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Апстракт: У чланку се на основу релевантне ли-
тературе, објављених и необјављених југословен-
ских и совјетских извора анализирају неуспешни 
преговори за оснивање шест од осам предвиђених 
југословенско-совјетских мешовитих друштава. 
Приказан је ток преговора од првих југословен-
ских иницијатива крајем 1944. до одустајања од 
оснивања друштава у априлу 1947. Дате су основ-
не карактеристике преговора и спорних питања 
по друштвима.

Кључне речи: Југославија, Совјетски Савез, мешо-
вита друштва, економски односи

 Мешовита југословенско-совјетска друштва спадају међу спорна 
питања из историје односа две државе. Готово свако од важних питања – 
од преговора о њиховом оснивању, одустајања од оснивања „производних“ 
друштава, функционисања и гашења Југословенско-совјетског акционар-
ског друштва за цивилно ваздухопловство (ЈУСТА) и Југословенско-совјет-
ског дунавског паробродарског акционарског друштва (ЈУСПАД) – било је 
подложно различитим тумачењима. После сукоба 1948. са југословенске 
стране су долазиле оптужбе за „експлоатацију и монополизам“. Остаци 
оваквог мишљења и пренаглашавање значаја мешовитих друштава у еко-
номским и политичким односима две државе могу се срести и данас.1 Како 

*  Чланак је настао као резултат рада на пројекту Конфликти и кризе: сарадња и развој 
у Србији и региону у 19. и 20. веку (№ 47030) који финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 Vladimir Dedijer, Izgubljena bitka J. V. Staljina, (Beograd, 1978), 93–123; Dok. br. 195–208, 
Bela knjiga o agresivnim postupcima vlada SSSR, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije, 
Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji, (Beograd, 1951), 287–297; Miodrag Marović, Tri izazova 



130

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2015.

су два транспортна друштва била предмет историографских разматрања, 
овде бисмо се, на основу необјављених и објављених југословенских и со-
вјетских извора и релевантне литературе, осврнули на питање неуспелих 
преговора о оснивању осталих мешовитих друштава.2
 После победе социјалистичке револуције сарадња Југославије и 
Совјетског Савеза се одвијала на „најтешњим политичким, економским и 
идеолошким основама“. Совјетима је предочено да Југославија „не може да 
подигне и развије своју привреду самостално“ и да су јој потребне озбиљне 
инвестиције како не би потпала под економски утицај Запада. „Једина мо-
гућност“ да се ово спречи виђена је у „тешњој економској сарадњи Југосла-
вије са Совјетским Савезом кроз организовање низа мешовитих друшта-
ва“. Југословенске мотиве за оснивање заједничких друштава Владимир 
Велебит је на следећи начин формулисао: „Југославија је била разрушена, 
наша привреда готово да и није постојала. Наша влада и Централни коми-
тет сматрали су да се обнова може убрзати само уз велику совјетску помоћ, 
а да су мјешовита подузећа погодно средство, јер би преко њих Совјети да-
вали потребан и управљачки и технички кадар, испоручивали материјал, 
одобравали кредите.“3

 Већ од 1945. СССР је почео да оснива мешовита друштва са земља-
ма „народне демократије“. Ова друштва су у највећем броју случајева осни-
вана на принципу паритета, акционарски капитал СССР-а и земље у којој 
се оснива друштво је био једнак, прокламовано је подједнако учешће у уп-
рави, али је пресудан утицај имала совјетска страна. Важно је истаћи да су 
Совјети као улог углавном уносили конфисковану немачку имовину и на 
основу ње обезбеђивали паритет. Како у случају Југославије ово није било 
могуће, совјетска страна је само делимично свој улог могла да покрије уно-
сом заплењених фабричких постројења, док је већину средстава требало 
да обезбеди из сопствене производње и крајње ограничених девизних ре-
зерви. Ограничене совјетске могућности су се судариле са југословенским 
идеализованим представама о СССР-у. Речима Милована Ђиласа: „Ми смо 

staljinizmu, (Opatija–Pula, 1983), 43; Oslobođenje, 23. 10. 2009, 5; Dušan Bilandžić, Historija 
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi 1918–1985, (Zagreb, 1985), 152; 
Мирослав Јовановић, Срби и Руси 12–21. век. Историја односа, (Београд, 2012), 187–188; 
Горан Стефановић, „Јуста. Југословенско-совјетско акционарско друштво за цивилно 
ваздухопловство“, (магистарски рад у рукопису, Београд, 2012), 4–8.

2 Милан Гулић, „Дунав у југословенској политици према Совјетском Савезу“, (докторска 
дисертација у рукопису, Београд, 2012), 216–259, 316–331; Стефановић, н. д.; Чедомир 
Крунић, „Југословенско-совјетско акционарско друштво за цивилно ваздухопловство 
ЈУСТА“, Лет бр. 2/2000, 127–151; M. Gulić, M. Ninković, „Mješovita jugoslovensko-sovjetska 
društva: slučaj JUSTE“, Istorija 20. veka br. 1/2014, 143–163.

3 Бранко Петрановић, Југославија на размеђу (1945–1950), (Подгорица, 1998), 451–468; 
Ljubodrag Dimić, Aleksandar Životić, Napukli monolit. Jugoslavija i svet 1942–1948, (Beograd, 
2012), 24–51; Слободан Селинић, „Југославија, СССР и источноевропске земље 1944–
1948“, Ослобођење Београда 1944. године, зборник радова, (Београд, 2010), 393–395, 
402–405, 410, 412–414, 417; Док. бр. 32, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 
Зборник докумената, приредили: Љ. Димић, М. Милошевић, Ђ. Борозан, И. Бухаркин, Л. 
Внукова, Ј. Зеленко, М. Кравченко и В. Сољански, (Београд 2010), 80; Mira Šuvar, Vladimir 
Velebit. Svjedok historije, (Zagreb, 2001), 386.



Момир НИНКОВИЋ

131

НеуспешНи преговори о оргаНизацији 
југословеНско-совјетских мешовитих друштава (1945–1947)

били жртве пропаганде (....), јер смо изградили и властиту идилу о совјет-
ском поретку – о развијености и економској моћи Совјетског Савеза (...). 
Из тих обмана и самообмана често су се рађали и наши претерани захтеви 
према СССР-у.“4

 У југословенској публицистици настајалој после 1948. говори се 
о „Стаљиновом наметању мешовитих привредних друштава“ Југославији. 
Међутим, архивски извори недвосмислено сведоче да је иницијатива за ос-
нивање дошла са југословенске стране. Још у новембру 1944. Едвард Кар-
дељ је током боравка у СССР-у поменуо питање оснивања „акционарских 
друштава“. Кардељ је навео да у Југославији постоје велика налазишта 
обојених метала чија обрада ће представљати „врло важан саставни део 
свих економских мера Националног комитета“. За реализацију ових мера 
неопходна је била совјетска помоћ – кроз поменута акционарска друштва 
и „слање стручњака ради организовања појединих грана производње“. У 
току пролећа 1945. Андрија Хебранг је поновио предлог о учешћу у експло-
атисању југословенских природних ресурса, а у име југословенске владе 
је ово поново тражио у писму министру спољне трговине Анастасу Ми-
којану 7. септембра 1945. Из „материјала“ које је Хебранг дао трговинском 
представнику СССР-а види се у којим областима се очекивала сарадња (ру-
дарство, црна и обојена металургија, шумска, нафтна и прехрамбена ин-
дустрија, индустрија стакла, папира, стварање паробродарског друштва 
за пловидбу Дунавом, друштва грађанске авијације, мешовите банке и на-
учноистраживачког пољопривредног института). Као резултат контаката 
и размене мишљења, крајем године су у Министарству спољне трговине 
(МСТ) СССР-а припремили пројекат „одлуке“ Савета народних комесара 
СССР-а према којој се МСТ овлашћује да води преговоре о закључивању 
споразума о економској сарадњи и оснивању мешовитих друштава.5

4 Giuseppe Bofa, Povijest Sovjetskog Saveza, II: Od domovinskog rata do položaja druge velesile, 
Staljin i Hruščov 1941–1964, (Opatija–Novi Sad, 1985), 247; Laszlo G. Borhi, “The Merchants of 
the Kremlin: The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary”, The Cold War International 
History Project. Working Paper No. 28, (Washington, 2000), 26–43; Гулић, н. д., 217–223; 
Архив Југославије (АЈ), фонд Централни комитет Савеза комуниста Југославије (ЦК 
СКЈ), 507, IX, 119/V–70, Економско поробљавање источно-европских земаља од стране 
Совјетског Савеза, 1951; Milovan Đilas, Vlast i pobuna, (Beograd, 1991), 84; Т. В. Волокитина, 
Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Т. А. Покивайлова, Москва и Восточная Европа. Становление 
политических режимов советского типа: 1949-1953: Очерки истории, (Москва, 2008), 32.

