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Почитувани читатели,
Почитувани колеги,
Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови” кое како и години наназад
така и овој пат ќе понуди автентични материјали и нови сознанија од областа на
историјата, заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно
наследство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија,
историја на уметноста, епиграфика....
Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги од редот на вработени во
оваа институција, но и трудови на колеги кои работат во различни сфери во
културните и научнитеинституции ширум републиката.
Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение
на корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе
ги најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме за тоа
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место
во некој иден ваков број.
Како и секое претходно, и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги и
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни
трудови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста.
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и за секаква асистенција во
врска со аплицирањето за учество во Зборникот.

в.д.Директор

Претседател на Редакцискиот одбор

Енгин Насух

д – р Мери Стојанова
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Александар СИМОНОВСКИ∗
РАЗВОЈОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ПО
БРИОНСКИОТ ПЛЕНУМ (1966 – 1967)
Апстракт: Во трудот се опфатени одредени прашања за развојот на
Службата за државна безбедност по Брионскиот пленум во 1966 година.
Бранот реформи ја зафатил службата за внатрешни работи, посебно Државната безбедност. Напишан е врз основа на документот Анализа за спроведувањето на Основниот закон за внатрешни работи кој го изработил Сојузниот
секретаријат за внатрешни работи, во декември 1967 година.
Клучни зборови: СФРЈ, ССВР, СДБ, Брионски пленум.

Во јуни 1966 година Александар Ранковиќ бил обвинет за
нелегално прислушување на Јосип Броз Тито и на неговата сопруга
Јованка. Тоа било изговор за идните обвиненија за конзервативниот политички став на Ранковиќ и потоа се искористило за утврдување на пошироки обвиненија презентирани на IV пленум на Централниот комитет на
Сојузот на комунистите на Југославија (Брионскиот пленум) на 1 јули 1966
година. Прислушување немало, туку обвиненијата биле политички и биле
поставени на платформата за потполна дискредитација на Ранковиќ и на
Управата за државна безбедност (УДБ) со намера да се изврши политички
пресврт во внатрешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ). По ова случување, Ранковиќ и некои од неговите блиски соработници од југословенските и од српските безбедносни
служби биле отстранети од политичкиот живот. Кога била донесена
одлуката да се отстрани Ранковиќ, освен од него и од неговите најблиски
соработници, требало да се изврши ослободување и од неговите лостови на
моќ, пред сè од УДБ.1
Една од првите последици на одлуките на Брионскиот пленум било
пристапувањето на реорганизација во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (ССВР). По Пленумот дошло до значајни промени во службите
за безбедност, посебно во УДБ, и тоа на сојузно ниво, а и до некои
промени во Воената служба за безбедност. Пред сè, УДБ го променила
името во Служба за државна безбедност (СДБ), била извршена реорганизација врз основа на Тезите за реорганизација на СДБ од 14 септември 1966
година и бил донесен нов закон за внатрешни работи со кој нормативно
∗

Д-р Александар Симоновски, виш научен соработник/вонреден професор, ЈНУ
Институт за национална историја, ул. „Григор Прличев“ бр. 3, 1000 Скопје, e.пошта:
a.simonovski84@yahoo.com.
1
Svetko Kovač, Bojan B. Dimitrijević, Slučaj Aleksandra Ranković prema
dokumentima KOS-a: da li je bilo prisluškivanja?, Istorija 20. veka, god. XXXIII, br. 1, Beograd
2015, 9 – 22.
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била уредена работата на СДБ. Се случиле значајни промени: слабеење на
функциите на сојузната СДБ и зајакнување на републичките служби за
државна безбедност, „драстично намалување на бројот на вработените и
персонални промени во сојузната и во СДБ на Србија, но и воведување,
макар основни, механизми за контрола на работата на службите за
безбедност“.
Реорганизацијата на внатрешните работи, во есента 1966 година,
започнала според Тезите за реорганизација на СДБ со кои биле пропишани
делокругот и овластувањата, методите и средствата за работа и организацијата.2
Посебен вид деградација на СДБ претставувало поставувањето на
нејзиниот нов началник на сојузно ниво. Во февруари 1967 година за нов
началник на СДБ во ССВР бил поставен Борче Самоников, поранешен
претседател на Општина Штип.3
Периодот од Брионскиот пленум, а особено од стапувањето на сила
на Основниот закон за внатрешни работи (1 јануари 1967 година), во сите
органи за внатрешни работи бил исполнет со интензивното настојување со
воведувањето на соодветната организација, измената на методите во работата и со другите мерки што подоследно да се спроведат интенциите на
Основниот закон за внатрешни работи за новото место и за улогата на тие
органи.
Организацијата на СДБ во републиките била поставена врз
единствени принципи, со извесни отстапувања диктирани од специфичните потреби на одделни републики. До донесувањето на Основниот закон
за внатрешни работи, работите на СДБ биле третирани како работи од
исклучителна надлежност на федерацијата и за нив била одговорна само
федерацијата. „Меѓутоа, сега е пропишано дека Службата за државна
безбедност ја организираат и ја вршат федерацијата и републиките,“ навел
ССВР во декември 1967 година, во документот Анализа за спроведувањето
на Основниот закон за внатрешни работи. До крајот на 1967 година
доследно се спровела законската одредба дека работите на СДБ на територијата на републиката ги вршела СДБ во Републичкиот секретаријат за
внатрешни работи (РСВР), додека само исклучително одредени работи
чијашто природа тоа го барала непосредно ги вршела СДБ во ССВР. Овој
ССВР донел Правила за СДБ со кои поблиску биле разработени меѓусебните односи на СДБ во федерацијата и во републиките; прецизирани
должностите и овластувањата на работникот на СДБ; утврдени методите и
средствата на работата; начинот на евидентирање, документирање и на
известување, како и односите на СДБ со другите сродни служби.
2

