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Партијски пресбиро Југословенске
радикалне заједнице
АПСТРАКТУМ: Рад је покушај реконструкције делатности Партијског пресбироа Југословенске радикалне заједнице (ЈРЗ) у периоду од
оснивања до пада Милана Стојадиновића. На основу расположиве грађе представљени су функције, улога, састав и значај ове институције.
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Милан Стојадиновић је био један од ретких модерних политичара свога доба који је придавао велики значај пропаганди. Пошто се учврстио на челу странке
почетком 1936. године, после разлаза са Главним одбором Народне радикалне
странке (НРС), учинио је неколико значајних потеза у том правцу.1 Лист Време је
почетком фебруара продат ,,Стојадиновићу и његовим пријатељима” што је утицај председника владе у њему додатно учврстило.2 У фебруару је поново покренут лист Самоуправа, овај пут као главни орган ЈРЗ. Већ је именовање листа
био значајан пропагандни потез, јер се поклапао са називом листа који је основан
још 1881. године и у коме је објављен програм новоосноване Народне радикалне
странке предвођене Николом Пашићем. Избором назива партијског листа М.
Стојадиновић је хтео да стави до знања да своју странку сматра наследницом некадашње НРС. Осим штампе, партијску пропагадну спроводиле су и многе државне институције међу којима су најважнију улогу имали Централни пресбиро и
агенција ,,Авала.”3
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О сукобу између Милана Стојадиновића и радикала око ГО: Т. Стојков, Влада Милана Стојадиновића, Београд 1983.
М. Јовановић Стоимировић, Дневник 1936-1941, Нови Сад 2000, 33.
Централни пресбиро (ЦПБ) вршио је и превентивну цензуру штампе. У периоду владе Милана Стојадиновића на снази је био Закон о штампи од 6. јануара 1929. Иако је по чл. 1 штампа
формално била слободна од сваког превентивног прегледа то у пракси није био случај. По
чл. 14 истог закона листови су и због најмањег прекршаја могли бити забрањени, а после три
забране лист је могао бити дефинитивно обустављен. Због строгих одредаба, листови су,
што мило што силом, доносили у ЦПБ примерке својих бројева ради прегледа пре пуштања
у штампу. У местима ван Београда овај посао су вршила државна тужилаштва, односно
управе полиције, где није било тужилаштава, и то по директивама и свакодневним упутствима
Централног пресбироа.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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Пораст броја партијских листова и оних који су писали у складу са жељама
владе наметао је потребу да се формира посебан орган који ће у име партије
усмеравати и координисати њихов рад. Тако је основан Партијски пресбиро Југословенске радикалне заједнице, 16. септембра 1936, за чијег шефа је постављен
Милан Јовановић Стоимировић.4 Овај истакнути новинар, родом из Смедерева,
студирао је права у Београду и Швајцарској. Образовање је допунио путовањима
по Европи, задржавајући се у Француској, Немачкој, Белгији и Холандији. Журналистички рад започео је у листу Политика још 1919. године. Био је значајан сарадник Самоуправе од 1921. до 1923, уредник и често уводничар. Приликом писања примао је инструкције и од Николе Пашића.5 Касније је био аташе за штампу,
прво при делегацији у Женеви (1923), а после при Југословенском посланству у
Берлину (1929). У периоду од 1932. до 1935. године Стоимировић је покренуо,
уређивао и издавао лист Вардар који је излазио у Скопљу. Овом даровитом и искусном новинару, Стојадиновић је поверио обиман и важан посао око организације главног органа странке Самоуправе. Стоимировић је упоредо са послом
уредника Самоуправе био директор агенције ,,Авала” (новембар 1937 – јануар
1939) и шеф Партијског пресбироа, што је представљао доказ поверења и угледа
који је уживао код председника владе.
Просторије Пресбироа налазиле су се у улици Вука Караџића 14, уз редакцију Самоуправе. Два дана после оснивања Пресбироа у уводнику Самоуправе,
,,Једна потреба времена”, представљене су основне замисли његових оснивача. О
улози Партијског пресбироа каже се: ,, Пресбиро ће имати, пре свега, да прати и
да помаже сву нашу партијску штампу у унутрашњости земље, те ће он тако аутоматски бити скоро нека врста дописништва свих наших партијских листова у Београду. Партијски пресбиро ће дакле радити за њих и стајаће им увек на располагању, а они треба и сами да се обраћају пресбироу и да користе његове услуге, како
би наша акција у земљи, кроз нашу реч односно кроз штампу, била што упрошћенија, што једноставнија, што јаснија и што јача”.6 Овим је била истакнута тежња
за унификацијом провладине штампе и истакнута озбиљност задатка који јој је
био намењен. О важности штампе и њеног усмеравања за владајућу странку најбоље говоре завршне речи текста: ,,...једна странка, која је узела на себе тако велику мисију и тако замашан програм, не може да не води стриктно рачуна о важности штампе и организовања јавног мњења у данашњем времену, кад се без
штампе не може скоро ништа озбиљно и корисно ни да замисли а камоли да предузме”.7 Коришћење израза ,,организовање јавног мњења” најбоље илуструје намере владајуће странке да озбиљније приступи организацији партијске штампе и
снажно контролише њено писање.