5 Dedijer, n. d., 95; Marović, n. d., 43; Саво Кржавац, Тито на раскршћима историје, 
(Београд, 1985), 126; Док. 497, Односи Југославије и Русије (СССР) 1941–1945. Документи 
и материјали, приредили: Б. Петрановић, У. Костић, К. Вукасовић, И. В. Бухаркин, Н. В. 
Васиљева, В. А. Сољанскиј, Н. А. Есаулова и Л. Ј. Гибјанскиј, (Београд, 1996), 628; Dimić, 
Životić, n. d., 162–163; „Последний визит Й. Броза Тито к И. В. Сталину. Советская и 
югославская записи беседы 27–28 мая 1946 г.“, Вступительная статья и примечания Л. 
Я. Гибианского, Исторический архив Но 2 (1993), 16; Док. 35, Југословенско-совјетски 
односи 1945–1956, 85–86; Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Ф. 413 
(Министерство внешней торговли СССР), Оп. 12, Д. 10248, Торговый представитель 
СССР в Югославии И. Лебедев, Начальнику Отдела Торговых договоров Кумыкину П. 
Н., 27. 11. 1945; Исто, Заместитель Народного Комиссара Внешней Торговли Союза 
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 Како са совјетске стране нису предузете конкретније мере, а стање 
у југословенској привреди је било критично, Хебранг се поново 23. фебруара 
1946. обратио влади СССР-а са молбом да се размотре предлози од 7. сеп-
тембра и предузму одговарајући кораци. Саопштавајући да је без помоћи 
из иностранства обновљено све што је било могуће обновити „сопственим 
средствима и снагама“, истакао је да је техничка опрема југословенске ин-
дустрије и рудника „врло заостала“ и „у највећој мери упропашћена“, да се 
без великих улагања у увоз машина и опреме не може покренути привреда. 
„Једини излаз“ видео је у остваривању што је могуће тешње економске са-
радње између Југославије и СССР-а путем формирања мешовитих друштава; 
и као допуну томе, економско повезивање са земљама „народне демокра-
тије“, пре свега са Чехословачком. У случају да се то не оствари, напоменуо 
је да Југославија „неће бити у стању да обезбеди даљу обнову и развој“ и да 
се одупре „појачаном притиску“ са Запада. У марту су из совјетске амбаса-
де у Београду реферисали министру иностраних послова СССР-а Вјачеславу 
Молотову да због „настојања Американаца, Енглеза и Француза да продру 
у привреду Југославије кроз добијање или повраћај различитих концесија“ 
треба посебну пажњу обратити на ширење економске сарадње са Југосла-
вијом и то путем развијања трговинске размене и оснивања мешовитих 
друштава. У извештају се о мешовитим друштвима говори као о „кардинал-
ном питању перспективног развоја југословенске економије“ и препоручују 
се активнији кораци у правцу оснивања. У марту је и Одељење Југославије 
и Албаније МСТ СССР-а припремило „материјале о економској сарадњи са 
Југославијом“ (пројекти „одлука“ Савета министара СССР-а и Споразума о 
економској сарадњи). Материјале је одобрио заменик министра Крутиков 
и у априлу су изнети пред колегијум Министарства, али су одатле повучени 
због одсуства Крутикова који је био болестан.6
 До средине априла 1946. на обе стране су се појавиле недоумице о 
намерама супротне стране. Нови совјетски амбасадор Лаврентјев се у Бе-

ССР С. Борисов и Заместитель Народного Комиссара Морского Флота Л. Белахов, 
Совету Народных Комиссаров Союза ССР – тов. Молотову В. М., 30. 12. 1945; Исто, Д. 
9933, Запись беседы Торгпреда СССР Лебедева И. М. с Министром Промышленности 
Югославии г-ном Хебрангом от 6. 9. 45 г; Исто, Д. 11513, Торговый представитель СССР 
в Югославии И. Лебедев, НКВТ СССР – Начальнику Учетно-экономического отдела тов. 
Колпакову, 24. 11. 1945; Исто, Оп. 24, Д. 1019, Ст. референт Отдела Торговых Договоров 
Авраменко и Начальник Отдела Югославии Управления Восточно-Европейских стран 
Швец, Народному Комиссару Микояу А. И., 8. 12. 1945; Исто, Проект постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР об Экономическом Сотрудничестве между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Федеративной Народной Республикой 
Югославии, декабрь 1945; Российский государственный архив социально-политической 
истории, Ф. 82 (Личный фонд В. М. Молотова), Оп. 2, Д. 1373, Л. 104, Доклад члена 
Политбюро ЦК КП Югославии Э. Карделя о политическом положении в Югославии, 5. 2. 
1945.

6 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1019, Л. 134–135, Председатель Экономического Совета Андрия 
Хебранг, Совету Народных Комисаров СССР, 23. 2. 1946; Исто, Л. 179, А. Микоян, Сталину 
И. В., проект, 9. 3. 1946, Исто, Л. 248, В. Швец, Семичастнову И. Ф., 23. 4. 1946; Док. бр. 29, 
32, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 76–77, 80–81.
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ограду 16. и 17. априла сусрео са Кардељoм и Хебрангом. Претходно га је 
трговински представник обавестио да је „југословенска влада одлучила да 
у Москву пошаље трговинску делегацију (...) искључиво ради закључења 
споразума о робној размени за текућу годину“, док је совјетска страна оче-
кивала да преговори о мешовитим друштвима буду главна тема прего-
вора, а робна размена „споредна“ ствар. Лаврентјев је саопштио Хебран-
гу да се код њега „појавила сумња“ да је југословенска влада променила 
став о „тијесној економској сарадњи и оснивању заједничких друштава“. 
Са друге стране, Кардељ је Лаврентјеву рекао да су „Југословени дошли до 
супротног закључка да, напротив, Москва затеже са решавањем питања 
сарадње, те их је та неодређеност донекле спутавала“. На основу прегледа-
них извора и литературе можемо рећи да постоје два објашњења зашто је 
југословенска страна решила „да се преговори ограниче на размјену доба-
ра у 1946“. Прво, сумње Јосипа Броза Тита да Хебранг одржава посебне везе 
са СССР-ом. Познато писмо Хебранга Кардељу од 17. априла 1946. схваће-
но је као „нездрава критика“ и на седницама Политбироа ЦК КПЈ 19. и 24. 
априла 1946. дошло је до разрачунавања са њим. Сам Хебранг је сматрао 
да је до његовог уклањања са „чела делегације“ и сужавања питања која 
ће економска делегација разматрати дошло због тога што је он изгубио 
Титово поверење и да би се спречио његов одлазак у Москву. Сву своју кри-
вицу видео је у томе што су после његовог повратка из Москве „неке депе-
ше“, поред Тита и Кардеља, биле адресиране и на њега. Поред искључења 
Хебранга из преговора, могуће је да је југословенски државни врх сматрао 
да је ово сложено питање боље покренути на вишем нивоу, за време пла-
ниране посете Тита СССР-у.7
 Први конкретни преговори за оснивање мешовитих друштава (ваз-
духопловног друштва и друштва за пловидбу Дунавом) вођени су крајем ап-
рила и током маја 1946. у Београду. На челу југословенске делегације налазио 
се В. Велебит. Како би се припремио за преговоре, он је, знајући да је уговоре 
о оснивању таквих друштава СССР склопио са Мађарском и Румунијом, затра-
жио од југословенских војних мисија у тим државама да му пошаљу копије 
уговора. Увидом у њихов садржај дошао је до закључка да су тако формули-
сани да „совјетска страна има све погодности, а мађарска и румуњска само 
обавезе“. Ово је објашњавао тиме што су у овим земљама били на власти „не-
поуздани“ режими, а да ће се при склапању оваквих уговора са Југославијом 
Совјети другачије, „братски“ понашати. Међутим, са совјетске стране је добио 
„верне копије“ ових уговора. Нарочито је осетљиво и проблематично било 

7 Док. 34, 35, 36, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 82–83, 85–86, 87; Dušan 
Popović, Letopis o Vlaovićima III, (Novi Sad, 2006), 104; Dok. 19, 20, Zapisnici sa sednica 
Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945–7. jul 1948), prir. Branko Petranović, (Beograd, 
1995), 148–161; Branko Petranović, Sava Dautović, Jugoslavija, velike sile i balkanske zemlje 
1945–1948. Iskustvo „narodne demokratije“ kao partijske države, (Beograd, 1994), 225–226; 
„Последний визит Й. Броза Тито к И. В. Сталину“, 16–17; АЈ, Канцеларија маршала 
Југославије (КМЈ), I–3–b/623, Писмо Андрије Хебранга, Едварду Кардељу, 17. 4. 1946.
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питање надлежности над аеродромским постројењима и контролом летења, 
јер су одредбе биле тако формулисане да су задирале у државни суверенитет 
Југославије. У преговорима вођеним за оснивање друштва за пловидбу Ду-
навом спорна питања била су: одређивање вредности пловила која су пред-
стављалa југословенски улог, број и техничке карактеристике пловила тра-
жених од Југославије, уступање бродоградилишта у Апатину на коришћење 
друштву, монополистичке намере Совјета. Пошто совјетски преговарачи нису 
били спремни да измене ставове који су за југословенску страну били спорни, 
Велебит је предложио да се преговори одложе све док се у Москви не заврше 
преговори о економској сарадњи две државе.8

Тито, до кога су дошле совјетске сумње у погледу југословенских 
намера, у неколико наврата је у другој половини априла разговарао са со-
вјетским амбасадором. Из ових разговора се види да је дошло до одређе-
не измене југословенског става и да је економска делегација добила за-
датак да закључи споразум о узајамним испорукама робе, али и да „води 
преговоре о оснивању појединих мешовитих совјетско-југословенских 
друштава и обавља одређени припремни рад за потписивање споразума 
о економској сарадњи“. Министар спољне трговине Никола Петровић је у 
првом разговору са Микојаном 7. маја 1946. поменуо да има „неке примед-
бе“ на совјетски пројекат организације ваздухопловног друштва, „јер се 
Југославија налази у другом положају, у односу на Мађарску“. Микојан се 
сложио са тим да се о овим питањима разговара и истакао да се совјетска 
влада „позитивно односи према питању економске сарадње између СССР-а 
и Југославије“. Даљи разговори о овоме су препуштени југословенским и 
совјетским експертима на челу са помоћницима два министра, В. Срзен-
тићем и В. Сергејевом. На састанцима је дискутовано о општим питањи-
ма и југословенски представници су дали преглед појединих грана инду-
стрије у којима се очекивало да дође до сарадње. Из Срзентићевог изла-
гања види се да су за Југославију најважнија била „производна“ друштва, 
пре свега „развој нафтне индустрије, црне и обојене металургије, шумске, 
прехрамбене и индустрије угља, хидроелектрана и топлана“, а оснивање 
„мешовите југословенско-совјетске банке“ је сматрано „пожељним“.9

8 Дипломатски архив Министарства спољних послова (ДАМСП), Политичка архива (ПА), 
СССР, 1946, ф-78, досије 29, 4608; Исто, 5574; РГАЭ, ф. 413, Оп. 24, Д. 1019, Л. 171–172, 
Заместитель Министра Иностранных Дел Владимир Велебит, Микояну А. И., 17. 5. 1946; 
Šuvar, n. d., 167–169, 386–387; Dedijer, n. d., 95–97; Đilas, n. d., 83–84; Гулић, н. д., 235–238; 
Gulić, Ninković, n. d., 143–145.