Светко Ковач, Бојан Димитријевић, Ирена Поповић Григоров, Случај Ранковић
– из архива КОС-а, Београд 2015, 389 – 398.
3
Bojan B. Dimitrijević, Odjek Brionskog plenuma na Službu unutrašnjih poslova 1966
– 1970., Istorija 20. veka, god. XIX, br. 2, Beograd 2001, 76.
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Во 1967 година се донеле и неколку интерни акти со кои се
регулирала активноста на СДБ во потесните стручни области. Поради
спроведувањето на законските одредби за делокругот на СДБ, рационализацијата на работите и поради усогласувањето на ставовите и на акциите
во одделни области, биле донесени упатства за соработка и за взаемни
обврски на СДБ со Службата за безбедност на Југословенската народна
армија (ЈНА). Претстоело регулирање на односите со Втората управа на
Генералштабот на ЈНА и со соодветната служба во Државниот секретаријат за надворешни работи.
Во склад со принципот за единственост на органите за внатрешни
работи и заради што поуспешно остварување на задачите на тие органи во
целина, посебно внимание се посветило „на развивањето на потребните
облици за взаемно дејствување на службите за јавна и за државна безбедност што е регулирано со посебната Инструкција“ на ССВР.
Уредувањето на тие односи и нивното натамошно проширување и
продлабочување се покажало многу корисно и многу потребно.4
Развојот на СДБ по Брионскиот пленум се карактеризирал со тоа
што таа преку засилени напори морала да ги совладува и тешкотиите во
реорганизацијата и во адаптацијата на новата улога, при што до израз
дошле функционалните, кадровските и материјалните проблеми на СДБ.
Реорганизација на СДБ. Реорганизацијата и изградувањето на
замислата за местото, улогата и за задачите на СДБ почнале и се развивале
веднаш по Брионскиот пленум врз база на неговите одлуки и сообразно
упатствата на Државната комисија за реорганизација.
Била спроведена концепцијата дека СДБ е стручна служба „која
собира, документира, евидентира и која анализира податоци и други
известувања со цел откривање и спречување на тајната и на организираната непријателска активност на странските разузнавачки служби, југословенската емиграција, поединците, групите и на организациите во
земјата и во странство која е насочена на поткопување или на рушење на
поредокот утврден со Уставот и дека за таа дејност ги известува
надлежните органи“. Како таква, СДБ се вклопувала во безбедносниот
систем на СФРЈ како еден од неговите елементи.
Била остварена нова организација. Во сите републички органи СДБ
била организирана како самостојна стручна служба со центри во
поголемите места на републиката за одредени подрачја, а во Социјалистичка Република (СР) Србија и со две покраински управи. Во СР Босна
и Херцеговина биле формирани 4 центри, СР Црна Гора – 5 („одделенија“),
СР Хрватска – 7, СР Македонија – 3, СР Србија – 18 (од кои во потесната
Србија 9, додека во покраинските управи на Автономна Покраина
4

Архив на Југославија, Белград (АЈ), ф. Сојузен суд, фасц. бр. 1, Анализа за
спроведувањето на Основниот закон за внатрешни работи, декември 1967 година, 1 – 4.
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Војводина – 5 и на Автономна Покраина Косово и Метохија – 4) и во СР
Словенија – 2 („испостави“).
Центрите исклучително вршеле непосредно-оперативни работи, а
организационите единици на СДБ во републичките органи за внатрешни
работи претежно вршеле инструкторско-аналитички работи, но и непосредно-оперативни работи во одредени ситуации.
Службата за државна безбедност во ССВР, пред сè, имала
насочувачки и аналитички задачи. Таа се појавувала како организатор и
како координатор на спротивставувањето на странските разузнавачки
служби и на непријателската дејност на емиграцијата. Со одлука на Сојузниот извршен совет биле одредени работите кои непосредно ги вршела
СДБ во ССВР.5
Проценка на непријателската дејност во периодот од 1 јули 1966
година. Според податоците на СДБ и според информациите што ги изнел
ССВР во декември 1967 година, главните носители на тајната и на организираната непријателска активност против СФРЈ „се странските разузнавачки служби и непријателскиот дел на емиграцијата – посебно екстремниот“.
Непријателските елементи во СФРЈ делувале помалку организирано и тоа
било поинтензивно и поопасно кога наоѓале потпора во странство.
Интензитетот на активноста на странските разузнавачки служби кон
СФРЈ, а која континуирано се одвивала во целиот период по Втората
светска војна, се засилувал или опаѓал во зависност од конкретната
меѓународна или внатрешна ситуација. Активноста се засилила по Брионскиот пленум и особено дошла до израз во текот на Арапско-израелската
војна (јуни 1967 година) кога странските разузнавачки служби настојувале
„често и на најдрзок начин да дојдат до сознанија за најважните податоци
од воена, економска и од политичка природа“ во СФРЈ. „Таквата активност
и сега се одвива, но посмирено и поприкриено“, се произнел ССВР, во
декември 1967 година.
Американската разузнавачка служба (ЦИА) претставувала носител
и координатор на разузнавачките активности на службите на НАТО6 кон
СФРЈ. За разлика од другите разузнавачки служби кои, главно, ги
интересирале одредени податоци од воен, економски и од политички
карактер, ЦИА покажувала уште пошироки интересирања. Кај неа особено
било развиено дејството „на идеолошка диверзија и на ширењето сомнеж
во успехот“ на југословенскиот општествен развој, разгорувањето на
национализмот и на шовинизмот, „како и на другите облици на пропаганда
која се вклопува во општата пропаганда на САД“.
5

