
Душан Биланuић: ХИСТОРИЈА СОЦИЈАЛИСТИ ЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, »Школска књига« Загреб 1978. године 

Крајем 1978. године изашла је из шта:-.1nе књига Душана Биланuића: 
»Хистерија Социјалистичке Федеративне Реnублике Југославије - Главни 
nроцеси«, коју је изда.1а »Школска књига« Загреб. 

Књига садржи Уводни дио - Слом Краљевине Југославије н шест 
.:шје.1ова: nрви дио: Стварање Де:-vюкратске Федеративне Југос..1авије, дру
ги дио: Формирање државноцентралистичког система и nочетак његове 
кризе (1945 - 1950), трећи дио: Ве.1ика nрекретннца ( 1954- 1957), четврти 
дио: Двојност друштвеног система (1954- 1957) nети дио: Критика држав
ног централюма, развој саУ~оуправ.ъања и нових :-.1еђунационалних односа 
и шести дио: Развијање систе:-.1а самоуnрављања на концеnцнј'1 удруженог 
рада 1971172- 1977178. 

Одмах треба рећи да је аутор подје.1оы к:њиге на дије.1ове извршио н 
nериодизацију nослијератног развоја Југос.швије, јер у сваком дијелу 
обрађује nроблематику одређеног nериода вре:-.1ена. 

У Уводном дијелу аутор је анализирао npoблe:vt друштвено-економс
ке кризе каnиталиспtчке Југос.1авије, с.1ом хегемонистичко-централистич
ког система Краљевине Југославије и развој идеје КПЈ о социјалистичкој 
рево.1уцији у Југославиј11 од 1918. до 1941. годнне. 

Кад је анализирао развој идеје КПЈ о социјалистичкој револуцији. 
констатовао је да је након двадесет година свога развнтка КПЈ nребродила 
тешку .Југогодишњу унутрашњу кризу и уочи судбоносних догађаја 1941. 
године израс~1а у лењинистичку nартију, с.юбодно остваривши највећи мо
гући стуnањ аутономије, Процес савладавања унутрашње кризе у КПЈ из
разио се и као nроцес прерастања у партију .1ењинистичког типа (монолит
на, авангардна, кадровска nартија) и као nроцес стварања стратегије и так
тике социјалистичке рево.1уције причијењене југос.1овенској стварности. 

Први дио - Стварање Демократске Федеративне Југославије аутор 
је подијелио у пет поглав.ъа. Од:-.1ах на nочетку је анализирао тпање клас
но-социјалних и политичких снага након расnада Краљевине Југославије, 
њену nодје.1у између окупатора, стварање тзв. НДХ и приnреме КПЈ за 
устанак. Након тога указао је на чињеницу да је КПЈ nристуnи.1а формули
сању по.1итичких теме.ъа за стварање нове федеративне Југославије у устан
ку, те дао пресјек развитка НОБ-е, стварање Народнооообод~tлачке војске 
Југославије и органа народне в.1аспt. 

Посебно је обрадио nроб.1ем стварања Федеративне Де:vюкратске 
Југославије на Другом засједању АВНОЈ-а. 29. нове:vtбра 1943. године, ана
лtЗирајући услове у који:-.1а је ово засједање одржано и одлуке које су до
ношене. 

У закључним разматрањима о природи друштвених процес<t и односа 
у развоју ос.1ободюачког рата и соuијалиспtчке рево.1уције 1941- 1945. го
дине аутор је истакао да је nод дра:vштичним околностима које су nрисили
_,и свакога појединца да се оnредије.1и за једну од неколико »nонуђених 
nлатформа(( настала »богата ризница« nонашања људи свих доба и степена 
образовања, свих социјалних груnа, друштвених слојева и класа, нација и 
народности. За nлатформу НОП-а оnредјељивало се све више људи у Југо
славији, што је био одговор свих народа и народности Југославије да су 

1 1 - П pll,lOJII 
321 



они nротив роnства који су вм наметну.1и окуnатори, као и то да они неће 
nовратак на стари систем. 

Другим дијелом - Стварање државноцентралистичког система и 
nочетак његс.ве кризе (1945- 1950) - аутор nочиње разматрања историјс
ког развитка СФРЈ, јер ранија nоглавља nредстав.ъају уводни дио и nроцес 
стварања нове Југославије у току НОР-а и социјалистичке рево.1уције. 