9 Док. 36, 37, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 87, 88–89; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 
744, Л. 55–56, Запись беседы Министра Внешней Торговли Союза ССР тов. Микояна А. 
И. с Председателем Югославской Торговой Делегации г-ном Петрович 7 мая 1946 года; 
Исто, Л. 100, Запись беседы Министра Внешней Торговли Союза ССР тов. Микояна А. И. 
с Министром Внешней Торговли Югославии г-ном Петрович 25 мая 1946 года; Исто, Л. 
50–54, Краткая запись переговоров между Заместителем Министра Внешней Торговли 
СССР тов. СЕРГЕЕВЫМ В. А. и группой членов югославской делегации по вопросу 
экономического сотрудничества Югославии и СССР, первая встреча, 11 мая 1946; Исто, 
Л. 45–49, Краткая запись переговоров между Зам. Министра Внешней Торговли СССР т. 
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Долазак делегације са Титом на челу је убрзао преговоре. Већ на 
првом сусрету са Стаљином 27. маја 1946, Тито је покренуо питање еко-
номске сарадње и затражио „помоћ од Совјетског Савеза, конкретно – кроз 
оснивање мешовитих совјетско-југословенских друштава“. Истакао је да 
не жели кредите од САД-а, јер би они били праћени захтевима за поли-
тичке уступке и навео да „Југославија нема средстава за даљи развој ин-
дустрије“, да располаже рудним богатством, али „нема потребне машине“. 
Стаљин се сагласио да се економска сарадња одвија „на бази оснивања ме-
шовитих друштава“. На његово питање да ли ће оснивање друштава бити 
преседан и да ли ће „морати да се омогући приступ привреди Југославије 
другим државама“, Тито је био изричит: „Југословенска влада не намерава 
да омогући приступ капиталу других држава у своју привреду“.10

Споразум о економској сарадњи између СССР-а и ФНРЈ је потписан 
8. јуна 1946. у Москви. Њиме је „у циљу обнове и повећања производних 
могућности Југославије“ и „проширења трговинских веза“ између две др-
жаве предвиђено оснивање осам мешовитих друштава: за експлоатацију 
и прераду нафте, за експлоатацију боксита и производњу алуминијума, за 
екплоатацију и производњу олова, за истраживање и експлоатацију угља, 
црну металургију, цивилно ваздухопловство, пловидбу Дунавом и мешо-
вите банке. Остављена је и могућност формирања друштва у области „шу-
марства и индустрије целулозе и папира“. Приликом дискусије о совјетском 
пројекту који је представљао основу за преговоре, Југословени су били за 
то да се у споразум унесе „могућност да се касније оснују и друга друштва“. 
Микојан је навео да совјетска влада нема ништа против оснивања нових 
друштава, али је био мишљења да „спољнополитички одјек“ који би могло 
изазвати укључивање те тачке у споразум чини ово „несврсисходним“, тим 
пре што обе стране ако желе могу основати нова друштва. Истакао је да је 
оснивање већег броја друштава несврсисходно и због тога што предвиђе-
на друштва треба „најкасније“ од почетка 1947. да почну са радом, за шта 
је потребно предузети неопходне организационе мере, наћи одговарајуће 
кадрове, обезбедити опрему и неопходна средства.11

Сергеевым В. А. и группой членов Югославской Делегации по вопросу экономического 
сотрудничества Югославии и СССР, вторая встреча, 13 мая 1946; Исто, Л. 57–63, Краткая 
запись переговоров между Зам. Министра Внешней Торговли СССР т. Сергеевым В. А. 
и группой членов Югославской делегации по вопросу экономического сотрудничества 
Югославии и СССР, третья встреча, 15 мая 1946.

10 Popović, n. d., 110; Док. 44, 45, 46, 47, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 105–108, 
111–112; Док. 1, Југославија–СССР. Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца 
Југославије и СССР. 1946–1964, I, (Београд, 2014), 51–52.

11 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 742, Л. 198, Постановление ЦК ВКП(б) о директивах по переговорам 
с Делегацией Югославии об экономическом сотрудничестве и о взаимных поставках 
товаров в 1946 г, 30. 5. 1946; Исто, Д. 744, Л. 104–106, Запись беседы Министра Внешней 
Торговли Союза ССР тов. Микояна А. И. с Министром Внешней Торговли Югославии г-ном 
Петрович 1 июня 1946 года; Исто, Л. 107–108, Запись беседы Министра Внешней Торговли 
Союза ССР тов. Микояна А. И. с Министром Внешней Торговли Югославии г-ном Петрович 4 
июня 1946 года; Док. бр. 50, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 119–122.
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 Предвиђено је да се друштва оснују на принципу паритета, са јед-
наким улозима у акционарски капитал и подједнаким учествовањем у 
управи. Током преговора једино спорно питање се односило на функцију 
генералног директора, који је имао изузетно велика овлашћења. Са југо-
словенске стране је потенцирано да се питање управе друштава реши на 
тај начин што би у половини друштава „директори-организатори“ били 
југословенски грађани, а председници управног одбора совјетски и обрну-
то. Совјети нису били против тога да се управе организују на тај начин, али 
су имали одређену задршку да се то на тај начин формулише, јер је у спора-
зумима са другим државама „народне демократије“ то питање решено као 
у њиховом пројекту – да совјетски грађани заузимају положај „директора 
организатора“. Како се ово не би негативно одразило на њихове односе 
са тим државама, а нарочито на преговоре који су тада вођени са Кином, 
питање је решено тако што није изричито наведено да у пола друштава 
функцију генералних директора обављају совјетски грађани, а у другој по-
ловини југословенски, већ да ће се то одређивати „према договору страна“. 
У споразум није ушло у којим друштвима ће која страна давати генералне 
директоре, али се из каснијих преговора види да су Совјети тражили поло-
жај генералног директора у два транспортна друштва, друштву за нафту и 
мешовитој банци, док би Југословенима овај положај припао у друштвима 
за алуминијум, олово, црну металургију и угаљ.12

Одређено је да совјетска страна као улог даје средства неопходна 
за развој друштава (опрема, материјали и новчани износи), а југословен-
ска „постојећа предузећа и предузећа у изградњи“, право на коришћење 
руда, одговарајуће новчане улоге и по потреби давање у закуп земљишта, 
шума и различитих објеката. Споразум је ступио на снагу са даном потпи-
сивања и у њему је наведено да подлеже ратификацији. Током разматрања 
совјетског пројекта, министар Петровић је, напоменувши да он носи озна-
ку „поверљивости“ а истовремено подразумева ратификацију, указао да је 
по југословенском законодавству у случају ратификације неопходно обја-
вљивање споразума. Микојан је одговорио да они нису објавили ниједан 
од потписаних споразума и да он „за сада не сматра сврсисходним обја-
вљивање Споразума“. Совјетски став је утицао на одсуство конкретнијих 
података о споразуму у коминикеу о боравку југословенске делегације у 
Москви и Титовој изјави пред одлазак из СССР-а. Док је за трговинске пре-

12 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 742, Л. 199, Постановление ЦК ВКП(б) о директивах по переговорам 
с Делегацией Югославии об экономическом сотрудничестве и о взаимных поставках 
товаров в 1946 г, 30. 5. 1946; Исто, Л. 2, Проект Постановления Совета Министров СССР 
о переговорах с Правительством Югославии об организации смешанных югославско-
советских обществ, июль 1946; Исто, Д. 893, Л. 16, Ст. референт по Югославии 
Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н, 21. 12. 
1946; Исто, Д. 1019, Л. 42–43, Проект об организации смешанных югославско-советских 
обществ, март-апрель 1946; Исто, Л. 88, Выписка из Протокола Но 9 заседания Коллегии 
Министерства Внешней Торговли от 10 июля 1946; АЈ, КМЈ, I-3-б/626, Депеша Бориса 
Кидрича, Маршалу Титу, 25. 8. 1946.
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говоре наведено да су завршени успешно склапањем Споразума о узајам-
ним испорукама робе, на Споразум о економској сарадњи су се односиле 
уопштене речи: „Донете су одлуке о тесној економској сарадњи између две 
пријатељске земље“.13

Потписивањем Споразума створени су услови за наставак прего-
вора за оснивање друштава. Преговоре су за свако друштво водиле мешо-
вите комисије од августа 1946. у Београду. Крајем месеца Борис Кидрич 
је реферисао Титу о позитивном развоју: „Преговори са Русима иду врло 
добро. Они пристају на све оне ставове које сматрамо ми, на основу разго-
вора с Тобом, принципијелно важним. Пристали да не буде монопола и да 
ми од предузећа улажемо што ми сматрамо целисходним, а остало да задр-
жимо за себе. У погледу одређивања улога заузели принципијелан став, да 
примају метод који ћемо ми одредити као најцелисходнији за нас. Подву-
кли да се њима не ради [на] зарађивању на рачун Југославије и да потпуно 
схваћају огромну политичку улогу индустријализације наше земље, коју 
желе помоћи расположљивим средствима.“14