Истото, 22 – 23.
Организацијата на Северноатлантскиот сојуз (North Atlantic Treaty Organization)
– НАТО била формирана на 4 април 1949 година во Вашингтон, Соединети Американски
Држави (САД).
6
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Значаен безбедносен проблем сè повеќе претставувало и делувањето на разузнавачките служби кон југословенската работна сила во странство за што постоеле погодни услови. Со разни облици на притисоци,
особено во државите во кои не бил регулиран статусот на југословенските
работници, службите, преку полицијата или преку емиграцијата, доаѓале
до разузнавачки информации и подготвувале поединци за собирање. Во
1967 година сè уште била присутна појавата југословенските граѓани „да
се пријавуваат во западните земји како бегалци, бидејќи на тој начин
вработувањето донекаде им е олеснато“. Тие биле упатувани во прифатилиштата и во логорите за бегалци каде биле подложени на разработен
систем на сослушувања низ кои се собирале разузнавачки податоци за
СФРЈ и поединци се подготвувале за „контакт со разузнавачката служба“.
Непријателската емиграција во својата работа против СФРЈ предимно се ориентирала на пропагандно дејствување против југословенското
општествено уредување и на поинтензивна дејност кон југословенските
граѓани на работа во странство, додека помал дел се залагал за екстремни
(диверзантско-терористички) методи.
Оценувајќи дека по Брионскиот пленум настапил погоден момент
за засилена активност, непријателската емиграција посебно се ориентирала
на обединување на сите емигрантски организации и групации, при што во
„одредени случаи со поддршка на реакционерните кругови и на разузнавачките служби“.
Во 1967 година единствен настап на сите групации во емиграцијата
се чувствувал само кон југословенските граѓани со привремен престој во
странство со цел нивно придобивање и нивно вклучување во работата на
емигрантските организации. Преку така придобиените лица требало да се
оствари влијание и особено да се создадат илегални организации и упоришта во СФРЈ. Нивните успеси не биле особени зашто повеќето југословенски работници на работа во странство се држеле лојално кон СФРЈ.
Екстремниот дел на емиграцијата сметал дека ситуацијата по
Брионскиот пленум е погодна и за поостри облици на непријателска
дејност во СФРЈ. Врз таквото убедување влијаела и Арапско-израелската
војна во јуни 1967 година. Кај терористичките групи владеело уверувањето
дека „во овие години се дадоа можности за изведување на диверзантскотерористички па дури и герилски акции во Југославија ’бидејќи во земјата
завладеа крајно незадоволство... а ги нема УДБ ниту другите сили кои
можат тоа да го спречат...‘.“ Во таа смисла, имало конкретни обиди, но
ниедна група не успеала да ги оствари своите планови што предизвикало
одредени колебања и судири во емиграцијата.7

