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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА 
„КОПАОНИК”, РВАТИ

– 0ример колек�ивизације на ју/ословенском 
селу након Дру/о/ све�ско/ ра�а

САЖЕТАК. У раду се, на примеру једне сељачке радне задруге у брдско-планинс-
ком подручју југозападне Србије, анализира процес покушаја прео-
бражаја југословенског аграра током краја четрдесетих и почетком пе-
десетих година прошлог века. Тежња новоустројених социјалистичких
власти да се копирањем совјетског модела остваре нови облици пољо-
привредне производње изражавана је кроз формирање сељачких рад-
них задруга, што, показало се, није било у складу са традиционалним
обликом привређивања и постојећом власничком структуром земљо-
поседа. Бројни пропусти и несналажење, притом исказани, као и други
ограничавајући фактори, показали су веома брзо нереалност оваквог
пројекта, од кога се одустало 1953. године. 

Рад је написан на основу необјављене архивске грађе и релевантне
литературе.
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СвеукуAна Aромена :рушPвено-економских о:носа на ју;осло-
венском AросPору након Дру;о; свеPско; раPа Aо:разумевала је и
ра:икалне резове у :омену AољоAривре:е, најзасPуAљеније Aри-
вре:не ;ране Краљевине Ју;ославије :о 1941. ;о:ине.2 Нове кому-
нисPичке власPи, суочене са Aосле:ицама чеPворо;о:ишње; раP-
но; разарања и AусPошења у свим се;менPима Aривре:е, AосеMно
су велике наAоре ула;але на оMнови AољоAривре:не Aроизво:-
ње. Осим Pо;а шPо се оMезMеђивање неоAхо:них минималних ко-
личина живоPних намириница намеPнуло као имAераPив,3 све-
укуAни AреоMражај ју;ословенско; :рушPва Aо:разумевао је и
низ мера на и:еолошко-AолиPичком Aлану. Наиме, у оквиру из-
;ра:ње „ново; :рушPва” и својинске Pрансформације, Aромене у
:рушPвено-економској сPрукPури :але су ју;ословенској Aри-
вре:и мешовиPи каракPер,4 Pако :а је она Aочивала на Pри секPо-
ра – :ржавном, за:ружном и AриваPном (Petranović, 1980,
сPр. 441). За:ружни секPор Aре:сPављао је основу социјалисPич-
ке Aроизво:ње у AољоAривре:и, чији је циљ Mио сузMијање моно-
Aола AриваPно; Aосе:а и увођење социјализма на селу. ИсAоља-
вао се Aреко :ва основна оMлика – оAшPе; земљора:ничко; за-
:ру;арсPва и сељачко; ра:но; за:ру;арсPва.5 А;рарна AолиPика
креирана о: сPране КомунисPичке AарPије Ју;ославије Pемељила
се на схваPањима :а су круAна AољоAривре:на ;аз:инсPва соци-
јалисPичко; PиAа економски на:моћнија о: инокосних сељач-
ких, Pе је, сPо;а, Aо узору на искусPва из СовјеPско; Савеза, Aроцес
колекPивизације AокренуP неAосре:но након AроPеривања оку-
AаPора (Гу:ац-До:ић, 1999, 97). НасPанак Aрвих сељачких ра:них

2 О каракPерисPикама AољоAривре:е Краљевине Ју;ославије и њеној засPу-
AљеносPи у свеукуAној Aривре:и на :ржавном нивоу, в. више: Лазић, 1999.

3 ПроMлем исхране и Aовећане AоPреMе за AољоAривре:ним Aроизво:има Aо-
сPао је нарочиPо изражен након разлаза Ју;ославије са осPалим земљама
чланицама ИнформMироа 1948. ;о:ине, усле: економске Mлока:е и увећа-
них маPеријалних из:аPака за из:ржавање моMилисаних војника (Гу:ац-
-До:ић, 1999, сPр. 105). 

4 Иначе, неAосре:но Aо завршеPку Дру;о; свеPско; раPа 98,8% оMра:ивих Aо-
вршина у Ју;ославији налазило се у AриваPном власнишPву (Гу:ац-До:ић,
2008, сPр. 146). 

5 Према наво:има Момчила Павловића, сељачке ра:не за:ру;е Mиле су „ос-
новни ор;анизациони оMлик и:еолошко; о:носа Aрема AољоAривре:и са
Aревасхо:ним за:аPком :а Aреве:у о;роман Mрој сиPних AољоAривре:них
;аз:инсPава на за:ружну основу и на Pај начин изврше конценPрацију зем-
љишPа и сре:сPава за Aроизво:њу и омо;уће Aрелаз са сиPне на круAну Aро-
изво:њу у AољоAривре:и” (Павловић, 1997, сPр. 39).
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за:ру;а у Ју;ославији имао је, у;лавном, сAонPани каракPер, а
нормаPивни оквир њихово; :оцније; ор;анизовања Aре:сPа-
вљао је Основни закон о за�ру/ама, усвојен јула 1946. ;о:ине.6 ИAак,
све :о AочеPка 1949. ;о:ине, Pј. :о Дру;о; Aленума ЦК КПЈ (28−30.
јануар), на коме су усвојене смернице за сAровођење AарPијске
линије у Pзв. социјалисPичком AреоMражају села, сељачке ра:не
за:ру;е нису Aре:сPављале значајнији чинилац у AољоAривре:-
ној Aроизво:њи.7 Иако је највиши AарPијски ор;ан о:луку о ко-
лекPивизацији AољоAривре:е :онео још ;о:ину :ана раније, на
њено уMрзано сAровођење уPицала је криPика ИнформMироа :а
на ју;ословенском селу и :аље Aреовлађују „кулаци”.8 У Резолу-
цији о основним за�ацима КПЈ у о9лас�и социјалис�ичко/ 0рео9ражаја
села и уна0ређења 0ољо0ривре�не 0роизво�ње, усвојеној на Пленуму,
наво:ило се :а су се „као најусAешније сре:сPво за социјалисPич-
ки AреоMражај села и унаAређење наше AољоAривре:е Aоказале
сељачке ра:не за:ру;е” и :а оне „Aре:сPављају најAо;о:нији
оMлик ује:ињавања ин:иви:уалних инPереса ра:но; сељака
с оAшPим инPересом социјалисPичке заје:нице”.9

Након овакве о:луке AарPијско; руково:сPва заAочеPа је зама-
шна камAања Aовећавања Mроја сељачких ра:них за:ру;а и Aро-
ширивања за:ружно; земљишPа. Иако је на Дру;ом Aленуму Mило
на;лашено :а сPварање сељачких ра:них за:ру;а мора AочиваPи
искључиво на :оMровољној основи, Aракса је нереPко Aоказивала
:ру;ачија искусPва. Током снажне а;иPације комунисPичких ак-
PивисPа сељацима су :авана оMећања о разним олакшицама у ве-
зи оMавеза са оPкуAном AолиPиком и Aореским :авањима, а они-
ма који су Aак о:Mијали :а AрисPуAе за:рузи, Aозиција самосPал-

6 Иначе, Aрве сељачке ра:не за:ру;е у Ју;ославији осниване су крајем 1944. и
AочеPком 1945. ;о:ине, у;лавном сAонPано, а оснивали су их AреPежно си-
ромашни сељаци, који су Pежили :а заје:ничком оMра:ом земље оMезMе:е
исхрану својих Aоро:ица (Gudac-Dodić, 1997, str. 49).