После решавања „принципијелних питања“, следила је „конкрети-
зација пројеката“ по друштвима, коју је пратио низ проблема. Југословени 
су сматрали нарочито спорним: 1) одређивање вредности улога југосло-
венске стране, тј. совјетско настојање да се умање износи које је југосло-
венска страна предлагала за руднике и предузећа (нарочито је спорно било 
совјетско одбијање да се као улог рачунају процене вредности руда); 2) со-
вјетско настојање да „разрађена“ предузећа „уђу“ у друштва, односно од-
бијање да се уносе слабије продуктивна предузећа и рудници; 3) совјетско 
настојање да Југославија не узима порезе и дажбине од прихода друшта-
ва; 4) совјетско настојање да се приликом извоза на првом месту подми-
ре њихове потребе по најповољнијим ценама. Совјетски преговарачи су 
истицали да Југословени настоје да „умање број првобитно предвиђених 
предузећа за предају друштвима“ и то изостављајући најрентабилнија, као 
и да „значајно“ повећају вредност осталих предузећа и рудника како би до-
шло до повећања совјетског улога. Примера ради, у односу на „првобитне“ 
југословенске процене, вредност предузећа и рудника за нафту повећана 
је 3,2, за боксит 3,6, а за олово 2,9 пута. Сматрали су да Југословени имају 
нереална очекивања од друштава (нпр. према југословенским предлози-
ма за пет година је требало повећати производњу нафте за око 20 пута, а 

13 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 744, Л. 104–105, Запись беседы Министра Внешней Торговли Союза 
ССР тов. Микояна А. И. с Министром Внешней Торговли Югославии г-ном Петрович 1 
июня 1946 года; Исто, Д. 742, Л. 198–199, Постановление ЦК ВКП(б) о директивах по 
переговорам с Делегацией Югославии об экономическом сотрудничестве и о взаимных 
поставках товаров в 1946 г, 30. 5. 1946; Док. 50–52, Југословенско-совјетски односи 1945–
1956, 119–123.

14 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 744, Л. 149–150, Запись беседы Министра Внешней Торговли СССР 
тов. Микояна А. И. с Послом Югославии в СССР г. Поповичем от 13 августа 1946 года; АЈ, 
КМЈ, I-3-б/626, Депеша Бориса Кидрича, Маршалу Титу, 25. 8. 1946.
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гвожђа и челика 10–15 пута) и да се од совјетске стране траже „превелика“ 
улагања. Због огромних ратних разарања и тешке економске ситуацију у 
самом СССР-у, они нису били у могућности да врше велика директна ула-
гања у изградњу и развој фабрика и рудника у другим државама. Зато не 
треба да чуди што су совјетски преговарачи, имајући у виду величину и вр-
сту југословенских захтева, сматрали да је то готово немогуће остварити и 
да је потребно смањити вредност совјетских улога (на пример, за друштво 
за црну металургију је југословенска страна тражила совјетска улагања од 
45,5 милиона долара, а совјетска страна да износ буде око 10 милиона до-
лара). Поред примедби на југословенску страну „која је више пута у току 
преговора мењала услове“, совјетски преговарачи су сматрали да је и со-
вјетска страна одговорна што су се преговори „много одужили“, јер су због 
одсуства одговора на телеграме упућене Главној управи совјетске имови-
не у иностранству морали да задржавају усаглашавање појединих чланова 
споразума.15

Неуспешни преговори о оснивању мешовитих друштава су на ју-
гословенској страни прилично негативно карактерисани. Дедијер за њих 
каже да су били „дуги“ и „мучни“, а Ђилас совјетске захтеве назива „гро-
тескним и увредљивим“.16 Покушаћемо овде да дамо кратак преглед пре-
говора по друштвима, водећи рачуна о намерама и ставовима обе стране и 
издвајајући главне тачке спорења за свако друштво.

Друштво за експлоатацију и прераду нафте. Од свих привредних 
грана у којима је Југославија тражила сарадњу „нафтна индустрија“ је била 
најслабије развијена. Годишње се могло произвести 25.000–30.000 тона 
нафте. Производња је само на ревиру Гојло била „уходана“, а фабрике за 
прераду су биле малих капацитета, са застарелом опремом и оштећене 
током рата. Из југословенске перспективе, недостатак опреме је предста-
вљао „највећу тешкоћу“ за развој ове привредне гране и због тога је помоћ 
СССР-а била „неопходна“. Речима Тита Стаљину: „Југославија има нафту, 
али нема опрему за бушење“.17

15 Петрановић, Југославија на размеђу, 464–466; Dedijer, n. d., 106–118; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 
119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 
3. 1947; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1020, Л. 3–4, В. Швец, Крутикову А. Д., 29. 10. 1946; Исто, 
Л. 46–47, И. Семичастнов, Микояну А. И., 3. 8. 1946; Док. бр. 72, Југословенско-совјетски 
односи 1945–1956, 169–170.

16 Dedijer, n. d., 115–118; Đilas, n. d., 84.
17 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1019, Л. 192, Ст. Референт Отдела Торговых Договоров 

Авраменко и Начальник Отдела Югославии Управления Восточно-Европейских стран 
Швец, Народному Комиссару Микояну А. И., 8. 12. 1945; Исто, Д. 744, Л. 52, Краткая 
запись переговоров между Заместителем Министра Внешней Торговли СССР тов. 
СЕРГЕЕВЫМ В. А. и группой членов югославской делегации по вопросу экономического 
сотрудничества Югославии и СССР, первая встреча, 11 мая 1946; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/
V-67, Nacrt sporazuma izveđu Vlade SSSR-a i Vlade FNRJ o osnivanju Jugoslovensko-sovjetskog 
akcionarskog društva za dobijanje i preradu nafte i gasa, 1946; АЈ, Фонд Привредни савет 
Владе ФНРЈ, 40–45–120, Состояние нефтяной промышленности в Югославии; Док. бр. 
46, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 107.
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Главни камен спотицања у преговорима је било питање уноше-
ња нафтних поља као улога и процена вредности југословенског уло-
га уопште. Са југословенске стране је предвиђана производња нафте од 
450.000 тона годишње у року од пет година и на основу овога је тражена 
одговарајућа противвредност совјетског улога. У документима југосло-
венског порекла се наводи да су Совјети прво пристали на ово, па касније 
имали примедбе на овај капацитет „оправдавајући то слабим резулта-
тима истраживања у старој Југославији, на основу неких чланака старих 
поткупљених југословенских геолога“ и предлагали су да се нафтна поља 
„унесу у друштво са вредношћу обичног земљишта“. Из совјетских докуме-
ната се види да је совјетска страна, на основу укупних нафтних резерви, 
стања у коме се тада налазила нафтна индустрија и очекиваних улагања, 
сматрала да је „реално“ да се за пет година добија око 160.000 тона нафте. 
Што се уношења нафтних поља као улога тиче, Совјети су заузели став да 
се уместо тога плаћа процентни „закуп“ у односу на производњу. Југосло-
вени нису прихватили ово, а у документима југословенског порекла, који 
су касније коришћени у домаћој историографији и публицистици, наводи 
се да су као аргумент у преговорима помињани случајеви совјетско-иран-
ског и совјетско-мађарског друштва, где је „призната овим земљама по-
себна вредност нафтоносних поља у виду улога у акциони капитал и то 
код Ирана у висини 50% основног капитала а Мађарској 15% од укупног 
приноса нафте“. Совјетски извори говоре да је југословенска страна тек 
23. септембра 1946, позивајући се на „објављено саопштење о Совјетско-
иранском нафтном друштву“, предложила да се као удео рачунају нафтна 
поља. А мађарско искуство је заправо совјетска страна наводила као свој 
аргумент. У Мађарској су и америчко акционарско друштво „Маорт“ и Со-
вјетско-мађарско друштво „Масовол“ одбијали 15% од добијене нафте у 
корист мађарске владе за коришћење нафтних поља. Совјетски стручњаци 
су нарочиту пажњу посветили пракси у Румунији, која је „међу балканским 
земљама“ имала „највеће искуство у експлоатацији руда“. За нафту у Руму-
нији је закуп износио 12–14% од укупне производње (12% за друштва са 
румунским капиталом), а поред тога плаћан је и порез од 3%. На основу 
овога, они су сматрали да надокнада за коришћење нафтних резерви у Ју-
гославији треба да износи 12% и да се поврх овога не плаћа процентуални 
порез. Када су преговори дошли до „мртве тачке“ и Југословенима постало 
јасно да Совјети неће попустити, сагласили су се да се плаћање врши про-
центуално у односу на производњу, у износу од 12%.18