7

АЈ, ф. Сојузен суд, фасц. бр. 1, Анализа за спроведувањето на Основниот закон
за внатрешни работи, декември 1967 година, 24 – 27.
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Меѓу најактивните групации спаѓало Хрватското револуционерно
братство кое исклучиво работело со илегални методи на уфрлување
терористички групи во СФРЈ за вршење диверзантски акции; поставување
експлозив во меѓународните возови кои поминувале низ Југославија за да
дојде до експлозија на југословенската територија, како и на терористички
напади на југословенските дипломатски и на другите претставништва во
странство.
Меѓу поопасните екстремни организации спаѓало и Српското
младинско движење – Ослободување. Некои припадници на оваа организација биле агенти на ЦИА. Како што посочува ССВР, „членовите на оваа
организација извршија диверзантски акции кон нашите дипломатскоконзуларни претставништва во САД и во Канада“.
Дејноста на непријателските елементи во СФРЈ посебно дошла до
израз за време на Арапско-израелската војна во јуни 1967 година.
Под контрола на СДБ се наоѓале 18 илегално организирани групи
од кои повеќето биле оневозможени, додека другите сè уште се наоѓале
под контрола во декември 1967 година. Кај повеќето групи биле изразени
стремежите за поврзување со странство. Во три случаи иницијаторите на
илегалното организирање не биле познати како непријатели. Дејноста на
групите, главно, била врз националистички основи.
Се чувствувало и засилено непријателско дејство на поранешните
четници, поранешните усташи и на „некои политичари на поранешните
граѓански партии“, и тоа првенствено низ јавни непријателски истапи и
низ пренесување алармантни вести.
Националистичките и шовинистичките ставови, нападите на одлуките на Брионскиот пленум и на југословенскиот општествено-политички
систем се изразиле и низ илегална напишана пропаганда. Од 1 јули 1966
година во СФРЈ биле евидентирани 40 видови летоци со околу 7.300
растурени примероци, околу 270 напишани непријателски пароли, близу
70 анонимни и заканувачки писма до државните и до партиските
функционери и над 200 непријателски симболи (знамиња, кукасти крстови
и др.).
Степенот на оспособеноста на СДБ на крајот на 1967 година и
проблемите во работата. По релативната краткотрајна стагнација по
Брионскиот пленум, СДБ продолжила со континуираното извршување на
задачите на оние подрачја врз кои останал неизменет нејзиниот делокруг и
по реорганизацијата.8
Во однос на странските разузнавачки служби, СДБ ја насочила и ја
засилила активноста врз оние центри и врз оние поединци кои делувале
против СФРЈ, во прв ред, од соседните западни земји и членки на НАТО.
На тој план, СДБ остварила извесен увид врз разузнавачките активности
8

Истото, 27 – 28.
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кон СФРЈ и дошла до оригинални документи за тајната дејност. Се успеало
од поширока, фронтална обработка на дејствата на странските служби да
се премине и во конкретна акција на следење и на проучување на
активностите на одделни разузнавачи и на нивните агенти на југословенската територија.
И во обработката на активноста на непријателската емиграција СДБ
покажала одредени резултати. Во поголем дел биле надминати
некогашните слабости кои се покажале со краткорочното и со периферното зафаќање на активностите на поединците и на групите. Се планирале
и постепено се спроведувале долгорочни и смислени акции за остварување
увид во дејствата на емигрантските групи и организации. Резултатот на
таквата ориентација претставувал и оневозможување на некои емигрантски терористички групи кои во 1967 година биле уфрлени во СФРЈ, како и
благовремено спречување на одделни диверзантски акции.
Според тоа, СДБ успеала во одреден степен да се спротивстави на
дејствата на странските разузнавачки служби и на екстремните емигрантски групи од што произлегле и конкретните сознанија до декември 1967
година за носителите и за облиците на непријателската дејност. Но, сè
уште не биле создадени услови за поуспешно дејствување. „Објективно –
опременоста и средствата на Службата во споредба со средствата на
непријателот се недоволни. Субјективно – методите на спротивставувањето на непријателот сè уште не се доволно разработени.“ Оттаму се
појавиле и одредени недостатоци во работата што посебно важело за
увидот во работата на некои разузнавачки служби. Некои упоришта и
некои врски на непријателската емиграција во СФРЈ не биле доволно
изучени и не биле доволно „покриени“.
Во откривањето и во спречувањето на дејноста на непријателските
елементи во СФРЈ, СДБ успеала да онезвозможи илегални организации
или групи, а бил постигнат релативно мал успех во откривањето на
поединците кои своите непријателски дејства ги покажувале низ илегална
пишана пропаганда (летоци, пароли и анонимни писма).
Во поглед на работата на непријателските елементи во СФРЈ
постоел највисок степен на децентрализирано делување на СДБ. Уште
понекаде во СДБ постоеле несфаќања во одредувањето кој е „непријателски елемент во земјата“ и во однос на моментот кога СДБ треба да
пристапи во расчистувањето на заднината на некои јавни непријателски
акции, односно во контролата на групите или на поединците „кои можат да
бидат поттикнувачи на одделни облици на политичка диверзија“.
Врз работата на СДБ се одразувал недостигот на општиот т.н.
полициски (јавен) систем на мерки од кој би се добивале одредени
сознанија за непријателската активност поради насочувањето кон тајниот и
кон организираниот непријател. Информации за евентуално тајно и
организирано делување СДБ, главно, добивала со својата работа (со
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обработката на непријателот – внатрешниот, емиграцијата и разузнавачките служби) што не било доволно.
Во рамките на извршувањето на законските утврдени задачи СДБ
соработувала со Државниот секретаријат за народна одбрана, Државниот
секретаријат за надворешни работи и со правосудните органи.
Соработката со Службата за безбедност на ЈНА се одвивала
успешно во границите на упатствата за меѓусебна соработка, „додека донесувањето на акт за соработка со другите сродни служби сè уште е во
разгледување“.9
Состојба со кадарот. Реорганизацијата на СДБ го отворила и
проблемот со вишокот кадар. На 1 јули 1966 година во СДБ работеле
вкупно 4.596 работници. Во декември 1967 година на работа се наоѓале
вкупно 2.215, т.е. составот на СДБ бил намален за 52%. Намалувањето на
кадарот првенствено се решавало со пензионирање, а во помал дел и со
преквалификација и со вработување во други дејности.
Според усвоените решенија за организацијата и за систематизацијата во СДБ биле предвидени вкупно 2.409 работни места со следната
структура: со висока стручна спрема – 43%, виша – 23%, средна – 28% и со
нижа – 6%.
Се сметало дека ваквата систематизација на прво место би
одговарала на работите кои ги вршела СДБ. Но, на работните места биле
распоредени за 8% помалку отколку што се предвидувало со систематизацијата. Сите работни места не биле пополнети, зашто и покрај големиот
вишок кадар пред реорганизацијата, не можело да се обезбеди кадар со
соодветен квалитет за работите на СДБ за кои се барале значително
построги критериуми во споредба со другите органи на управата.
Ниту распоредениот кадар сè уште не одговарал на планираната
стручна структура. Со висока спрема биле распоредени 26%, виша – 24%,
средна – 34% и со нижа – 16%.
Па така, во однос на систематизацијата постоел недостиг на кадар
со висока стручна спрема за 45% и со виша за 5%. Со средна спрема биле
распоредени за 12% повеќе работници од планираното, а со нижа биле
распоредени дури 162% повеќе работници од планираното. Притоа било
карактеристично и дека од распоредените работници со висока спрема
фактички таква имале сè на сè 45%, а другите признаена. „Најздравиот пат
за решавањето на овој проблем лежи во постепената измена на старосната
структура, подмладувањето со нови луѓе со соодветно школско образование, што е во најтесна врска и со решавањето на материјалните проблеми.“
Според националната припадност, од распоредените работници во
СДБ имало: Срби – 52,19%, Хрвати – 16,81%, Словенци – 9,30%,
Црногорци – 8,46%, Македонци – 7,43%, Албанци – 2,28%, Муслимани –
9