7 У 1948. ;о:ини у склоAу сељачких ра:них за:ру;а налазило се све;а 4,3%
ораничних и 3,6% оMра:ивих Aовршина (Павловић, 1997, сPр. 38).

8 Руково:сPво КПЈ се Pру:ило :а у Aракси оAовр;не оAPужMе изречене о: сPра-
не ИнформMироа :а на ју;ословенском селу јачају „каAиPалисPички еле-
менPи”, Pе је, AрихваPајући совјеPски „колхозни мо:ел” решавања а;рарно;
AиPања, иницирало уMрзано формирање нових сељачких ра:них за:ру;а и
омасовљавање AосPојећих, AроAа;ирајући Pо као „је:ино мо;ућ и је:ино ис-
Aраван AуP” (Гу:ац-До:ић, 1999, сPр. 104).

9 ИсPицано је :а је Mило „AоPреMно и мо;ућно Aрићи сPварању сељачких ра:-
них за:ру;а са више смелосPи и Mржим PемAом” (ИсPорија Савеза комуни-
сPа Ју;ославије, 1985, сPр. 369).
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но; Aроизвођача оPежавана је на разне начине.10 Основним законом
о земљора�ничким за�ру/ама о: 6. јуна 1949. ;о:ине Mило је AроAиса-
но :а сељачке ра:не за:ру;е „оснивају ра:ни сељаци у:ружујући
земљу и сре:сPва за ра: ра:и колекPивне AољоAривре:не Aроиз-
во:ње, коју осPварују заје:ничким ра:ом, а Aо AринциAу на;ра-
ђивања Aрема основном ра:у у заје:ничкој Aроизво:њи” (Тошић,
2002, сPр. 64). Њиме су, у скла:у с начинима уношења земље у за-
:ру;е и сPицања Aрихо:а у њој, Mила :ефинисана чеPири PиAа се-
љачких ра:них за:ру;а, и Pо: 1) СЗР у које чланови уносе земљу,
изузев окућнице, за:ржавајући Aраво власнишPва на: њом, а о:
за:ру;е :оMијају закуAнину; 2) СЗР у које чланови уносе земљу, Mез
окућнице, за:ржавајући власнишPво на: њом, а о: за:ру;е :оMи-
јају о:ређене камаPе Aрема усPановљеној цени земље; 3) СРЗ у
које за:ру;ари као свој у:ео уносе земљу, за:ржавајући Aраво
власнишPва на: њом, о:ричући се сваке закуAнине или камаPе;
4) СРЗ у коју за:ру;ари уносе земљу, Aре:ајући је у заје:ничко
власнишPво за:ру;е (Илијић, 1999, сPр. 325).

До краја 1949. ;о:ине Mрој сељачких ра:них за:ру;а нарасPао је
на 6.625.11 У њима је Mило „у:ружено” Aреко 340.000 :омаћинсPа-
ва, а Aовршина оMра:иве земље којима су расAола;але износио је
1.389.000 ha. (ИсPорија Савеза комунисPа Ју;ославије, 1985,
сPр. 369). Је:на о: њих Mила је сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”,
формирана 20. марPа 1949. ;о:ине у селу РваPима, које се налази-
ло у склоAу он:ашње; СPу:еничко; среза са се:ишPем у Рашки.12

ИницијаPива за њено оснивање AоPекла је о: Среско; комиPеPа

10 Оне који Mи о:Mили Aозив за члансPво у за:рузи изла;али су разним ви:ови-
ма Aсихолошко; и економско; AриPиска и AреPњама. Према њима су сAро-
вођене разне Aрину:не мере, увећавани су им оPкуAни разрези и Aореско
оAPерећење, новчано су кажњавани, уAућивани на Aрину:ни ра:, земљи-
шPе им је Mило оMухваћано арон:ацијом, Aро;лашавани су за „наро:не не-
AријаPеље” и сл. (Гу:ац-До:ић, 1999, сPр. 134). 

11 РазвиPак сељачких ра:них за:ру;а имао је највећи инPензиPеP Pоком 1949.
;о:ине, ка:а је на ју;ословенском AросPору основано око 5.300 нових за:ру-
;а. У Pом замашном Aроцесу насPајале су и Pзв. AаPуљасPе сељачке ра:не
за:ру;е, које су окуAљале о: 10 :о 20 :омаћинсPава, а неке о: њих и Mезем-
љаше и сеоску сироPињу. Према Aо:ацима комисије за село ЦК КПЈ о: сеA-
PемMра 1949. ;о:ине, чак 22,6% сељачких ра:них за:ру;а у СрMији чиниле су
„AаPуљасPе” за:ру;е (Гу:ац-До:ић, 1999, сPр. 124).

12 РваPи је сеоско насеље које се налази 5 km северно о: Рашке, на :есној оMали
ИMра, у заAа:ној Aо:;орини КоAаоника, на железничкој Aрузи Бео;ра:−Кра-
љево−СкоAље. Сре:ишњи :ео насеља лежи на 440 меPара на:морске висине
(Павловић, 1995, сPр. 238).
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КПЈ среза сPу:еничко; AочеPком 1949. ;о:ине, а на молMу за фор-
мирање сељачке ра:не за:ру;е на:лежни реAуMлички ор;ани
AозиPивно су о:;оворили 16. марPа 1949. ;о:ине.13 Оснивачкој
скуAшPини AрисусPвовали су Aре:сPавници 21 :омаћинсPва, ви-
соки AарPијски акPивисPа РаPко Дражовић, иначе ро:ом из РваPа
и Илија Мараш, секреPар Среско; комиPеPа КПЈ.14 ТреMа на;ласи-
Pи :а је формирање за:ру;е узроковало „:иференцијацију“ у
AарPијским ре:овима, њих 25 искључено је из члансPва, Aри че-
му „неки нису ни чекали :а се Pо AосPави на :невни ре:, AоMе;ли
су из ор;анизације”.15

О:луком AрисуPних решено је :а се она усPроји као за:ру;а
„Pреће; PиAа” и :а сваки Mу:ући за:ру;ар Aриликом учлањења
уAлаPи MесAовраPно Aо 50 :инара, као и Aо 500 :инара у раPама за
;о:ину :ана.16 РасAо:ела Aрихо:а имала се оMављаPи :елом у
новцу, а :елом у наPури, на основу реализованих ра:них :ана
(„Pру:о:ана”). Зара: оMезMеђивања AочеPно; финансијско; каAи-
Pала решено је :а за:ру;а ко: Наро:не Mанке Aо:и;не кре:иP у
износу о: :ва милиона :инара. Такође, решено је :а се сваком :о-

13 ИсPоријски архив Краљево (ИАК), Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи
(1949−1957), О:оMрење СекPора за:ру;арсPва Aри МинисPарсPву AољоAри-
вре:е Наро:не реAуMлике СрMије, 16. III 1949.