18 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 12, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику 
Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 1019, Л. 
183–184, Директива Комисии для ведения переговоров об учреждении Югославско-
Советского Общества по разведке, добыче и переработке нефти, март 1946; Исто, Д. 2545, 
Л. 21–22, Предложения по натуральным процентным отчислениям за использование 
югославских недр в связи с предстоящей организацией советско-югославских горно-
добывающих акционерых обществ, 1947; Исто, Л. 28–29, С. Ятров, Микояну А. И., 4. 4. 
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Што се процене вредности југословенског улога тиче, првобитна 
југословенска процена од 365 милиона (нафтна налазишта и фабрике за 
прераду нафте) током преговора је повећана 3,2 пута и износила је 1.190 
милиона динара. У ту суму су укључене и геолошке карте са резултати-
ма истраживања која су током Другог светског рата спровели Немци (200 
милиона динара). Совјети су сматрали да су Југословени „неосновано“ и 
„много“ повећали цену предузећима. На пример, вредност рафинерије у 
Ријеци је, по првобитним југословенским проценама, била 165 милиона, 
да би у току преговора вредност била повећана на 450 милиона динара. 
Током преговора мењале су се процене обе стране, а крајем 1946. године 
Југословени су процењивали свој улог на 715,4 милиона динара, док је со-
вјетски предлог, после заједничког обилажења и узимања у обзир ратних 
разарања и стања у коме се предузећа налазе, био 400 милиона динара (од 
тога 192 милиона за рафинерију у Ријеци). Југословени су се сагласили и 
одређено је да акционарски капитал друштва износи 800 милиона динара.19

Осим овога, за југословенску страну су били спорни следећи со-
вјетски захтеви: 1) „право искоришћавања унутрашње трговачке мреже“; 
2) да ФНРЈ „не узима порез и дажбине на приходе друштва“ и 3) да „при 
извозу продукције друштва буду у првом реду подмирене потребе СССР, 
по најповољнијим условима“. Први захтев су Југословени одбили, а како 
се у совјетским документима са краја 1946. ово питање не помиње, биће 
да је скинуто са дневног реда у раној фази преговора и да совјетски пре-
говарачи нису посебно инсистирали на томе. За друго питање у југосло-
венским изворима се наводи да је одбијено, а у совјетским да је постигну-
та сагласност да се порези и дажбине не узимају „од прихода Друштва и 
за повећање акционарског капитала“. Како год ово питање било решено, 
чињеница је да су Совјети тражили сва права која имају „друштва са чи сто 
југословенским капиталом“, истовремено избегавајући обавезе које би, 
по тим истим законима, имала. Последњи захтев је проширен на остала 
друштва, а југословенска страна га је одбила и заузела став да се то питање 
регулише на основу годишњих трговинских споразума. Почетком 1947. 
Кидрич је саопштио амбасадору Лаврентјеву да ово питање задире у суве-
ренитет Југославије и да је због закона о национализацији „неприхватљи-
во“ да совјетска страна слободно располаже половином производње која 
остане после задовољења потреба друштва. Совјетска страна се сагласила 

1947; Исто, Д. 752, Л. 149–153, С. Ятров, Микояну А. И., 10. 12. 1946; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 
119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 
3. 1947; Док. бр. 50, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 121; Петрановић, н. д., 
164–165; Dedijer, n. d., 108–110; Borhi, “The Merchants of the Kremlin”, 35.

19 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1020, Л. 3–5, В. Швец, Крутикову А. Д., 29. 10. 1946; Исто, Д. 752, 
Л. 37, В. Сергеев, Микояну А. И., 26. 10. 1946; Исто, Д. 893, Л. 1–3, 5, Ст. Референт по 
Югославии Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину 
П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 2530, Л. 194–195, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947; Исто, Д. 
1018, 75–76, И. Семичастнов, Микояну А. И., 3. 8. 1946.
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да одустане од овога и одговарајући члан споразума је измењен тако што 
је, уместо „права првенства“ при куповини вишка производње, наведено 
да ће се извоз вишкова спроводити на основу „договора“ акционара обе 
државе и да ће се при томе „у складу са могућностима“ водити рачуна о 
потребама СССР-а.20

Према писању В. Дедијера, тежње Совјета да успоставе „монопол 
на југословенском тржишту“ су се нарочито испољиле приликом прего-
вора за оснивање овог друштва. У „директивама“ владе СССР-а за вођење 
преговора из марта 1946. стајало је да југословенска влада треба да дâ 
друштву право монопола за вршење геолошких испитивања на целој те-
риторији Југославије и узимања у „закуп“ одговарајућих површина. Током 
преговора појављивале су се различите формулације, а коначно је било до-
говорено да друштво има „право првенства за истраживање нафте и гаса 
на целој територији Југославије“.21

У фебруару 1947. су преговори за оснивање друштва били завр-
шени и у МСТ СССР-а су сматрали „сврсисходним“ његово оснивање. Ам-
басадор Поповић је почетком фебруара реферисао Титу да је постигнут 
договор да друштво „што пре“ почне са радом, да је све „готово“ и „чека се 
само на Стаљинов потпис“, а да је Микојан „обећао да ће то за који дан бити 
свршено“.22

 Друштво за експлоатацију боксита и производњу алуминијума.  
У преговорима за оснивање, главно питање је било који рудници и фабри-
ке ће бити унети у друштво, односно које фабрике ће се градити. Неспор-
но на обе стране је било да се унесу рудници боксита у области Мостара, 
Босанске Крупе и Истре, мала фабрика глинице код Љубљане и фабрика 
алуминијума у изградњи у Стрнишћу. Поред овога, Совјети су тражили да у 
друштво уђу рудник боксита у околини Дрниша и топионица алуминијума 
у Лозовцу, сматајући да би њихово неуношење „значајно погоршало про-
изводну базу“ друштва. Полазили су од тога да рудник Дрниш има најбољу 
механизацију, добар квалитет боксита и да је то једини рудник који има 

20 АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko-
jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2545, Л. 1, Заместитель 
министра иностранных дел СССР Деканозов, Заместителю министра внешней торговли 
СССР Семичастнову И. Ф., 2. 1. 1947; Исто, Л. 8, А. Короленко, Микояну А. И., 6. 2. 1947; 
Исто, Д. 752, Л. 151, С. Ятров, Микояну А. И., 10. 12. 1946.

21 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2544, Л. 2–3, В. Сергеев, Микояну А. И., 25. 2. 1947; Исто, Д. 1019, 
Л. 183–184, Директива Комисии для ведения переговоров об учреждении Югославско-
Советского Общества по разведке, добыче и переработке нефти, март 1946; АЈ, ЦК 
СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Nacrt sporazuma između Vlade SSSR-a i Vlade FNRJ o osnivanju 
Jugoslovensko-sovjetskog akcionarskog društva za dobijanje i preradu nafte i gasa, 1946; 
Dedijer, n. d., 115–116.

22 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2545, Л. 12, Заместитель министра внешней торговли СССР В. 
Сергеев, Заместителю министра иностранных дел СССР Деканозову В. Г., 11. 2. 1947; 
Исто, Д. 2530, Л. 194–195, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947; AJ, ЦК СКЈ 507, IX, 119/
I–16, Депеша Владимира Поповића, Јосипу Брозу Титу о резултатима разговора са 
Молотовом, Микојаном и њиховим помоћницима, 3. 2. 1947.
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железничку „везу“. Топионица Лозовац је била једино предузеће за произ-
водњу алуминијума које је у том тренутку радило и ако она не би ушла у 
друштво, сматрали су да се не би могла организовати његова „производ-
на делатност“ док се не изграде нове фабрике. Са друге стране, совјетска 
страна је пристала на изградњу поменуте фабрике глинице и алуминијума 
у Стрнишћу (капацитета 50.000 тона глинице и 12.000 тона алуминијума), 
али се није сагласила са изградњом топионице алуминијума у Мостару 
(60.000 тона глинице и 30.000 тона алуминијума). Обе стране су остале 
при својим ставовима и договорено је да се у друштво унесу рудници и 
предузећа око којих је постојала сагласност.23

 Спорна је била и процена вредности улога. Првобитну процену од 
229 милиона (без рудника боксита у Дрнишу и топионице алуминијума 
Лозовац), Југословени су током преговора повећали 3,6 пута и она је изно-
сила 818 милиона динара. Фабрика алуминијума у изградњи Стрнишће је 
првобитно процењена на 192 милиона, а у току преговора тражен је износ 
од 590 милиона динара. По совјетским проценама, вредност ове фабрике 
је била приближна првобитној југословенској процени – 184,1 милион 
динара. И укупна процена вредности после увида у стање у коме се нала-
зе рудници и фабрике (без рудника Дрниш и топионице Лозовац) била је 
приближна првобитним југословенским проценама и износила 224 мили-
она динара. У фебруару 1947. био је постигнут договор о оснивању, али 
се касније одустало од овога. Било је договорено да акционарски капитал 
друштва износи 650 милиона динара. Ако се изузму новчани улози (по 25 
милиона динара са обе стране), значи да је постигнут договор да се повећа 
горе наведена совјетска процена и то највероватније на рачун вредности 
фабрике у Стрнишћу.24

 Друштво за експлоатацију и производњу олова и цинка. Главно 
спорно питање у преговорима је било да ли ће у састав друштва ући Тре-
пча. Југословени су понудили предузеће и налазиште олова и цинка Межи-
ца, рудник Злетово, руднике Копаоник које је требало обновити, рудник 
олова, цинка и злата Леце, да се отворе истражена рудишта олова и цинка 
Ајвалија, Јањево и Ново Брдо. Тражили су и да се подигне фабрика за елек-
тролизу цинка, годишњег капацитета од 12.000 тона (вредност око 245 

23 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 2–4, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику 
Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 2544, Л. 3, В. 
Сергеев, Микояну А. И., 25. 2. 1947; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria o pregovorima 
oko osnivanja sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947; Петрановић, н. д., 465; Dedijer, 
n. d., 112–113.