Истото, 29 – 30.
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1,94%, Југословени – 0,77% и Унгарци – 0,36%. Имало уште 3 Евреи, 2
Бугари и по 1 Украинец, Русин, Словак, Турчин, Ерменец и Германец.
Во СДБ во ССВР имало: Срби – 68,40%, Црногорци – 9,95%,
Хрвати – 8,94%, Југословени – 5,15%, Македонци – 4,46%, Словенци –
2,75% и еден Германец. Според републиките од кои потекнувале, од
Србија имало 40,60%, Хрватска – 28,20%, Босна и Херцеговина – 14,40%,
Црна Гора – 9,27%, Македонија – 4,81% и од Словенија – 2,72%.
Националната и републичката структура на СДБ во ССВР сè уште
не била задоволителна иако постоела желба да се подобри со доведување
на кадар со одредени стручности и со искуства од републиките. Меѓутоа,
таквите кадри потешко се одлучувале да работат во ССВР зашто тоа било
поврзано со решавањето на материјалните и на другите прашања
(станбените, личните примања, школувањето на децата итн.).10
Во декември 1967 година, според старосната структура,
преовладувал кадарот меѓу 36 и 45 години старост (54%), а потоа кадарот
од 26 до 35 (37%). Потоа следел кадарот до 25 (5%), од 46 до 50 (3%) и над
50 (1%).
Со оглед на состојбата на кадарот требало веднаш да се пристапи на
систематско подобрување на структурата, бидејќи состојбата ќе се
влошела (најискусниот дел од кадарот наскоро ќе се нашол пред пензија).
Затоа СДБ морала да изработи долгогодишна кадровска проекција.
Истовремено било потребно да се обезбедат такви материјални услови со
цел помладите и стручните лица да бидат заинтересирани да работат во
СДБ.
Материјалната положба на работниците во СДБ се влошила и со
незадоволителното решавање на станбеното прашање. Од сите работници
само 65% го решиле тој проблем, 17% делумно (постанарски односи и
несоодветни станови), додека 18% од работниците воопшто немале стан.
Во СДБ во ССВР задоволителни станови сè на сè имале 62%, делумно
решение 20%, а без стан биле, исто така, 18%.
Се сметало дека сè додека не се решат тие проблеми на работниците
во СДБ не само што таа немала да се подмлади со соодветен стручен
кадар, туку ќе продолжел и процесот на заминување од СДБ на најспособните работници на кои во другите општествени дејности им се давале
значително поголеми заработки за често полесна и помалку одговорна
работа.
Во кадровската политика на СДБ било зацртано да се примат млади
лица – дипломирани правници, економисти, социолози, инженери и филолози. Неопходните стручни знаења за работа тие лица би ги стекнувале во
образовниот центар на СДБ. Но, „во прв ред, формирањето и работата на