14 Новоформираној сељачкој ра:ној за:рузи AрисPуAила су :омаћинсPва: Ми-
лора:а Срећковића, Милоша Срећковића, Уроша Кнежевића, СвеPислава
Кнежевића, ЉуMомира Коминца, Ранка Милошевића, Мирослава Арсеније-
вића, Дра;оша Покимице, Тихомира Коминца, Дра;омира Миловановића,
Милоша ДесAоPовића, Душана ДесAоPовића, Марка ДесAоPовића, Дража Де-
сAоPовића, Уроша СPојановића, СиMина Ковачевића, Дра;а Дражовића, Ма-
рице Дражовић, ДоMрице Кошанина, Мирослава Кошанина и Дра;иње Кне-
жевић. – ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи 1949−1957, СAисак
оснивача за:ру;е, 20. III 1949.

15 Међу њима Mили су: Душан Кнежевић, Aрви Aре:се:ник Среско; наро:но-
ослоMо:илачко; о:Mора среза сPу:еничко;, Бо;ољуM Кнежевић, Дра;ослав
Дражовић, Бу:имир СPојановић, Бу:имир ГајPановић, Жарко МуPавџић и
Ра:мила Кнежевић (ИАК, Срески комиPеP Савеза комунисPа СрMије среза
сPу:еничко; Рашка 1944−1955, ЗаAисник са ;о:ишње конференције ор;ани-
зације Савеза комунисPа, РваPи, 5. II 1955).

16 Иначе, ра: у овом PиAу за:ру;а ор;анизован је на AринциAу ра:них Mри;а:а
и ;руAа, а расAо:ела Aрихо:а оMављана је :елом у новцу, :елом у наPури,
највећим :елом на основу ра:них :ана („Pру:о:ана”). Сви Aослови су развр-
сPавани у ;руAе Aрема Pежини, Pе је на основу Pо;а о:ређивано колико је
ра:них :ана AоPреMно за осPваривање норме у свакој ;руAи. По о:Mијању
свих Pрошкова и AоPреMних о:вајања за:ру;е, крајем ;о:ине је осPаPак Aри-
хо:а :ељен на укуAан Mрој осPварених „Pру:о:ана”, на основу че;а се уPвр-
ђивала ње;ова вре:носP (Гу:ац-До:ић, 1999, сPр. 120).
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маћинсPву осPави окућница Aовршине 35 :о 60 ари, 10 ари воћ-
њака, крава, AеP оваца и живине „колико може :а из:ржава са
окућнице”.17 У скла:у с о:ре:Mама У/ле�них 0равила за сељачке ра�-
не за�ру/е консPиPуисани су руково:ећи ор;ани за:ру;е. За Aрво;
Aре:се:ника изаMран је ВиPомир ДесAоPовић, за чланове УAрав-
но; о:Mора Ранко Милошевић, СвеPислав Кнежевић, Милош Де-
сAоPовић, Урош СPојановић, Тихомир Коминац и ДоMрица Коша-
нин, :ок су у КонPролни о:Mор изаMрани: Миломир ДесAоPовић
(Aре:се:ник), Дра;о Дражовић, Дра;ош Покимица, Милош Срећ-
ковић и Мирослав Арсенијевић.18

ПосмаPрано Aрема имовном сPању, о: 21 :омаћинсPва на :ан
формирања за:ру;е, њих 19 је класификовано у ;руAу сиромаш-
них, а :ва у ;руAу „сре:ње; сPања”. УкуAан Mрој лица – „за:ру;а-
ра” 25. јула 1949. ;о:ине Mио је 132, о: че;а је ра:но сAосоMних
Mило 50, несAосоMних за Aосао (усле: сPаросPи, MолесPи или Aак
малолеPна лица) 46, а 36 их је Mило „о:суPно”, Pј. налазило се ван
сеоско; аPара (на о:служењу војно; рока, Aословно о:суPно и
сл.).19 За:ру;а је расAола;ала AочеPним земљишним фон:ом Aо-
вршине 70,26 ha, о: че;а је на оранице оPAа:ало 30,52 ha, лива:е
23,13 ha, Aашњаке 6,29 ha, воћњаке 3,16 ha,20 врPове 0,40 ha, :ок је
5,06 ha чинила шума, а 1,70 ha неоMра:иво земљишPе. СPочни
фон: чинили су: 31 ;овече, 153 овце и Pри свиње, а AрвоMиPни
„машински Aарк” 10 заAрежних кола и чеPири Aлу;а (Pри оMична
и је:ан „оMрPач”).21 О Pоме колико је свако :омаћинсPво Aоје:и-
начно унело у за:ру;у земљишPа, сPоке и AољоAривре:но; ин-
венPара, речиPо ;оворе наре:ни PаMеларни Aрикази:22

17 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ЗаAисник са
оснивачке скуAшPине сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник”, 20. III 1949.

18 ИсPо.
19 О: укуAно; Mроја за:ру;ара лица сPаријих о: 16 ;о:ина Mило је 95 (46 мушка-

раца и 49 жена). О: 50 осоMа сAосоMних за ра: Mило је 18 мушкараца и 32 жене
(ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), План за 1949.
;о:ину, 18. VI 1949). 

20 У за:ружним воћњацима највећи AроценаP чиниле су шљиве – 830 сPаMала
„ро:них” и 244 „неро:них и мла:их”, заPим јаMуке – 12 сPаMала „ро:них” и
:евеP „неро:них”, шесP сPаMала „ро:них” крушака и Pри сPаMла ораха „сPи;-
лих на ро:”. – ИсPо.