Пошто је Партијски пресбиро са Самоуправом делио не само просторије већ
и шефа односно главног уредника, није тешко претпоставити да су у њима радили
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Могућност формирања Партијског пресбироа помињана је у разговору између премијера
Стојадиновића и Стоимировића у јануару 1936. М. Јовановић Стоимировић, Дневник 1936–
1941, 22.
Биографија Милана Јовановића Стоимировића објављена у листу Време од 17. новембра
1937.
Самоуправа, 18. септембар 1936.
Исто.
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и исти сарадници. Осим њих, за Партијски пресбиро радили су и сарадници Централног пресбироа.8 Једна од главних делатности новооснованог Пресбироа била
је издавање билтена, који је обухватао дневни преглед писања. У њему је бележено писање партијске и влади наклоњене штампе.9 Праћење и помагање листова је
почело од 19. септембра 1936. и трајало је током целог периода Стојадиновићеве
владе. Број тих листова стално је варирао и кретао се око тридесетак. У јануару
1937. помагано је и праћено 36 листова, од којих 6 дневних и 30 недељних.10 Сарадници Партијског пресбироа су писали чланке које су достављали листовима.
За разлику од Немачке где су сличне институције ,,инспирисале”, тј. давале инструкције листовима о чему треба писати, домаће редакције, а поготово оне провинцијске, тражиле су само готове чланке. Ово се објашњавало тиме што у мањим срединама ,,нема људи од пера који би били у стању да саставе добре чланке,
а често ни потребне воље за то”.11 Водило се рачуна о томе да послати текстови буду
објављени истог дана и то као уводници или на насловној страни. Тај јединствен наступ је требало да демонстрира одлучност и јединство штампе као одраз одлучности
и јединства партије и њеног председника.
Упутства из централе су слата писменим путем или су по потреби давана телефоном, ради благовременог пласирања ,,правих” информација. Редакцијама листова слате су и фотографије. Посебно су биле ,,тражене” фотографије Милана
Стојадиновића. За провинцијске листове, због њиховог сиромаштва и непостојања сопствене архиве, то је било од велике важности. Пример Врбаских новина које су, иако главни орган бановине, месецима објављивале исту фотографију премијера Стојадиновића довољно говори. Партијски пресбиро је тесно сарађивао са
Централним пресбироом, служећи као нека врста посредника између ЦПБ-а и
провинцијских листова. Обавештавао је о њиховим потребама за чланцима и клишеима, али и преносио њихове честе захтеве за материјалном помоћи. Главни
уредници листова су редовно посећивали Партијски пресбиро ради размене мишљења и конкретних договора о даљем раду. Такве посете су биле корисне како
за централу тако и за редакције листова које су из ,,прве руке” могле да се
упознају са намерама креатора медијске слике у држави.
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В. Драговић, Српска штампа између два рата, Београд 1956.
У периоду 1936–1938. праћени су и снабдевани материјалом следећи листови: ,,Самоуправа”
Београд, ,,Словенски југ” Београд, ,,Омладинска реч” Београд, ,,Вардар” Скопље, ,,Југословенска застава” Осијек, ,,Врбаске новине” Бања Лука, ,,Југословенски лист” Сарајево, ,,Правда” Сарајево, ,,Новосадске новине” Нови Сад, ,,Народна самоуправа” Краљево, ,,Народни
лист” Цетиње, ,,Приморске новине” Сушак, ,,Грађанин” Пожаревац, ,,Нишки нови лист”
Ниш, ,,Крушевачки гласник” Крушевац, ,,Држава” Сплит, ,,Гласник ЈРЗ” Загреб, ,,Наше слово” Суботица, ,,Војводина” Вршац, ,,Застава” Сента, ,,Зетски гласник” Цетиње, ,,Обнова”
Петровград, ,,Вировитичанин” Вировитица, ,,Глас Полога” Тетово, ,,Заједница” Сомбор,
,,Народна самоуправа” Крагујевац, ,,Југословенски север” Нови Кнежевац, ,,Нови Сад” Нови
Сад, ,,Северна стража” Петровград, ,,Мала Самоуправа” Смедерево, ,,Покрет” Нови Сад,
,,Југословен” Дарувар, ,,Народно јединство” Сарајево, ,,Шајкаш” Тител, ,,Народна слога”
Скопље, ,,Светлост” Стара Кањижа, ,,Наш Исток” Цариброд, ,,Невен” Суботица, ,,Трибуна”
Шибеник, ,,Дан” Нови Сад, ,,Дубровник” Дубровник, ,,Топлички гласник” Прокупље, ,,Недеља” Панчево, ,,Србобрански гласник” Србобран, ,,Јужна Србија” Скопље, ,,Моргенблат”
Загреб, ,,Југословенка стража” Бачка Паланка, ,,Пироћанац” Пирот, ,,Међумурје” Чаковец.