10

Истото, 31 – 33.
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тој центар зависи од одобрувањето на финансиските средства за неговата
изградба и за неговото опремување“.
Проблем со опременоста на СДБ. На крајот на 1967 година пред
СДБ стоеле низа нерешени проблеми. Недоволната опременост, работата
со доста примитивни средства и недостигот на стручно-технички кадар
биле карактеристични за состојбата во СДБ. Заради недостигот на
специјална опрема, разни технички помагала и на други неопходни
средства се наишло на сериозни тешкотии во решавањето на одделни
задачи.
Техниката во светот и во таа област била многу развиена, секој ден
се појавувале сè поусовршени средства, други служби таа техника многу
широко ја користеле, а техничките средства на СДБ по својот квалитет,
бројот и по структурата биле во неодржливо заостанување зад средствата
со кои се служеле странските разузнавачки служби. Проблемот бил
особено тежок поради неопходноста на модерните т.н. дефанзивни
технички средства за заштита од примената на техниката на непријателот.
Посебен проблем претставувале техничките средства и методите на работа
за извршувањето на задачите за заштита на одредени личности и на
одредени простори, како од становиште за спречување на непосакувано
присуство, така и во заштита од примена на технички средства за
озвучување и контрола на телефонот од страна на непријателот. Со оглед
на оваа состојба, СДБ до неодамна практично, не располагала со никакви
современи средства.
Еден од позначајните проблеми бил и недостатокот на системот за
ефикасни врски.
На СДБ ѝ недостасувал и потребен стручен кадар за истражување,
пронаоѓање нови решенија, адаптација, примена и за одржување на
техничките средства. Освен тоа, и во 1967 година имало одлевање на
стручен кадар кој и онака не бил доволен.
Таквата состојба со техничката опременост на СДБ неминовно
морала негативно да се одрази на успешното и на квалитетното
извршување на задачите. „Дури и повеќе, некои задачи кои, пред сè,
зависат од техниката, во вакви услови е невозможно да се извршат.“
Се презеле обемни мерки за анализа на актуелната состојба со
намера изработка на програма за работа за 1968 година. Тоа било
спроведено со цел плански да се пристапи на решавањето на опремувањето
со нови средства и со запознавањето на кадарот со техниката и со
непосредното користење на средствата. Во програмирањето бил даден
приоритет на опремувањето на веќе познатите уреди – со набавка,
адаптација и со изработка. Ваквата ориентација ќе се одвивала на штета на
долгорочната развојна работа, но била неизбежна поради актуелната
состојба и поради актуелните можности.
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При решавањето на наведените проблеми се водело сметка и за
оспособеноста на СДБ за работа во вонредни услови.11
Ревизија на документацијата на СДБ. Една од битните последици
за реорганизацијата на Државната безбедност по Брионскиот пленум била
одлуката да се изврши преглед на архивата на УДБ за Југославија, да се
намали – уништи непотребната документација на Службата и количината
на документацијата да се сведе на законски одредениот делокруг на
реорганизираната СДБ. На 1 јули 1966 година во архивите на СДБ, покрај
другите материјали, се наоѓале и 2.754.923 т.н. досиеја за лица.12 Во јули и
во август 1966 година биле утврдени основните критериуми за ревизијата.
На крајот на 1966 година и во почетокот на 1967 година се
пристапило на ревизија на досиејата на лицата. „За оперативна работа се
задржани само оние досиеја во кои се наоѓаат податоци кои зборуваа или
основано укажуваа за постоење на илегална и на организирана
непријателска дејност.“
Во целиот период по Брионскиот пленум се вршела и ревизија на
комплетниот архивски фонд на СДБ за да се доведе во согласност со
новата ориентација на работа, задачите и со потребите на СДБ. Притоа се
водела сметка да не се оштети потребниот фонд за натамошната
оперативна работа на СДБ, да се сочуваат материјалите кои по содржината
претставувале историска вредност и да се уништат преостанатите
материјали со цел лицата на кои се однесувале без причина да не се
наоѓаат во евиденцијата на СДБ.
До крајот на 1967 година биле извршени само груба ревизија и
селекција. Претстоела дефинитивна обработка според утврдената
методологија.13