24 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1020, Л. 3–5, В. Швец, Крутикову А. Д., 29. 10. 1946; Исто, Д. 893, Л. 
6, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров МВТ 
СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 2545, Л. 12, Заместитель министра внешней 
торговли СССР В. Сергеев, Заместителю министра иностранных дел СССР Деканозову 
В. Г., 11. 2. 1947; Исто, Д. 2530, Л. 191, 194, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947; AJ, ЦК 
СКЈ 507, IX, 119/I–16, Депеша Владимира Поповића, Јосипу Брозу Титу о резултатима 
разговора са Молотовом, Микојаном и њиховим помоћницима, 3. 2. 1947.
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милиона динара), а да наведени рудници остваре производњу од 30.000 
тона олова годишње. Совјети су тражили да се унесе и рудник и топио-
ница Трепча, како би се повећала „сировинска база“ друштва и могућност 
прераде руде. За њих је Трепча била „органски повезана“ са рудницима Ко-
паоник, Ајвалија и Јањево, који се налазе у „непосредној близини“ и зајед-
но са њом чине „јединствен комбинат“. Одвајање ових рудника од Трепче 
учинило би их „нерентабилним“ и они не би имали довољно средстава за 
даљи развој. На совјетској страни су повезивали питање изградње фабри-
ке за прераду цинка и уношење Межице са предајом Трепче друштву, што 
су Југословени одбили.25

 И у преговорима за оснивање овог друштва била је уочљива тен-
денција повећања првобитних југословенских процена. У односу на прво-
битне процене, југословенски преговарачи су повећали вредност рудника 
2,9 пута и од првобитних 110 дошли до 321 милион динара (без Трепче и 
Межице). Почетком новембра 1946. југословенски преговарачи су наводи-
ли суму од 121,7, а совјетски од 85 милиона динара (без Трепче и Межи-
це). Вредност Трепче се по проценама обе стране кретала од 310 до 400 
милиона динара и њено уношење у друштво би знатно повећало његову 
вредност. Југословенске процене вредности Межице су се кретале од 85,3 
до 141 милион, а совјетска је била 60 милиона динара. У случају уласка 
Трепче и Межице у друштво, рачунајући и унос новчаних средстава и ин-
вестиције, акционарски капитал је требао да буде 1.030 милиона динара 
(18% акционарског капитала друштава). Пошто по питању Трепче, која 
је обухватала 75–80% југословенске производње олова и цинка, није по-
стигнут договор, преговори нису успели. Совјети су сматрали да предло-
жени рудници имају мале резерве и производне могућности, да у ствари 
представљају само „испоручиоце руде [олова] и концентрата цинка за ком-
бинат ‘Трепчу’“. Без Трепче ови рудници нису „рентабилни“ и за њихову 
обнову и изградњу совјетска страна би морала да уложи велика средства. 
Мишљење МСТ СССР-а било је да се „по тим условима“ оснивање друштва 
„не сматра могућим“ и да треба одустати од његовог формирања.26

 Друштво за истраживање и експлоатацију угља. Два главна питања 
у преговорима су била: који ће рудници бити унети у друштво и разлика у 
југословенској и совјетској процени вредности. Пре почетка преговора ју-
гословенске „оријентационе“ процене, на основу планиране производње, 
износиле су 920 милиона динара. На совјетској страни су, имајући у виду не-

25 АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko- 
-jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 1–4, 9–10, 13, Ст. 
Референт по Югославии Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР 
Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Dedijer, n. d., 112.

26 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 4–6, 13–14, Ст. Референт по Югославии Авраменко, 
Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, 
Д. 1020, Л. 3, 6, В. Швец, Крутикову А. Д., 29. 10. 1946; Исто, Д. 2530, Л. 193, А. Микоян, 
Сталину И. В., 18. 2. 1947; Исто, Д. 2544, Л. 3–4, В. Сергеев, Микояну А. И., 25. 2. 1947.
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достатак средстава, били мишљења да друштво треба да ограничи своју де-
латност само на задовољење потреба црне и обојене металургије и да улог 
треба знатно смањити. Коригујући своје планове, у октобру 1946. Југослове-
ни су, имајући у виду руднике који би ушли у друштво, предлагали повећање 
производње угља од 1,3 до 5 милиона тона годишње у року од пет година.27

 Совјети су одбијали да се као улог унесу рудници Сиверићког ба-
сена, Бреза у Средњобосанском басену и рудници Косовског басена, јер 
су сматрали да их „треба ликвидирати отварањем нових рудника“. Југо-
словени су инсистирали да у друштво уђу Бреза и Косовски басен. Ово је 
било предмет полемика, а совјетска страна, и када је пристајала, нудила 
је процене вредности које су се доста разликовале од југословенских. Са 
друге стране, Југословени су чврсто одбијали захтев да у друштво уђу три 
најрентабилнија југословенска рудника угља: Тито Бановићи, Загорје и Ве-
лење. По вредности акционарског капитала ово је требало да буде друго 
међу југословенско-совјетским друштвима (1.200 милиона динара; 21% 
акционарског капитала друштава).28

 Што се процене вредности рудника тиче, почетком новембра 1946. 
југословенски предлог био је 856,7 милиона динара. Совјети су крајем 1946, 
узимајући у обзир „амортизацију“, као процену наводили износ од 560 мили-
она динара, да би почетком 1947. значајно умањили процену (401 милион), 
са чиме се Југословени нису сагласили. У југословенским документима се 
наводи да је последња совјетска процена износила 452 милиона динара и 
да је објашњење совјетских преговарача правдано „са старим валоризацио-
ним проценама“ које су постојале у „књигама рудника“. Најспорније је било 
уношење рудника Бреза у друштво. Совјети су сматрали да се рудник може 
унети „само под условом“ да се његова вредност процени на основу пред-
виђеног радног рока од пет година „због одсуства резерви угља“.29

 Због наведених тешкоћа током преговора и велике разлике у про-
цени вредности, у МСТ СССР-а су сматрали да се „за сада“ треба „суздржати 
од оснивања тог Друштва“. Образлажући ову одлуку Стаљину, Микојан је 
навео и да је угаљ у рудницима предвиђеним за друштво лошег квалитета, 

27 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 1020, Л. 46–47, И. Семичастнов, Микояну А. И., 3. 8. 1946; Исто, 
Д. 893, Л. 1, 13, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику Отдела торговых 
договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 2544, Л. 6, В. Сергеев, Микояну 
А. И., 25. 2. 1947; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja 
sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947; Петрановић, н. д., 465–466; Dedijer, n. d., 
111–112.

28 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 6–7, 14, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику 
Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 
119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 3. 
1947.

29 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 3, 6–7, 12, Ст. Референт по Югославии Авраменко, 
Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, Д. 
2544, Л. 7–9, В. Сергеев, Микояну А. И., 25. 2. 1947; АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria 
o pregovorima oko osnivanja sovjetsko-jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947.
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да су рудници које предлаже југословенска страна „стари, са дотрајалом 
опремом“ и да би, према југословенским плановима, у року од пет година 
совјетска страна требало да уложи 15 милиона долара.30

 Друштво црне металургије. У преговорима за оснивање друштва 
дошло је до „судара“ великих југословенских очекивања и ограничених со-
вјетских могућности. Друштво је требало да има највећи акционарски ка-
питал – 1.220 милиона динара (21,5% акционарског капитала друштава). 
Југословенски планови су, по мишљењу совјетских стручњака, били „не-
реални“ и „темпо увећања производње очито преувеличан“. На два преду-
зећа предложена за уношење у друштво требало је довести добијање ливе-
ног гвожђа до 400.000 тона и челика до 600.000 тона, што је представљало 
повећање производње од 10 до 15 пута. Поред тога, требало је изградити 
нову железару капацитета 400.000 тона ливеног гвожђа и 500.000 тона 
челика, која је у свом саставу требало да има и коксару и фабрику ватро-
сталних материјала. Ова фабрика је представљала највреднији привред-
ни објекат који је требало да буде покренут преко мешовитих друштава. 
Оријентациона процена вредности била је четири милијарде динара, од 
чега је 263 милиона требало да дође из акционарског капитала друштва, а 
остатак путем кредита. Осим овога, требало је издвојити још 850 милиона 
динара за обнову осталих металуршких предузећа. Совјети су процењива-
ли да ће за сва мешовита друштва вредност улагања за изградњу и обнову 
предузећа износити 9.060 милиона динара. Дакле, на друштво за црну ме-
талургију је отпадало 53% укупних улагања. Од почетка преговора до ок-
тобра 1946. Југословени су повећали процену свог улога 2,3 пута (од 799,4 
до 1.815 милиона динара). Вероватно се велика разлика може објаснити 
предвиђеним улагањима у предузећа (нпр. вредност железаре Зеница је 
повећана од 400 до 1.150 милиона динара). Већ у новембру су постигнуте 
приближне процене: југословенска 658,4, совјетска 580 милиона динара, 
рачунајући и „амортизацију“ предузећа.31

 У друштво је требало да уђу железара Зеница, рудник и железара 
Вареш, рудници мангана Чевљановић-Семизовац и Цер-Небојша, предузеће 
за производњу феролегура и електрода у Шибенику. Југословени су очеки-
вали да преко друштва обнове и повећају производне капацитете рудника и 
фабрика. За рудник гвожђа у Љубији Дедијер је писао да је совјетској страни 
„текла вода на уста“. Међутим, из докумената се види да је он „првобитно“ 
предложен са југословенске стране. После повлачења предлога, Совјети су 
настојали да Љубија уђе у друштво, објашњавајући ово лошијим хемијским 
саставом руде у Варешу. Да би се добило ливено гвожђе одговарајућег квали-

30 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2530, Л. 191, 193, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947.
31 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 3, 9–10, 14, Ст. Референт по Югославии Авраменко, 

Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946; Исто, 
Д. 1020, Л. 3–4, 6, В. Швец, Крутикову А. Д, 29. 10. 1946; Исто, Д. 2544, Л. 4–5, В. Сергеев, 
Микояну А. И., 25. 2. 1947.
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тета, било је потребно додати руду из Љубије у количини 30–40%. Настојања 
да се Љубија унесе у друштво нису била онако упорна као у случају Трепче 
и свакако нису имала онакав карактер какав им приписује Дедијер. Иако он 
пише у суперлативима о овом руднику, његова вредност је процењивана на 
свега 25–28 милиона динара. Дедијер пише и да је Совјетима „око (...) пало 
на железару Јесенице“ и да су „упорно“ тражили да уђе у друштво, што су „Ју-
гословени глатко одбили“. Совјетски извори не потврђују ову тврдњу, тако 
да и ако су у било ком тренутку Јесенице биле предмет разговора, сигурно је 
да совјетски преговарачи нису инсистирали на томе.32

У току преговора Југословени су више пута наглашавали да су „наро-
чито заинтересовани“ за оснивање овог друштва. Међутим, за Совјете су југо-
словенски предлози били „потпуно неприхватљиви“. За Југословене је „обаве-
зан услов“ била изградња железаре која би била приближних капацитета као 
Закавкаска железара, тада грађена у СССР-у. Ова железара је и по совјетским 
мерилима имала значајне капацитете. То је значило да Совјети треба да рачу-
нају са „великим капиталним улагањима“ и „знатним“ испорукама фабричких 
постројења. Због овога су у МСТ СССР-а сматрали да оснивање друштва треба 
„одложити“. Почетком фебруара 1947. амбасадор Поповић је јавио да су му и 
Молотов и Микојан рекли „да се за сада не можемо надати озбиљнијој помоћи 
с њихове стране“. У образложењу је навео да и сам СССР оскудева у опреми за 
металуршке фабрике и да у иностранству нису успели да набаве ни „минимум 
машина“ за домаће потребе, а такође „не располажу у довољној мери страном 
валутом“ потребном за предвиђена улагања.33

 Југословенско-совјетска банка. После сукоба 1948. највише нега-
тивних коментара било је на рачун овог друштва. Дедијер је писао да се 
„врхунац (...) поробљивачких намера владе СССР-а према Југославији“ огле-
дао у предлогу за стварање ове банке, да су „овом мешовитом банком, која 
у ствари не би била мешовита, него чиста совјетска експозитура“, Совјети 
покушали да „потпуно загосподаре привредом Југославије и да је по својој 
вољи подреде својим потребама“. Дедијеров закључак је био: „Не само со-
вјетски предлози за мешовита производна друштва него нарочито пред-
лог мешовите банке открили су нашим преговарачима да су нам Руси, у 
ствари, поднели један потпуно заокружени план, по коме би наша држава 
изгубила сваку економску независност“.34

32 АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Promemoria o pregovorima oko osnivanja sovjetsko- 
-jugoslovenskih društava, 27. 3. 1947; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2544, Л. 4–6, В. Сергеев, 
Микояну А. И., 25. 2. 1947; РГАЭ,Ф. 413, Оп. 24, Д. 893, Л. 5, Ст. Референт по Югославии 
Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров..., Д. 893, Л. 5, Ст. Референт по 
Югославии Авраменко, Начальнику Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. 
Н., 21. 12. 1946; Dedijer, n. d., 113–114; Петрановић, н. д., 465.

33 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2530, Л. 192–193, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947; AJ, ЦК 
СКЈ 507, IX, 119/I–16, Депеша Владимира Поповића, Јосипу Брозу Титу о резултатима 
разговора са Молотовом, Микојаном и њиховим помоћницима, 3. 2. 1947.

34 Dedijer, n. d., 116–118.
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 Као и у случају осталих друштава, југословенска страна је била 
иницијатор оснивања. Из совјетских докумената се види да су због „так-
тичког карактера“ Совјети препустили да се преговори воде „на основу 
пројекта који ће доставити југословенска страна“. Није, из доступних до-
кумената, јасно како се од овог става дошло до тога да совјетски пројекат 
буде предмет дискусија. Када су у Државној банци СССР-а из МСТ у септем-
бру 1946. добили нацрт пројекта на разматрање, сматрали су да га, ако је 
претходна одлука остала „на снази“, треба посматрати као „помоћни мате-
ријал“ намењен совјетским преговарачима.35

 Какви год били разлози, као предмет разговора појавио се совјет-
ски нацрт, на који је југословенска страна имала примедбе. Од примедби 
које су карактеристичне и за остала друштва било је давање банци „свих 
права и повластица подједнако са државним банкама“, на шта југословен-
ска страна није пристајала „јер по нашем постојећем законодавству ова 
Банка јесте приватна банка и није могуће њено изједначење са нашим др-
жавним кредитним предузећима“. Што се тиче одредби о ослобађању „од 
пореза и других дажбина“, Југословени су сматрали да се те „повластице не 
могу дати, јер Банка претставља обично предузеће у нашој земљи, за које, 
законски, не могу бити чињени никакви изузеци“. Поред осталих, не тако 
значајних примедби, главна примедба и специфичност у преговорима за 
оснивање овог друштва односила се на делокруг рада. Југословени су сма-
трали да „права и једина функција Банке“ треба да буде „кредитна, обра-
чунска и благајничка служба Југословенско-совјетских друштава“. О овоме 
је од почетка постојала сагласност, али онда је совјетска страна додала и 
„вршење обрачунских операција по робном промету између Совјетског Са-
веза и Југославије и спровођење других банкарских операција“. Совјетски 
преговарачи су 1. октобра 1946. појаснили да „нису мислили на монополи-
сање за Банку целокупног платног промета по робном основу између СССР 
и ФНРЈ, већ само на концентрацију оног платног промета који проистиче 
из извозно-увозне трговине мешовитих друштава“. И ово није било при-
хватљиво за Југословене, јер је цео платни промет са иностранством био 
„монополисан за Народну банку“. У даљим преговорима Совјети „су дали 
разумети да је смисао њиховог захтева у томе да салдо потраживања Го-
сбанке код Народне банке по робном промету буде пренет на Мешовиту 
банку, тако да она буде слободна у употреби овог салда за уплату свог уде-
ла капитала и уопште за трансакције капитала у нашој земљи“. Југослове-
ни су сматрали да се може, ако се постигне договор, и директно са рачуна 
Народне банке обавити пренос новца на мешовита друштва и да је боље 

35 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 744, Л. 45–49, Краткая запись переговоров между Зам. Министра 
Внешней Торговли СССР т. Сергеевым В. А. и группой членов Югославской Делегации 
по вопросу экономического сотрудничества Югославии и СССР, вторая встреча, 13 мая 
1946; Исто, Д. 1508, Л. 185–187, И. о Начальника Управления Иностранных Операций 
Правления Госбанка СССР В. Трубенков, Заместителю Министра Внешней Торговли 
СССР Степанову М. С., 10. 9. 1946.
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не правити никакав преседан, јер би то „могло имати даље последице и у 
нашим односима са другим земљама“.36

 Дедијер је горе наведене закључке извлачио полазећи од одредби 
нацрта споразума које су се односиле на делатност банке ван мешовитих 
друштава, али види се да сами совјетски преговарачи нису чврсто инсисти-
рали на њима. Могуће да је њихово појављивање у нацрту споразума било 
„тактичког карактера“, да би се евентуално одустајање условило уступком по 
неком другом питању. Да на совјетској страни нису имали претерано озбиљне 
намере о „заокруженом плану“ за продирање у југословенску привреду, гово-
ри и то што су преговорима за оснивање банке посвећивали најмање пажње. 
У фебруару 1947. су сматрали да ће питање оснивања мешовите банке поста-
ти „сврсисходно“ тек када са радом почну остала мешовита друштва и да тре-
ба одложити даље вођење преговора по овом питању за две, три године.37

Како су се преговори отезали и разлике по многим питањима биле 
велике, крајем јануара 1947. амбасадор Поповић је у разговору у МСТ СССР-а 
пренео „узнемиреност“ југословенске владе и Тита овим „одуговлачењем“. 
Том приликом је навео да је „са политичке тачке гледишта“ изузетно важно 
да СССР улажући средства у ова друштва „повеже“ југословенску економију 
са својом „социјалистичком економијом“ и истовремено помогне развој инду-
стрије Југославије. Навео је да је Југославија „пројектовала“ свој петогодишњи 
план рачунајући на совјетска улагања у мешовита друштва и у случају да со-
вјетска влада одустане од пружања ове „помоћи“, развој индустрије ће бити 
успорен и каснити најмање две године. У вези са „разилажењем“ експерата 
две државе по питању улога у друштва, Поповић је рекао да југословенски 
предлози нису коначни и могу се поново размотрити како би се превазишла 
„неслагања“. Навео је да се може одредити други рок и померити оснивање 
друштава ако СССР има тешкоће око испоруке опреме у току 1947. Најбоље 
су напредовали преговори о оснивању транспортних друштава и споразуми 
о њиховом оснивању су потписани 4. фебруара 1947. И поред свих тешкоћа 
и сложених питања, Југословени су пристали на оснивање ЈУСПАДА и ЈУСТЕ, 
рачунајући да ће то погурати преговоре за оснивање других друштава. Со-
вјетски амбасадор је у извештају из друге половине фебруара констатовао да 
„кашњење“ организовања осталих друштава „слаби наш економски утицај у 
Југославији“ и да је његов утисак „да се Министарство спољне трговине СССР 
не бави овим питањем детаљно“. Како на совјетској страни нису имали „еко-

36 АЈ, ЦК СКЈ, 507, IX, 119/V-67, Примедбе на нацрт Споразума о југословенско-совјетској 
банци; Исто, Нацрт Споразума између влада Савеза Совјетских Социјалистичких 
Република и Федеративне Народне Републике Југославије о оснивању Југословенско-
-совјетске акционарске банке; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2544, Л. 8, В. Сергеев, Микояну А. 
И., 25. 2. 1947; Исто, Д. 893, Л. 13–14, Ст. Референт по Югославии Авраменко, Начальнику 
Отдела торговых договоров МВТ СССР Кумыкину П. Н., 21. 12. 1946.