АСЦГ, 37, 17.
Извештај о раду Партијског пресбироа за прво тромесечје 1938, АСЦГ, збирка Добривоја
Стошовића (81), фасц. 6.
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Текстови слати редакцијама могу се груписати у неколико целина. Прву су
чинили текстови о делатности владе, другу о опозицији и трећу о међународној
политици. Текстови су имали наслов, а понекад и по неколико предложених
наслова чиме се остављао простор редакцији да изабере најпогоднији. Прва група
текстова о раду владе била је веома афирмативна с тенденцијом преувеличавања;
друга, везана за опозицију, искључиво негативна са тенденцијом ниподаштавања.
Трећа група текстова је једина имала позитивне и негативне, али и неутралне тонове. Најцрњим бојама приказивано је стање у Совјетском Савезу. Текстови као
што су ,,Крвава Русија” и ,,Методи совјетске власти” потврђивали су антикомунистички курс врха власти.
Партијски пресбиро је настојао да редакцијама доставља текстове ,,о свим
питањима која тангирају земљу”, разумљиво у оквиру онога што је било допуштено односно потребно у датом тренутку. Текстови су се односили на ,,важне”
ствари, за које се проценило да су од државних и партијских интереса. Локалне
теме су обрађиване само ако су улазиле у тај оквир. Провинцијским листовима
остављено је да се баве својим подручјем. Партијски пресбиро слао је редакцијама просечно три-четири чланка недељно. Извештаји Стоимировића и његове ,,десне
руке” Љубомира Лазичића указују на задовољство степеном искоришћености послатог материјала. Основа њихове забринутости била је везана за покретање и повећање
броја листова са којим су сарађивали. Приликом оснивања нових листова посебно се
водило рачуна да они ,,ради популарности” не буду службени органи бановина.
Партијски пресбиро није пратио писање фактички ниједног листа у Словенији, 12 мада се у извештају Партијског пресбироа наводи да у Словенији ,,имамо
у сваком погледу најбоље организовану локалну и партијску штампу”.13 Овај податак довољно говори о ,,подели интересних сфера” која је постојала у ЈРЗ. Корошец, као лидер словеначког дела ЈРЗ, имао је скоро потпуну самосталност деловања на територији Дравске бановине што се показало и по питању штампе.
Посебну активност Партијски пресбиро испољио је непосредно пре и током
предизборне кампање за парламентарне изборе када је дошло до организационих
и структурних промена, као и до повећања средстава уложених у том периоду.
Почетком септембра редакција Пресбироа је премештена у Богојављанску улицу
5. Ангажовани су и нови стални новинар. У јулу је у Партијски пресбиро дошао
Лазар Прокић, а у августу Милан Вучковић и Милан Микашиновић. У наредном
периоду они ће бити једни од најважнијих аутора чланака који су били слати редакцијама листова. Због раздвајања од редакције Самоуправе Мирослав Никитовић је изабран за новог секретара Партијског пресбироа, док је Љубомир Лазичић
остао при редакцији Самоуправе. Све те промене унапредиле су рад Партијског
пресбироа, а број послатих чланака у предизборној кампањи нагло се повећао. Само у октобру 1938. Самоуправи је дато 35, а провинцијским листовима чак 78 чланака.14
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Изузетак је неколико пута преношње писања Sloveneca и то 1938.
Извештај о раду Партијског пресбироа за прво тромесечје 1938, АСЦГ, 81, 6.
Извештај о раду Партијског пресбироа од 1. јуна 1938. до 1. октобра 1938, Историјски архив
Смедерева, Заоставштина Милана Јовановића Стоимировића, фасц. 8.
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Пратећи развој радиофоније основан је Одсек за радио при Партијском пресбироу, чији је главни задатак био да обавештава јавност преко Краткоталасне радио-станице. На његовом челу налазио се Велимир Димић у својству шефа одсека. Још једна од новина у том периоду било је издавање специјалног билтена са
партијским и политичким вестима, који је почео да излази 21. октобра у јеку
предизборне кампање. Извештаји о раду Партијског пресбироа показују задовољство сарадњом са провинцијским листовима. Број тих листова је углавном остао
исти као и у претходном периоду, око 35, али су они, како се наводи, објављивали
све што су добијали од Пресбироа.15 Из извештаја о раду наводимо следеће речи
које најбоље одсликавају суштину деловања Партијског пресбироа: ,,Имао се једино и увек пред очима само општи државни и партијски интерес као и воља шефа ЈРЗ”.16 Та три интереса стапала су се у један, али је интерес шефа странке био доминантнији.
Партијски пресбиро је углавном деловао на територији насељеној српским
живљем, подручју којем је и био намењен. Створен да био послужио интересима
ЈРЗ и њеног председника, деловао је у том правцу. Улогу централног органа који
је бдео над целокупном партијском штампом обављао је у складу са задацима,
објективним и материјалним могућностима. Можда његови резултати нису били
спектакуларни, јер је број листова са којима је сарађивао током три године углавном остао исти. Међутим, његов утицај се значајно осећао.
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