21 ИсPо.
22 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), План за 1949. ;о-

:ину, По:аци за СРЗ „КоAаоник”, РваPи на :ан оснивања, Mез :аPума;
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
СТАРЕШИНЕ 

ДОМАЋИНСТВА

БРОЈ ЧЛАНОВА 
СПОСОБНИХ ЗА РАД

БРОЈ ЧЛАНОВА 
НЕСПОСОБНИХ ЗА 

РАД

БРОЈ ОДСУТНИХ 
ЧЛАНОВА

УКУПНО ЧЛАНОВА

МИЛОРАД СРЕЋКОВИЋ 1 2 / 3

ДРАГО ДРАЖОВИЋ 3 3 / 6

ДРАГОШ ПОКИМИЦА 3 4 3 10

ДРАЖО ДЕСПОТОВИЋ 3 1 / 4

ДРАГО МИЛОВАНОВИЋ 3 5 / 8

МАРИЦА ДРАЖОВИЋ / 2 / 2

МИЛОШ СРЕЋКОВИЋ 2 3 / 5

РАНКО МИЛОШЕВИЋ 2 2 / 4

УРОШ СТОЈАНОВИЋ 4 3 / 7

ТИХОМИР КОМИНАЦ 3 5 / 8

СВЕТИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ 2 5 / 7

МИРОСЛАВ КОШАНИН / 4 1 5

ДОБРИЦА КОШАНИН 3 7 / 10

ДУШАН ДЕСПОТОВИЋ 2 1 / 3

СИБИН КОВАЧЕВИЋ 3 4 1 8

МАРКО ДЕСПОТОВИЋ 3 1 / 4

УРОШ КНЕЖЕВИЋ 1 2 / 3

МИЛОШ ДЕСПОТОВИЋ 4 3 1 8

ДРАГА КНЕЖЕВИЋ / / / /

МИРОСЛАВ АРСЕНИЈЕВИЋ 3 / 1 4

ЉУБОМИР КОМИНАЦ / / / /

ТАБЕЛА 1: СТРУКТУРА ПОРОДИЦА ДОМАЋИНСТАВА ОСНИВАЧА ЗАДРУГЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
СТАРЕШИНЕ 

ДОМАЋИНСТВА

ОРАНИЦЕ ПАШЊАЦИ ВОЋЊАЦИ ЛИВАДЕ ШУМА ОКУЋНИЦА

РАДНА 
СТОКА 

(ВОЛОВИ)

МИЛОРАД 
СРЕЋКОВИЋ

2 1,80 0,2 2 1 0,45 1

ТАБЕЛА 2: ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА УНЕТОГ У ЗАДРУГУ (У HA) И БРОЈ ГРЛА СТОКЕ
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ДРАГО 
ДРАЖОВИЋ

2,10 / 0,13 4,52 0,41 0,46 2

ДРАГОШ 
ПОКИМИЦА

2,16 0,21 0,47 2,57 / 0,55 2

ДРАЖО 
ДЕСПОТОВИЋ

2,14 0,18 0,17 1,59 0,02 0,43 /

ДРАГО 
МИЛОВАНОВИЋ

2,41 / / 0,07 / 0,28 /

МАРИЦА 
ДРАЖОВИЋ

0,34 0,21 0,38 1,17 0,30 0,45 /

МИЛОШ 
СРЕЋКОВИЋ

1,80 0,20 0,20 1 / 0,46 2

РАНКО 
МИЛОШЕВИЋ

1,30 0,15 0,23 0,45 0,35 0,37 /

УРОШ 
СТОЈАНОВИЋ

2,46 0,44 0,05 1,44 0,50 0,40 2

ТИХОМИР 
КОМИНАЦ

1,16 / / / / 0,38 /

СВЕТИСЛАВ 
КНЕЖЕВИЋ

3,05 1,07 0,66 2,59 1,5 0,48 2

МИРОСЛАВ 
КОШАНИН

0,29 / 0,07 0,93 / 0,28 /

ДОБРИЦА 
КОШАНИН

0,37 0,30 0,26 0,82 / 0,28 /

ДУШАН 
ДЕСПОТОВИЋ

0,84 / / 0,49 0,02 0,30 /

СИБИН 
КОВАЧЕВИЋ

2,56 0,33 0,15 2,15 0,40 0,48 /

МАРКО 
ДЕСПОТОВИЋ

1,27 / 0,08 0,33 0,10 0,49 2

УРОШ 
КНЕЖЕВИЋ

1,06 0,16 0,05 0,52 0,08 0,37 /

МИЛОШ 
ДЕСПОТОВИЋ

1,11 0,19 0,06 0,21 0,10 0,36 /

ДРАГА КНЕЖЕВИЋ 1 / / 0,31 0,08 0,34 /

ТАБЕЛА 2: ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА УНЕТОГ У ЗАДРУГУ (У HA) И БРОЈ ГРЛА СТОКЕ
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Решењем Среско; наро:но; о:Mора среза сPу:еничко; Pоком
1950. ;о:ине за:ружни земљишни фон: Aовећан је за 5,44 ha, Aри-
Aајањем неколико Aарцела у сусе:ном селу Павлици („Павличко
клече”), а о: Среско; воћно; раса:ника у Беоцима на коришћење
су :оMијене Pри Aарцеле укуAне Aовршине 15,32 ара – њива (8,38),
лива:а (6,42) и Aашњак (0,52). Такође, за:ружни земљишни ком-
Aлекс увећаван је и AрисPуAањем нових :омаћинсPава у за:ру-
;у.23 МеђуPим, чињеница :а је за:ружно земљишPе Mило сачиње-
но о: сиPних Aарцела (1950. ;о:ине Mило их је 351), осим шPо је
оPежавала Aримену савремених а;роPехничких мера, онемо;у-
ћавала је руково:сPво :а „увек AраPи како се која Aарцела оMра-
ђује и како се не;ују Aоје:ини усеви на њима”.24 На Aарцелама ра-
шPрканим широм сеоско; аPара Mило је немо;уће зашPиPи усеве
о: AоPре коју је Aричињавала сPока „неор;анизованих” сељака,
Pј. оних ван за:ру;е. Усле: овакво; сPања AосеMно велике AоPеш-
коће оAажале су се на за:ружном „економском :воришPу”, које
је Mило „оAкољено са свих сPрана AриваPним Aарцелама”. ЗMо;
Pо;а чесPо се :ешавало :а, чим Mи ;ове:а Mила AушPена из шPале,
уAа:ала Mи у AриваPне Aарцеле, шPо је :ово:ило :о „свађе изме-
ђу за:ру;ара и AриваPника − разних шAекуланаPа и неAријаPеља
којима је ра:на за:ру;а рус у очима”.25 СPо;а је, на основу Уре�9е
о арон�ацији �ржавних 0ољо0ривре�них �о9ара о0ш�е�ржавно/ зна-
чаја из 1946. ;о:ине, у Aролеће 1952. ;о:ине AокренуP Aроцес

МИРОСЛАВ 
АРСЕНИЈЕВИЋ

1,52 / / / / 0,40 /

ЉУБОМИР 
КОМИНАЦ

/ / / / / / /

ТАБЕЛА 2: ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА УНЕТОГ У ЗАДРУГУ (У HA) И БРОЈ ГРЛА СТОКЕ

23 У за:ру;у се у Aролеће 1950. ;о:ине учланио Милора: Срећковић, ро:ом из
РваPа, чији су ро:иPељи већ Mили за:ру;ари, а он је, иначе, Mио насPањен на
женином имању у аPару села МилаPковића, Aовршине 11,30 ha, о: че;а 5 ha
ораница, 0,80 ha воћњака, 3 ha лива:а и 1,5 ha Aо: шумом (ИАК, Сељачка ра:-
на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи 1949−1957, План за 1949. ;о:ину, МолMа Мило-
мира Срећковића, 26. IV 1950). 