Кад је констатовао да је у Југославији извршена социјалистичка рево
луција и да је имала своје специфичности, много ширу социјалну базу (од 
октобарске) и nодршку, те да није изведена у облику »муњевитог класног 
рата« nролетеријата и буржоазије, већ у облику НОР-а у којем је буржоа
зија разбијена због сарадње с окуnатором, истакао је и чињеницу да је ре
волуција у Југославији ријеши.1а, nоред к.1асног, и национа.1но nитање као 
нераздвојно и неодвојиво nнтање. Анализирајући међународне околности, 
нагласио је да се м.1ада соција.1истичка Југославија морала борити не само 
nротив Заnада него и nротив мијешања Истока у њезин развитак. 

Посебно је говорио о борби против снага контрареволуције и њеном 
слому, па је извукао закључак да је међународни положај нове Југославије, 
као и обрачун с антикомунистичким, контрареволуционарним снагама, 
мада он послије револуције није био јак, nридонио јачању државног цен
тра.'!изма у Југославији и nотицао ауторитативност политичке власти. 

Аутор је детаљно анализирао и nрограмску концепцију КПЈ о изград
њи државноцентралистич:ког друштвеног уређења у nрвим пос.1ијератним 
годинама, наглашавајући да је национализација средстава за nроизводњу и 
стварање државне својине био главни nрограмски циљ КПЈ и да се она 
поч:е.1а остваривати чим се за то nружила стварна могућност. Говорећи о 
суштини концепције КПЈ о социјалистичком развоју у Југославији до суко
ба са Стаљином, констатовао је да је: државна својина над средствима за 
производњу, државно-централистичко-административно nланирање nроиз

водње и расnодјеле био основни закон социјалистичког друштва. Постепе
но ограничавање и потпуна, али што скорија ликвидација готово сваког 
облика приватног власништва - била је полазна основа и садржај концеп
ције КПЈ у изrрадњи друштвено-еконо:v!Ског система у Југославији. 

У поглављу у коме је обрадио обнову земље, nочетак индустријализа
ције и доградњу државноцентра.1истичког система констатовао је да Југо
славија, ло ратним разарањнча li :vштеријалним и људским жртвама, спада 
међу највише погођене зем.ъе у другом свјетском рату. Али брза обнова 
ратом поруwене земље створила је ycJlOBe да се релативно брзо пређе на 
nлнску изградњу, па је Народна скуnштина, у априлу 1947. године доније
ла Закон о првом петогодишње:-.1 плану развитка народне nривреде ФНРЈ. 
Ци.ъ п.1ана је био да се .1иквндира привредна и техничка заосталост, да 
ојача економска и одбрамбена снага зечље, учврсти друштвено социјали
стички сектор nривреде 11 социјалистички односи и подигне оnште благо
стање народа. 

На крају овог дијела књиге је констатовао да су дефор."1ације у произ
водњи, размјени и расnодјели довеле до низа nроблема, међу којима и до 
међунационалних спорова, јер је револуционарни етатизам имао низ про
турјечности. Наиме, констатовао је да је рево.1уција nринципије.1но и 
уставно рјешавала и ријешила национално питање у Југославији, али 
државноцентралистички систем то није а..1екватно пр:>вео него је републике 
претворио у своје органе. Све је то доприније.1о да се у nериоду државно
центра.lистичког система поч:иње стварати владајући слој. Државни и no-



,1удржавн11 органи које је створи.1а рево.1уција почињу постепено, а онда 
све више, да ~юнополишу право на управ.ъање друштвеню-1 noc.lOBII'\.Ш 11 у 
управ.ъање уносе унитаристичко-б11рократски дух, nринцип, стил и метод 
рада. 