11

Истото, 33 – 35.
Во СДБ на Босна и Херцеговина се наоѓале 316 445 досиеја, СДБ на Црна Гора
– 40.885, СДБ на Хрватска – 826.965, СДБ на Македонија – 243.374, СДБ на Словенија –
270. 678, СДБ на Србија – 692.250 и во СДБ во ССВР – 364.326.
13
Во сите единици на СДБ во РСВР на Македонија пред Брионскиот пленум се
воделе 243 374 разни лични досиеја и предмети (од тоа 70.064 молби и проверки на
југословенските граѓани за патување во странство) и околу 4 милиони страници на разни
други материјали. Вкупниот обем на граѓата изнесувал 1.434 метри должина (мд).
По извршената ревизија биле уништени 195.374 лични досиеја, 12.119 биле
отстапени надвор од СДБ и било задржано 35.881 досие. Од вкупниот обем на граѓата
(1.434 мд) биле уништени околу 920 мд и биле отстапени 16 мд. Во февруари 1969 година
во СДБ во РСВР на Македонија се наоѓале уште околу 498 мд документација.
Повеќе за ревизијата на документацијата на СДБ по Брионскиот пленум види: АЈ,
ф. Сојузен извршен совет, фасц. бр. 558, Ревизија на документацијата на СДБ, 5
февруари 1969 година, 1 – 12; Срђан Цветковић, Како је спаљено пет километара досијеа
УДБ-е, Архив, год. IX, бр. 1 – 2, Београд 2008, 71 – 84; С. Ковач, Б. Димитријевић, И.
Поповић Григоров, Случај Ранковић..., 397 – 398; B. B. Dimitrijević, Odjek Brionskog
plenuma..., 83 – 85.
12
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Местото на СДБ во системот за општествена самозаштита. Со
одредувањето на местото и на задачите на СДБ и со сведувањето на
нејзината улога на стручна и на специјализирана служба со дефиниран
делокруг на работа, започнал процесот на остварувањето на оние интенции
и на оние одлуки на Брионскиот пленум кои ја истакнале неопходноста за
создавање на таков систем на безбедност кој ќе се темели на активно
учество на сите општествени фактори, државни органи, организации и на
граѓани – од поставување во однос на чувањето на тајната, одредувањето
на работните места кои посебно ќе се штитат, улогата на печатот, па сè до
организацијата на безбедносното образование на граѓаните.
Меѓу најзначајните прашања на кои требале да се ангажираат
службите за државна и за јавна безбедност, другите органи на управата и
другите општествени фактори спаѓале собирањето на разузнавачки
податоци низ легална форма на работа и заштита на одредени работни
места, објекти и подрачја. „Посебно место во тоа имаат странските
дипломатско-конзуларни претставници кои во вршењето на својата
основна мисија низ легални контакти настојуваат да дојдат и до
разузнавачки податоци.“ Во таквите контакти, југословенските граѓани па
и некои функционери без притеснување одговарале речиси на сите
прашања на странските претставници и без доволна самоконтрола
зборувале и за она што претставувало службена тајна. Еден од поопасните
видови на тоа делување кој широко се користел, биле снимањето и
скицирањето на објектите или на подрачјата за кои тоа било забрането.
За собирањето на податоци со јавни методи, странските служби,
освен официјалните претставници на своите држави, ги користеле и
другите свои граѓани или странските граѓани – почнувајќи од новинарите
па сè до туристите. Со оглед на тоа дека надлежните југословенски органи
сè уште не биле во состојба да ги спречуваат барем повеќето случаи на
неовластено снимање и на неовластено скицирање, како и на често
недоволната безбедносна свест на југословенските граѓани во контактите
со странците (потоа и разните написи во печатот и во публикациите итн.),
странските разузнавачки служби успевале со тие методи да задоволат низа
свои интересирања.
Службата за државна безбедност за да му се спротивстави на
тајното делување на странските претставници ја забележувала и нивната
дејност на јавното собирање на податоци за што ги известувала
соодветните фактори. Со тоа се контролирал само еден дел на таквото
дејство, додека, во отсуство на поефикасен систем за општествена
самозаштита, спротивставувањето на непријателот на тоа подрачје било
прилично запуштено.
Со отвореноста на југословенското општество кон странство и со
агресивноста
на
разузнавачките
служби,
од
една,
та
со
нефункционирањето на системот за општествена самозаштита, од друга

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР.21

164

НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

страна, бил создаден проблем кој барал соодветни и ефикасни решенија.
Иако само парцијална, но значајна улога во сето тоа требале да одиграат
работните организации и институциите кои со своето редовно работење
биле ориентирани на соработка и на деловни односи со странство.
Податоците до крајот на 1967 година за работата и за ориентацијата на
одделни странски разузнавачки служби, несомнено, потврдувале дека
контактите од било кој вид со југословенските граѓани „често се користат
како извор на сознанија за кои странските кругови се заинтересирани“.
Разработката на овој проблем во системот за самозаштита и во
уредувањето на меѓусебните односи меѓу таквите институции и СДБ
неопходно се наметнувала.
Со прописите се предвидувале нешто пошироки овластувања на
СДБ за заштита на работните места, објектите и на подрачјата од посебен
интерес за безбедноста на СФРЈ и за заштита на одделни раководни
личности. Во републиките СДБ подготвила предлози за извршните совети
со конкретизација на тие места (објектите и подрачјата). Предлозите биле
подготвени во соработка со Државниот секретаријат за работи на
народната одбрана и со Службата за безбедност на ЈНА.
Со оглед на улогата и на местото во општеството СДБ требала да
дава само стручна помош во создавањето широк систем за општествена
самозаштита – на полето на безбедносното воспитување и на
оспособувањето на општествените организации и на граѓаните за
поактивен однос кон безбедноста на СФРЈ. Основна улога во тој процес
требале да имаат другите општествени фактори. Освен извесни обиди
немало доволна општествена активност за систематско и за долгорочно
решавање на клучните прашања на системот за самозаштита.
Постојано бил актуелен проблемот и на странското влијание врз
југословенските граѓани низ интензивната пропагандна активност на
одделни официјални или неофицијални странски институции, а која ги
надминувала рамките на меѓународните аранжмани и на нормалната
соработка. Спротивставувањето на ваквата масовна и организирана
пропагандна дејност го надминувало опсегот на надлежностите и на
можностите на СДБ и спаѓала во доменот на широкиот безбедносен
систем.
Согласно своите обврски, СДБ редовно ги информирала
општествено-политичките фактори за сите позначајни прашања од интерес
за безбедноста на СФРЈ.14
Просечни лични доходи по стручна спрема во СДБ. Прегледот го
изработил ССВР во декември 1967 година:15