24 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај УAрав-
но; о:Mора о ра:у Сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник” у 1950. ;о:ини, Mез :а-
Pума.

25 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи 1949−1957, ДоAис уAравника
Сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник” ПоверенишPву за AољоAривре:у Aри
Среском наро:ном о:Mору среза сPу:еничко;, 10. III 1952.
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арон:ације,26 чиме се желело извршиPи укруAњавање за:руж-
них земљишних комAлекса на Pри локације: ко: „економско;
:воришPа” на AоPесу „Лу;” (16,50 ha), у аPару „Покимичко; Aоља”
(око 8 ha) и на AоPесу „Баре” (око 2 ha). ДванаесP AриваPних влас-
ника AрисPало је :а своје земљишPе замени за за:ружно земљи-
шPе на :ру;им локацијама, али је Mило и Aоје:инаца који су о:Mа-
цивали ову PрамAу, иако им је, Aрема Pвр:њама Aре:се:ника
за:ру;е, нуђено земљишPе Mоље; квалиPеPа о: оно; које су Aосе-
:овали.27

С оMзиром на чињеницу :а су раPарсPво, воћарсPво и сPочар-
сPво чинили основе :елаPносPи За:ру;е, ра: за:ру;ара Mио је ор-
;анизован кроз :ве „Mри;а:е” – раPарску и сPочарску и „;руAу за
каAиPалну из;ра:њу”. Током 1950. ;о:ине „раPарску Mри;а:у”, у
којој је Mило ан;ажовано 35 Mри;а:ира, чиниле су :ве ;руAе – је:-
на у засеоку ДесAоPовићи, а :ру;а у засеоку Кнежевићи, а „сPо-
чарску” њих осморо. „РаPарска” је осPварила 5.240 „Pру:о:ана” и
Aроизвела 1.160 kg Aшенице, 1.440 kg ражи, 819 kg овса, 1.134 kg ку-
куруза, 4.226 kg кромAира и 1.149 лиPара ракије, :ок је „сPочар-
ска”, сPарајући се о 10 крава, 146 оваца и чеPири свиње, у оквиру
1933 „Pру:о:ана” осPварила сле:еће Aриносе: млеко – 3.716 лиPа-
ра, сир – 413 kg, кајмак – 140 kg и вуна – 428 kg.28

Тру:ећи се :а за:ру;ари шPо Mрже и ефикасније усвоје нове
форме AољоAривре:не Aроизво:ње, а и како Mи „сPекли извесно;
искусPва” и „самим Pиме :оAринели развоју за:ру;е”, на:лежни

26 Арон:ација је а;рарна мера на основу које се власнику AриваPно; земљишPа
које се налази између Aарцела земљишPа у :рушPвеној својини, Pе омеPа
ње;ово рационално искоришћавање, Pо земљишPе о:узима у корисP :ру-
шPвене својине и заокруживања Aарцела, а у замену му се заузвраP :аје у
AриваPну својину :ру;о AољоAривре:но земљишPе. У Aерио:у Aосле Дру;о;
свеPско; раPа у Ју;ославији је арон:ација чесPо коришPена као начин Aри-
ну:е на сељаке :а се Aрикључе за:рузи (Гу:ац-До:ић, 1999, сPр. 137).

27 Арон:ацији су се AроPивили ЉуMиша Милошевић, СPеван Покимица, То:о-
сије Покимица, Ра:е ДесAоPовић и Бранко ДесAоPовић. Пре:се:ник за:ру;е,
Урош Кнежевић, као ;лавно; „коловођу” ове ;руAе означио је Милошевића,
који је све који су :оMровољно AрисPали на ову меру називао „кукавицама”,
исPичући :а „за:ру;а на Pо нема Aраво Aо закону”. Такође, „неAријаPељски
сPав” уочавао је и ко: Ра:а ДесAоPовића, свешPеника из Рашке, исPичући
AриPом :а је „мали Mрој AоAова који желе :а Aомо;ну :анас село” (ИАК, Се-
љачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ДоAис уAравника Сеља-
чке ра:не за:ру;е „КоAаоник” ПоверенишPву за AољоAривре:у Aри Срес-
ком наро:ном о:Mору среза сPу:еничко;, 10. III 1952.

28 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи 1949−1957, ИзвешPај УAравно;
о:Mора о ра:у Сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник” у 1950. ;о:ини, Mез :аPума.
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срески ор;ани ор;анизовали су сAецијализоване е:укаPивне
курсеве.29 Током 1950. ;о:ине њих су Aохађали чеPворица за:ру-
;ара – :војица курс сPочарсPва (AеPомесечни и је:номесечни), је-
:ан је завршио Pромесечни курс књи;ово:сPва, а је:ан „Mри;а-
:ирски курс” у Pрајању о: 40 :ана.30 УAоре:о с Pим, захваљујући
финансијској, маPеријалној Aомоћи и кре:иPним сре:сPвима
оMезMеђеним из :ржавних фон:ова, ;рађени су економски оMјек-
Pи (шPале, салаши) и вршена наMавка AољоAривре:них алаPки,
машина, сPоке, сPочне хране….31 Тако је за:ру;а :оMила на кори-
шћење PракPор марке „Фор:сон”, са :изел моPором јачине 30 ks,
вршалицу марке „Змај”, Pе неколико :ру;их AољоAривре:них
Aрикључних машина – сејалица, :рљача, сечки, Aрашача, Pријер
за жиPо иP:.

Осим AољоAривре:не Aроизво:ње, као Aримарне :елаPносPи,
За:ру;а је, у циљу сPицања :о:аPне економске :оMиPи, насPојала
:а Aословање Aрошири и на :ру;е сфере. Тако је сре:ином маја
1951. ;о:ине узела у закуA локал Mивше кафане „Земун” у Мисло-
Aољу, рашчанском Aри;ра:ском насељу,32 у коме је, осим Aружа-
ња у;осPиPељских услу;а, Aро:авала и :уван и :уванске Aрера-
ђевине.33 У селу Брвеници узеPа је Aо: закуA во:еница „AоPоча-
ра” за млевење жиPарица, а Aри за:ружном „економском
:воришPу” са;рађена је ковачница у којој су, за новац, Aружане
услу;е и „неза:ру;арима”.

