a possible confl ict 
and the modalities of Yugoslav-American cooperation clearly stated 
the American intention to establish its infl uence on Yugoslav territory 
in order to gain certain strategic advantages on the Balkans and the 
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Mediterranean in regards to the Soviet Union and its satellites. During 
the month long Yugoslav-American military talks in Washington, 
specially important issues were discussed regarding American military 
aid to Yugoslavia and strategic options for the defense of Yugoslavia 
were developed in case of a mutual attack by the Soviet Union and 
its East European satellites; both countries agreed on the exceptional 
importance of Albania. General Koča Popović’s meeting with Dwight 
Eisenhower essentially marked the end of his mission. The Yugoslav 
General Staff faced a second round of talks – a technical conference 
whose primary aim was to operationalize the reached agreement.