14

АЈ, ф. Сојузен суд, фасц. бр. 1, Анализа за спроведувањето на Основниот закон
за внатрешни работи, декември 1967 година, 36 – 39.
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РАБОТНИ
МЕСТА
Општ
просек
Висока
спрема
Виша
спрема
Средна
спрема
Нижа
спрема

Просечен личен доход
БиХ

ЦГ

ХРВ

МАК

СЛО

СРБ

ССВР

1.346,88

1.239.00

1.363,00

1.191,30

1.479,96

1.421,00

1.465,62

1.752,94

1.430,00

1.626,00

1.444,30

1.800,00

1.649,00

1.800,00

1.289,49

1.150,00

1.199,00

1.160,50

1.470,00

1.297,00

1.200,00

1.071,20

1.050,00

918,00

971,30

1.131,18

903,00

1.028,84

834,91

830,00

-

-

894,00

-

-

Тезите за реорганизација на СДБ ја поставиле новата структура на
органите за Државна безбедност во СФРЈ од времето по Брионскиот
пленум па сè до крајот на постоењето на социјалистичка Југославија.
Сојузната СДБ16 го изгубила значењето, нејзините луѓе биле намалени за
околу 50% и горе-долу била претворена во некакво координационо тело
над републичките служби за Државна безбедност кои презеле делови од
надлежностите од сојузно ниво.17
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
I. Необјавена архивска граѓа
1. Фондови на Архивот на Југославија, Белград
- Сојузен извршен совет.
- Сојузен суд.
II. Литература
- Dimitrijević Bojan B., Odjek Brionskog plenuma na Službu unutrašnjih
poslova 1966 – 1970., Istorija 20. veka, god. XIX, br. 2, Beograd 2001, 75 – 87.
- Ковач Светко, Димитријевић Бојан, Григоров Поповић Ирена,
Случај Ранковић – из архива КОС-а, Београд 2015.
- Kovač Svetko, Dimitrijević Bojan B., Slučaj Aleksandra Ranković
prema dokumentima KOS-a: da li je bilo prisluškivanja?, Istorija 20. veka, god.
XXXIII, br. 1, Beograd 2015, 9 – 22.

15

Поради ограничениот простор се внесени скратеници: БиХ – Босна и
Херцеговина, ЦГ – Црна Гора, ХРВ – Хрватска, МАК – Македонија, СЛО – Словенија и
СРБ – Србија.
АЈ, ф. Сојузен суд, фасц. бр. 1, Анализа за спроведувањето на Основниот закон
за внатрешни работи, декември 1967 година, прилог бр. 6.
16
Називот СДБ останал до распадот на СФРЈ во почетокот на 90-те години.
17
С. Ковач, Б. Димитријевић, И. Поповић Григоров, Случај Ранковић..., 392 – 394.
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- Цветковић Срђан, Како је спаљено пет километара досијеа УДБ-е,
Архив, год. IX, бр. 1 – 2, Београд 2008, 71 – 84.
РЕЗИМЕ
По Брионскиот пленум (1 јули 1966 година) се случиле значајни промени
во службите за безбедност, посебно во Управата за државна безбедност (УДБ), и
тоа на сојузно ниво, а и до некои промени во Воената служба за безбедност.
Управата за државна безбедност го променила името во Служба за државна
безбедност (СДБ).
Развојот на СДБ по Брионскиот пленум, односно во времето од втората
половина на 1966 до крајот на 1967 година е анализиран низ следните прашања:
реорганизацијата на СДБ, проценката на непријателската дејност во периодот од
1 јули 1966 година, степенот на оспособеноста на СДБ на крајот на 1967 година и
проблемите во работата, состојбата со кадарот, проблемот со опременоста на
СДБ, ревизијата на документацијата на СДБ, местото на СДБ во системот за
општествена самозаштита и низ просечните лични доходи по стручна спрема во
СДБ.

SUMMARY

After the Brioni Plenum (July 1st, 1966), there were significant changes in the
security services, especially in the State Security Administration (UDB), at the federal
level, but there were, as well, some changes in the Military Security Service. The State
Security Administration changed its name to State Security Service (SDB).
The development of the SDB after the Brioni Plenum, i.e. during the period
from the second half of 1966 until the end of 1967 is analyzed through the following
questions: the reorganization of the SDB, the assessment of the enemy activity during
the period from July 1st, 1966, the level of the SDB’s ability at the end of 1967 and the
problems in the work, the situation with the staff, the problem with the SDB’s
equipment, the revision of the SDB’s documentation, the position of the SDB in the
social self-protection system and through the average personal income according to the
professional preparation in the SDB.
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НУ ЗАВОД И МУЗЕЈ БИТОЛА

ОВАА СТРАНА Е НАМЕРНО ОСТАВЕНА ПРАЗНА
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