УAркос Aрижељкивањима и Aрокламованим циљевима, Aре-
ма којима је AољоAривре:на Aроизво:ња у за:ружним оквири-
ма PреMало :а Aо осPвареним Aриносима на:маши ону у AриваP-
ном секPору и на Pај начин Aокаже „на :елу” суAериорносP соци-

29 ИсPо.
30 ИсPо.
31 Вла:а ФНРЈ је 1950. ;о:ине усвојила Уре:Mу о :о:ељивању PракPора, Aољо-

Aривре:них машина и оруђа сељачким ра:ним за:ру;ама и Уре:Mу о фон:у
за механизацију и инвесPициону из;ра:њу за:ружне AољоAривре:е (Гу-
:ац-До:ић, 1999, сPр. 148). 

32 ОMјекаP је Mио власнишPво Милора:а Милошевића, служMеника из Бео;ра:а.
Висина месечно; закуAа износила је 450 :инара (ИАК, Сељачка ра:на за:ру-
;а „КоAаоник”, РваPи 1949−1957, Решење Месно; наро:но; о:Mора Мисло-
Aоље, 20. VII 1954.

33 ИАК, Наро:ни о:Mор среза сPу:еничко;, Рашка (1944−1957), Дозвола УAраве
за Pуризам и у;осPиPељсPво ПоверенишPва комуналних Aослова Среско;
наро:но; о:Mора среза сPу:еничко;, 22. V 1951; О:оMрење УAраве за Pр;ови-
ну ПоверенишPва Pр;овине и снаM:евања Среско; наро:но; о:Mора среза
сPу:еничко;, 9. VI 1951. 
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јалисPичко; економско; мо:ела, њен ниво није :осPизао
очекивано. Разло;а за Pо Mило је више. Ко: Aоје:иних за:ру;ара
уочавала се незаинPересованосP за колекPивни ра:, Pако :а су
више времена Aрово:или у оMављању Aослова на окућници, Aо-
нека: злоуAоPреMљавајући чак и за:ружне ресурсе у Pу сврху (за-
Aрежну сPоку, алаP, семе, ђуMриво).34 „Има :осPа њих који су Aра-
вили куће и више се инPересовали за свој лични Aосао не;о у за-
:рузи.”35 Поје:ини су Aак за:ацима AрисPуAали AоAрилично
ин:оленPно, Pако :а је За:ру;а зMо; њихово; немара PрAела шPе-
Pе. Примера ра:и, За;орка Срећковић је, као „Mачица”, крајем ав-
;усPа 1951. ;о:ине Aролила 150 лиPара млека. Приликом јесење;
орања 1950. ;о:ине изосPала је Aрихрана вешPачким ђуMривом
за:ружних њива на AоPесу „Маз;иP”, јер се за Pо о:ређени члан
Aојавио на имању само је:но; :ана,36 а Aриликом MерMе кукуруза
исPе ;о:ине Aре:се:ник за:ру;е је ан;ажоване ра:нике о:вео :а
му Aомажу на из;ра:њи Aоро:ичне куће, а оMрани кукуруз је
осPао на земљи, зMо; че;а је :оMар :ео ро:а AроAао.37 Део за:ру;а-
ра немарно се о:носио Aрема за:ружној имовини, шPо је, Aрема

34 На се:ници СкуAшPине СРЗ „КоAаоник”, о:ржаној 6. окPоMра 1950. ;о:ине у
AросPоријама месне основне школе, у :искусији су исPакнуPе неке неAра-
вилносPи које су оAPерећивале ра: за:ру;е. Речено је :а се „во:и неAлански
ра:, ра:и како ко хоће, ваPа заAре;у Mез ичије; AиPања, узима сено колико
хоће и P:.”; :а је за шPалара AосPављен Дра;ош Покимица који, ка:а о:несе
:а Aре:а млеко у оPкуAну сPаницу у Рашку, чесPо окасни у AовраPку, а за Pо
време „овамо Pела: PрAе ;ла:на”; :а је ЉуMинко Срећковић „AреPоварио во-
лове са шо:ором”; :а Миломир Срећковић, који нема уMележен није:ан
„Pру:о:ан”, умесPо :а :ође и ра:и на из;ра:њи з;ра:е за AоPкиваоницу, у Pо
време закоAава Pемељ на својој окућници; :а „волове узима свако како ко
хоће”, а :а је узрок оваквом сPању лежао у немарносPи Aре:се:ника за:ру;е
Дра;а Дражовића који „ника: не оMилази :а ви:и ;:е шкриAи, само и:е у Ра-
шку, а слаMо се инPересује :а ви:и ку: му сPока и:е. Ку:а је чувају, ;:е ноће-
ва”. Је:ан о: за:ру;ара је уAозоравао :а ће „на овакав начин нама ;ове:а
кроз месец :ана :а AолиAшу”, Pе :а жиPо лежи незашPићено, на земљи, Aри
чему ;а „је:у враAци свако; :ана”, јер оMјекаP шPале није :овршен на време,
о:носно није имао кров (ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи
1949−1957, ЗаAисник скуAшPине СРЗ „КоAаоник”, 6. X 1950).

35 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај о ра:у
УAравно; о:Mора СРЗ „КоAаоник” за 1952. ;о:ину, 26. IV 1953.

36 Примена савремених а;роPехничких мера (ђуMрење вешPачким ђуMривом,
:рљање озимих жиPарица, сеPва сејачицом, орање PракPором и сл.) наила-
зила је на Aо:озрење Aоје:иних за:ру;ара, навикнуPих на Pра:иционални
начин оMра:е земље (ИсPо).

37 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај Кон-
Pролно; о:Mора СРЗ „КоAаоник” за 1950. ;о:ину, Mез :аPума.
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Pумачењу руково:сPва За:ру;е, Mило Aосле:ица „ниске свесPи”,
о:носно, ко: за:ру;ара није Mила „сазрела свесP :а PреMа чуваP
за:ружну имовину и во:иPи конPролу на: сваким”.38 Тако се у
извешPају о Aословању за:ру;е за 1952. ;о:ину на;лашавало: „Још
увек се може ви:еPи сву:а и на сваком месPу расиAнишPво. Ре-
цимо :а је:ном AриваPном сељаку канаAе Pрају :есеP ;о:ина, :ок
ко: нас у за:рузи не мо;у :а служе канаAе ни :ве ;о:ине. Тако је
и ко: кола, ралица, Aлу;ова, :рљача, реPко ћеш ка:а :а нађеш све
исAравно. ГуMљење и ки:ање ланаца, иако смо имали ковача, ни-
ка:а ниси мо;ао наћи цео ланац. Нико не схваPа :а му Pо PреMа,
не;о хоће само :а се Aослужи :ок њему PреMа и Mаци ма ;:е Pо Mи-
ло. Нико се није нашао :а сламу уз:и;не и заврши о: кише и ве-
Pра, јер сваки чека :а му неко наре:и, а ка:а му PреMа за своје Aо-
PреMе, Mаца оно шPо је закисло и Pражи Mоље. Имамо ;уMљење на
сPоPине џакова, ;уMљење коноAаца, разни мањкови […]”.39 Аљка-
восP у ра:у исAољавана је и у ра:у за:ружне кафане у Мисло-
Aољу, зMо; че;а је инсAекција Среско; наро:но; о:Mора среза сPу-
:еничко; 22. аAрила 1952. ;о:ине :онела Решење о њеном Aри-
временом заPварању, :ок се уочене неAравилносPи и хи;ијенски
не:осPаци не оPклоне, у скла:у с AроAисима.40