37 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2530, Л. 191–192, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 2. 1947; Исто, Д. 
2545, Л. 11–12, Заместитель министра внешней торговли СССР В. Сергеев, Заместителю 
министра иностранных дел СССР Деканозову В. Г., 11. 2. 1947; Петрановић, н. д., 466.
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номску рачуницу“ да формирају већину друштава и југословенске захтеве су 
карактерисали као „неприхватљиве услове“, а преговори су се компликовали 
и изазивали код Југословена негативне коментаре, у фебруару су у МСТ СССР-а 
сматрали да треба формирати још два друштвa за која је постигнут обостра-
но прихватљив договор (за нафту и алуминијум). Што се осталих друштава 
тиче, сматрано је да треба одложити оснивање друштава за црну металургију 
и угаљ, да због неприхватљивих услова треба одустати од оснивања друштва 
за олово, а да је питање оснивања мешовите банке неактуелно све док остала 
предвиђена друштва не почну са радом.38

Почетком марта „судар“ две тенденције био је очигледан. Совјети 
су очевидно тежили да нађу друге облике сарадње који би омогућили да се 
премосте настале препреке и због тога су тражили да се у Москву пошаљу 
југословенски стручњаци који би могли да дају детаљне информације о ју-
гословенским потребама, „о обиму и роковима изградње предузећа, о њи-
ховом програму рада и другим детаљима“. Југословени су се изговорили 
заузетошћу стручњака и молила да се „хитно“ пошаљу у Београд совјетски 
представници који би наставили преговоре за оснивање друштава, што 
совјетска страна није прихватила. У настојању да се превладају разлике 
Кидрич се средином марта обратио амбасадору Лаврентјеву са молбом да 
се разјасни питање даљих преговора о оснивању друштава и том прили-
ком нагласио да по његовом мишљењу то питање треба решавати не на 
чисто економском, већ „на политичком плану“.39

Атмосфера која је пратила преговоре и совјетски захтеви доводили су 
до тога да су се код југословенских комуниста јављале сумње и незадовољство 
због начина на који су Совјети приступали овом питању. Сумње су се судара-
ле са идеализованим представама југословенских комуниста о „првој држави 
социјализма“. Светозар Вукмановић Темпо наводи да су и после обустављања 
преговора о оснивању друштава, југословенски комунисти настављали са „ди-
скусијама“ по овом осетљивом питању: „Није могао да прође ни један састанак, 
ни један сусрет, а да не започну разговори у којима су испољавана и размимои-
лажења“. Совјетско поступање је у тим разговорима називано „пљачкашком“ и 
„империјалистичком политиком“, али било је и мишљења према којима: „Поли-

38 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2534, Л. 291, А. Крутиков, И. Семичастнов, Микояну А. И., 1. 2. 1947; 
Исто, Д. 2545, Л. 5, И. Семичастнов, Микояну А. И., 3. 2. 1947; Исто, Л. 11–12, Заместитель 
министра внешней торговли СССР В. Сергеев, Заместителю министра иностранных дел 
СССР Деканозову В. Г., 11. 2. 1947; Исто, Д. 2530, Л. 191–195, А. Микоян, Сталину И. В., 18. 
2. 1947; AJ, ЦК СКЈ 507, IX, 119/I–16, Депеша Владимира Поповића, Јосипу Брозу Титу о 
резултатима разговора са Молотовом, Микојаном и њиховим помоћницима, 3. 2. 1947; 
Док. бр. 72, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 166, 171; V. Dedijer, Novi prilozi za 
biografiju Josipa Broza Tita III, (Beograd, 1984), 322.

39 РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2535, Л. 60–61, Записи бесед между Зам. Торгпреда СССР в ФНРЮ 
Васильевы и Председателем Экономического Совета ФНРЮ г. Кидричем, состоявшихся 
1 и 5 марта 1947; Исто, Д. 2545, Л. 13, Заместитель министра иностранных дел СССР 
А. Вышинский, Заместителю министра внешней торговли СССР Крутикову А. Д., 15. 3. 
1947.
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тика једне социјалистичке земље не може се назвати империјалистичком“, „Со-
цијалистичка земља не може пљачкати другу социјалистичку земљу“ и да се ту 
радило „о тражењу путева сарадње“. Темпо наводи да би те „дискусије“ трајале 
дуже да их није „прекинуо“ Стаљин током познатог разговора са Кардељом из 
априла 1947. Овакви погледи југословенских руководилаца нису остали непо-
знати Совјетима и могли су утицати на њихово одустајање од договореног фор-
мирања друштава за нафту и алуминијум. Совјетски амбасадор је имао сазнања 
о томе да се још у септембру 1946. на заседању Политбироа ЦК КПЈ могло чути 
да се СССР према Југославији по питању мешовитих друштава односи попут ка-
питалистичких држава, па и „да свака капиталистичка земља може да се сложи 
са бољим условима од оних које предлаже Совјетски Савез“.40

Када је током поменутог сусрета 19. априла 1947. покренуто питање 
мешовитих друштава, Кардељ је навео да је током преговора дошло до „не-
ких неспоразума“ и да Југословени нису могли да прихвате совјетске предло-
ге „и из политичких и из материјалних разлога“. Даље Кардељево излагање 
Стаљин је прекинуо речима: „Не сматрате ли ви да не би требало формирати 
мешовита друштва, јер по свему судећи, она нису подесна за вас. (...) А како 
би било да ми уопште не формирамо мешовита друштва, већ да вас помогне-
мо, да вам дамо један алуминијски завод, један металургијски завод, и да вас 
помогнемо у добијању и преради нафте. Не, није добра форма сарадње пре-
ко мешовитих друштава са савезничком и пријатељском земљом, као што је 
Југославија. Увек би ту долазило до неслагања, до размимоилажења, у неку 
руку би трпела и независност саме земље и кварили би се пријатељски одно-
си. Таква друштва су подесна за сателитске земље.“ На примедбу амбасадора 
Поповића да су формирана два транспортна друштва, Стаљин је одговорио да 
је то засебно питање: „То нису производна друштва и она могу остати и ради-
ти“. Кардељ се сложио са Стаљином, наводећи да је „такво решење много боље 
и повољније“. Појашњавајући понуђену помоћ у кредитима и специјалисти-
ма, Стаљин је навео да ће се део платити „у новцу или како можете“, а затим 
је, уз дозу ироније кроз смех додао: „Ипак треба нешто да добијемо од вас“. 
Очигледно да је југословенски став током преговора за оснивање друштава 
и уопште по различитим питањима економских односа две државе оставио 
последице и да је на совјетској страни тумачен као „паразитско расположење“ 
појединих југословенских руководилаца „у односу на Совјетски Савез“.41

40 Svetozar Vukmanović-Tempo, Revolucija koja teče. Memoari IV, (Zagreb, 1982), 10–11; Док. бр. 
72, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 169–170.

41 Споразум „о испоруци Југославији постројења и индустријских уређаја на кредит“, који је био 
„замена“ за мешовита друштва, закључен је 25. јула 1947. Износ кредита био је 135 милиона 
долара, али је због сукоба две државе 1948, реализовано свега 0,7 милиона. Док. бр. 72, 75, 
183, Југословенско-совјетски односи 1945–1956, 169, 176–177, 420–422; V. Dedijer, dok. br. 24, 
Dokumenti o 1948 I, (Beograd, 1980), 118–122; Edvard Kardelj, Borba za priznanje i nezavisnost nove 
Jugoslavije 1944–1957. Sećanja, (Ljubljana, 1980), 99–101; Petranović, Dautović, Jugoslavija, velike 
sile i balkanske zemlje, 51–52; РГАЭ, Ф. 413, Оп. 24, Д. 2534, Л. 236, Запись беседы Министра 
Внешней Торговли СССР тов. Микояна А. И. с Зам. Председателя Совета Министров ФНРЮ 
г-ном Кардель и Министром Внешней Торговли ФНРЮ г-ном Петрович, 23. 4. 1947.
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Summary

Momir Ninković
Institute for Contemporary History

Unsuccessful Negotiations on the Formation of Yugoslav-Soviet
Joint-Stock Companies (1945–1947)

Abstract: The article analyzes the unsuccessful negotiations 
on the formation of six out of eight planned joint-stock com-
panies on the basis of relevant literature, published and un-
published Yugoslav and Soviet sources. It presents the course 
of the negotiations from the first Yugoslav initiatives made at 
the end of 1944 up to abandonment of the idea in April 1947. 
Basic characteristics of the negotiations and the contested is-
sues dealing with the specific companies are given.

Key words: Yugoslavia, the Soviet Union, joint-stock compa-
nies, economic relations

Yugoslavia initiated the formation of Yugoslav-Soviet joint-stock com-
panies expecting to receive Soviet economic aid for reconstruction and indus-
trialization. Starting from idealized notions of “the first socialist state” and big 
domestic needs, the Yugoslav Communists had unrealistic expectations from the 
USSR a country that had suffered enormous destructions during the war. Unlike 
the Yugoslav side which attempted to treat the formation of companies as a “po-
litical” issue, the Soviet side had to consider their own capacities and economic 
justification for certain companies. The “encounter” of limited Soviet economic 
capabilities and unrealistic Yugoslav plans crucially facilitated the withdrawal 
from the negotiations as did Yugoslav discontent that did not remain unknown 
to the Soviet side.