Руково:еће функције ко: Aоје:инаца су AоMуђивале е;оизам,
MахаPосP и осионосP Aрема за:ру;арима, Pако :а је, Aримера
ра:и, СвеPислав Кнежевић, Aре:се:ник у Aерио:у 1950/51. ;о:и-
не, хвалисаво исPицао: „ДоAало ми је :а јашем и може ми се
са:а!” и „Волим :ру;о; :а корисPим и Pако ми се може!”, шPо је
изазивало револP чланова за:ру;е.41 Такође, ко: Aоје:иних за-

38 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај о ра:у
УAравно; о:Mора СРЗ „КоAаоник” за 1952. ;о:ину, 26. IV 1953.

39 ИсPо.
40 Комисија је усPановила :а кафана не о:;овара хи;ијенским нормаPивима.

„ЦелокуAне AросPорије су AоPAуно Aрљаве и нечисPе, нез:раве и шPеPне Aо
з:равље ;осPију. […] У самом шанку се Aрање чаша о: Aива врши у је:ном ве-
ликом су:у и он:а се исAирају. ПосPоји сумња :а се уоAшPе и не исAирају.
[…] СAољашњи из;ле: з;ра:е је Pакође врло рђав, а Pакође и :воришPе око
исPо; је веома Aрљаво и нечисPо. У кујни су зи:ови оруњени и Aриликом ку-
вања јела AосPоји оAасносP :а се креч, о:носно Aесак са исPих не оруни у
јело Aриликом ски:ања AоклоAаца са шерAи или :ру;о; руковања. СмешPај
су:ова није, Pакође, за:овољавајући. ОсоMље није снаM:евено AоPреMним Mе-
лим Mлузама, већ чесPо ра:и у свом о:елу које је Aуно Aрашине. […] ПросPо-
рија у којој се врши Aечење ћеваAчића је сва Aрљава и Aокривена Aраши-
ном” (ИАК, Наро:ни о:Mор среза сPу:еничко;, Рашка 1944−1957, ЗаAисник о
извршеном Aре;ле:у ресPорана и мензи у Рашкој, 22. IV 1952). 
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:ру;ара се исAољавало неза:овољсPво начином расAо:еле сPече-
не :оMиPи, шPо је „уносило злу крв” и „крњило у;ле: за:ру;е”.
Према Кнежевићевим речима, AосеMно неразумевање ка:а је реч
о расAо:ели имале су сPарије жене, „већином неAисмене” које су
се зала;але „:а се Aрихо:и :еле Aрема AоPреMама”, а не Aрема
осPвареним Pру:о:анима.42 Уочавало се и :а су у сPочарској Mри-
;а:и „већи расхо:и не;о Aрихо:и”, Pе је сPо;а насPали мањак Aо-
криван из Aрихо:а раPарске Mри;а:е, шPо је Aак изазивало рас-
Aраве и не;о:овање за:ру;ара ан;ажованих на оMра:и земље.43

ДоMар :ео AроAусPа у Aословању Mио је Aосле:ица нереално;
Aланирања, о:носно несналажења у колекPивном ра:у. Како се
из и:еолошких AоMу:а желело AоказаPи :а је оMлик за:ружно;
Aривређивања суAериорнији у о:носу на Pра:иционални иноко-
сни, који је смаPран „реакционарним”, „Aревазиђеним” и „наза-
:ним”, Pо су Aланови Aроизво:ње AројекPовани Mез уAоришPа у
реалном сPању и мо;ућносPима за:ру;е. Тако је 1950/51. ;о:ине
зазимљено више сPоке не;о шPо је мо;ло MиPи исхрањено из соA-
сPвених ресурса, Aа су за:ру;ари Mили Aринуђени :а сPочну хра-
ну куAују и „са својом заAре;ом вуку из у:аљених месPа”.44 НеAо-
вољни услови за смешPај сPоке :ово:или су :о велике сPоAе у;и-
нућа, Aа је Pоком 1950. ;о:ине о: 200 ја;ња:и у;инуло 100 (50%),
о: че;а највећи Mрој усле: мраза на исAаши на КоAаонику.45

Све ове мањкавосPи и AоPешкоће не;аPивно су се о:ражавале
на Aословање за:ру;е, о:носно на живоPни сPан:ар: њених чла-
нова, шPо је узроковало Aа: морала и ра:но; елана. Такође, не;а-
Pивни уPицај суше у леPњим месецима 1950. ;о:ине имао је за Aо-
сле:ицу :а је AочеPком наре:не зиме већина за:ру;ара осPала
Mез неоAхо:них живоPних намирница („већина за:ру;ара немају
већ са: шPа :а је:у, немају Aасуља, куAуса, комAира и P:.”), зMо;
че;а су Mили Aринуђени :а се новчано за:ужују.46

41 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ЗаAисник ре-
:овне ;о:ишње скуAшPине СРЗ „КоAаоник”, 15. II 1951.

42 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај УAрав-
но; о:Mора о ра:у Сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник” у 1950. ;о:ини, Mез :а-
Pума.

43 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), ИзвешPај Кон-
Pролно; о:Mора СРЗ „КоAаоник” за 1950. ;о:ину, Mез :аPума.

44 ИсPо.
45 ИсPо.
46 ИсPо.
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Извођена Aо совјеPском узору, колекPивизација на ју;ословен-
ском селу, Mазирана на заје:ничком ра:у и Aроизво:ним сре:-
сPвима, резулPирала је неусAехом. Колхозни мо:ел у ор;анизо-
вању AољоAривре:е, уAркос Aокушајима ње;ове реор;анизације
у скла:у с условима „на Pерену”, ника:а није сAрове:ен у AоPAу-
носPи.47 Иако се ју;ословенско :ржавно и AарPијско руково:сPво
није лако мирило с Pим, економски неусAеси сељачких ра:них
за:ру;а, јачање нерасAоложења сељашPва као најMројније соци-
јалне каPе;орије, Pе оPварање мо;ућносPи за Aомоћ и кре:иPе из
заAа:ноевроAских земаља и Сје:ињених Америчких Држава, :о-
вели су :о Pо;а :а 30. марPа 1953. ;о:ине КПЈ оMјави „Уре:Mу о
имовинским о:носима и реор;анизацији СРЗ”. СељашPву је Pако
омо;ућено :а се учлањује у сељачке ра:не за:ру;е и излази из
њих AоPAуно :оMровољно, а онима који Pо желе о:оMравало се :а
наAусPе за:ру;у, Mез оMзира на Pо :а ли је исPекао оMавезни Aре:-
виђени рок Pро;о:ишње; члансPва.48 На основу ње :онеPа су и
„УAуPсPва за AосPуAање Aри уређивању имовинских о:носа из-
међу сељачке ра:не за:ру;е и њених чланова у случају реор;ани-
зације и ликви:ације”. ЛаMављење а:минисPраPивних сPе;а и
уки:ање оMавезно; оPкуAа AољоAривре:них Aроизво:а имало је
за Aосле:ицу колеMање :ела за:ру;ара у вези оAрав:аносPи :а-
ље; Aословања за:ру;е, о:носно осPанка у њој. Већина је о:лучи-
ла :а исPуAи из за:ру;е, а неколико најуMеђенијих у оAрав:аносP
овакво; мо:ела увођења социјализма на селу о:лучило је :а „Aо-
куша још је:ну ;о:ину :ана може ли :а се шPо Mоље ор;анизује
ра: и крене је:ним Mољим AуPом за Mоље усAехе”.49 У скла:у
с овим нормаPивним акPима ванре:на скуAшPина чланова за-
:ру;е, о:ржана 13. окPоMра 1954. ;о:ине, на основу Aисаних зах-
Pева већине, :онела је О:луку о расформирању СРЗ „КоAаоник”.
У закључцима УAравно; о:Mора за:ру;е о разлозима за :онеPу
о:луку наво:ило се :а СРЗ „као мало AољоAривре:но ;аз:инсPво
није у мо;ућносPи :а на својој Aовршини ор;анизује механизова-
ну Aроизво:њу с машинама којим ова за:ру;а расAолаже, а с :ру-

47 Током 1952. ;о:ине чињени су Aокушаји :а се AоMољша економски Aоложај
сељачких ра:них за:ру;а. Тежило се, наиме, :а оне Aређу на Aривре:но, ра-
чунско Aословање, а самим Pим и на израчунавање Aроизво:них Pрошкова
и уAлаPу аморPизације, заPим оMрачун у новцу и :р. (Čukanović, 1971, str. 45).

48 Гу:ац До:ић, 162.
49 ИАК, Срески комиPеP Савеза комунисPа СрMије среза сPу:еничко;, Рашка

(1944−1955), ЗаAисник са ;о:ишње конференције ор;анизације Савеза кому-
нисPа, РваPи, 5. II 1955.
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;е сPране за:ру;а за Pе машине Aлаћа аморPизацију и камаPу,
шPо ову за:ру;у :ово:и у Pешку сиPуацију финансијско; Aосло-
вања, а с Pим и за:ру;аре који учесPвују у Aроизво:њи”.50 Такође,
на;лашено је :а књи;ово:сPво за 1953. и 1954. ;о:ину није ажурно
вођено, Pако :а се „не зна Aраво сPање Aословања, ниPи економ-
ска моћ за:ру;е, а из Pо;а AроисPиче :а су за:ру;ари Aлаћани
авансом и не знају вре:носP ра:них :ана”.51 За:ружни сPочни
фон: – чеPири вола, Pри краве и је:на коMила – као и AољоAри-
вре:не машине, алаPи, PрансAорPна сре:сPва и осPали инвенPар,
Aре:аPи су Среском савезу земљора:ничких за:ру;а среза сPу:е-
ничко;.52

ИЗВОРИ НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ

ИсPоријски архив Краљево

Фон:ови

− Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957);

− Срески комиPеP Савеза комунисPа СрMије среза сPу:еничко;, Рашка
(1944−1955);

− Наро:ни о:Mор среза сPу:еничко; Рашка (1944−1957);

50 ИАК, Сељачка ра:на за:ру;а „КоAаоник”, РваPи (1949−1957), Решење УAрав-
но; о:Mора СРЗ „КоAаоник”, 15. X 1954.

51 У комисију за ликви:ацију за:ру;е Наро:ни о:Mор среза сPу:еничко; име-
новао је Јарослава Гвоз:еновића, о:Mорника Среско; већа Наро:но; о:Mора
среза сPу:еничко; и СPанимира РакиPића, служMеника Наро:но; о:Mора
среза сPу:еничко; (ИАК, Наро:ни о:Mор среза сPу:еничко;, Рашка
(1944−1957), Решење Наро:но; о:Mора среза сPу:еничко;, 19. X 1954. 

52 Приликом AримоAре:аје AољоAривре:них машина, алаPа и PрансAорPних
сре:сPава „на сPању” су се налазили: PракPор, заAрежна кола, Aриколица
носивосPи 3 t, Aриколица носивосPи 0,8 t, PроMраз:ни PракPорски Aлу;, Pа-
њирасPа :рљача са 24 Pањира, Aрашач за кукуруз, сејачица за жиPо са 12
лула, сејачица за кукуруз са :ве луле, жеPалица са везачицом, машина за
вађење кромAира, сорPирач кромAира, ручна AумAа за во:у, сечка за реAу,
:ецимална ва;а носивосPи 300 kg, круњач за кукуруз, :рвена :рљача са кли-
новима, ковачке мен;еле, наковањ о: 82 kg и ковачки мехови (ИАК, Наро:ни
о:Mор среза сPу:еничко;, Рашка 1944−1957, Решење Комисије за уређење
имовинских о:носа Mивше Сељачке ра:не за:ру;е „КоAаоник”, 3. II 1955. 
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SUMMARY PEASANT COOPERATIVE “KOPAONIK”, IN RVATI, A CASE STUDY 
OF COLLECTIVIZATION IN THE YUGOSLAV COUNTRYSIDE

AFTER THE SECOND WORLD WAR

Collectivization, as a method of the socialist transformation of
village and of organizing agricultural production, was conducted
after 1944, lasted until 1953, and it was intensified especially after
1948, namely after the conflict of the Yugoslav country and the party
management with members of the Inform Bureau – the Soviet Union
and the countries of “national democracy”, when it was abandoned
despite the attempt of reorganization. Economic failures of collective
farms, political damage caused by relations with farmers, as the most
numerous social category, then new possibilities for help and loans
from the west, predetermined this step. Aspirations of the Commu-
nist party of Yugoslavia to skip the natural way of development and
substitute it by an administrative centralization of the production
means turned out to be a complete failure. Collective farm
“Kopaonik” located in Rvati near Raška was one of numerous farms
of that kind due to which there were intentions to introduce social-
ism into the village and to transform properties. Despite the efforts
of the parties’ forums and initial positive results, it was soon obvious
that conducting this ideological concept was at variance with tradi-
tional relations of the patriarchal farmers’ society. Unprofitability
and destimulation of agricultural production, personal vanities and
misunderstandings among members, as well as a series of other
limiting factors, resulted in its reduction in 1954.

KEY WORDS: collectivization, village, peasant cooperative, Rvati, Raška.
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