У треће:\.1 дије.1у под нас.1ово:v1 »Ве.111ка прекретюща (1949-1953)« 
uутор је обрадио развој Соција.1истичке Југос.1авије у назначеном периоду. 
Посебно је обрађен проб.1е:v1 кризе рево.1у1џюнарне стратегије друштвеног 
развоја гдје је указано и на суштину његовог раскршћа, истичући да је кри
за рево.1уционарне стратегије скривена у r.lt\BH0'\1 npoблe:vty рево-1уције, 
јер концеnција која је дата није одговара.1а нu пнтање како сачувати lttпe
•·pltтeт рево.1уције и рево.1ущюнарног субјекта npe'\Ja такво:-.1 друштвеноч 
развоју. nре:-.ш 11ндустрија.1изацији и развоју чатерија.1них nроизводних 
снага, фор"1ирању радю1чке к.1асе и друштвене про:-.1јене које ће то пратн
ПI. Ради се, у ствари, о рјешавању историјских задатака својствених разво
ју капltПt.lизча. Сушп1на је у точе како р11јешити тај окасње.1и и.ш заоста
.111 nроб.1е .'\1 11 сачувати интегритет рево.1ущюнарних снага, како сачувати 
њихову способност да нду даље. а не да се на ТО\11е зауставе. 

Кад је одредио раскршћа у друштвено:v1 развоју Југос.1авије, аутор је 
посветио одговарајућу nажњу новој дугорочној оријентацији КПЈ у друшт
вено'VI развоју Југос.1ав11је за период 1948- 1953. године. Указао је на ла
тентне тенденције преча специфичним nутевима социјалистичкоr развоја 
Југос.1авије, опширно юнио историјат наnада КО\1унистичких nартија Ин
фор'\1б11рОа на КПЈ 11 ана.1юирао nо.1итичку ситуацију у свијету и у зем.ъи у 
то вријеме. У томе контексту указао је 11 на значај V конгреса КПЈ, који је 
одржан од 21. до 28. јуна 1948. године. за одбрану независност11 Југослави
је, истичући да су де.1ег~П11 одби.1и Резо.1уцију Информбироа. 

У току отnора nротнв стаљннизма руководство КПЈ је израдила нову 
концепцију друштвеног развоја зе\IЉе. Аутор је констатовао да ра'није 
КПЈ н~tје :\ЮГ.lа тако с,1ободно развијати властиту политичку мисао. Сада 
је nрев.1ад:э.ло увјерење да коначан успјех отnора ста.ъинизму зависи од не
пщије ста.ъ~1ниспtчког систеча друштвених односа, и то не сачо на рнјечи
ча већ nрактичНО\1 изградњом дугорочних друштвених односа у Југос.щви
ји. Истор~tјски задатак југос.1овенск11Х комуниста је да спријече репрюу 
формирања »бирократске касте« и да свјетском ко:v1унистичком nокрету от
воре нове nерсnективе и дос.ъеднич остварење\1 идеја к.1асика \1арКСИЗ\Iа . 

Аутор је констатовао да је руководство КПЈ организова.1о оnсежан 
теоријско-истраживачки рад на nроучавању, у свјетлости :-.1арксист11чког 
учења о друштву, закон~пост1t које су се испо.ъи.1е у свјетској и јуrос.lо
венској пракси. Одмах nос.щје тога предузете су 11 конкретне \1јере на nро
вођењу нов11х сазнања о развитку друштва. Тако је 27. јуна 1950. године 
Савезна народна скуnштина доније.1а Закон о управ.ъању привредню1 nре
дузећii:-..Ја ~~ BIIWII\1 привредню1 удружењича од стране радних ко.1екпtва. а 
rюткрај 1950. године, на основи самоуnрав.ъања, Борис Кидрич је из.1ожtю 
» .'\Юдел« друштвено-економских односа и nривредног система. Убрзо је до
ttесен 11 Закон о народним одборима, као nрви по.lипtчки вјесник нове кон
цеnције о развитку друштвено-по.1итичког систе :ча на нович основа:vш. Од
.\1ах nос.1ије тога извршена је реорганизација савезне и републичке уr~р:э.ве, 
као и в.1ада. И, најзад, Народна скупштина је 13. јануара 1953. године дo
Hitje.la Уставни закон о основа:\.tа друштвеног и по.1итнчког уређења ФНРЈ. 
који је фактички замијенио Устав ю 1946. године. 
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Пос.1ије изнесених констатација аутор је опширно ана.1юирао прим
јену нове концепције друштвеног развоја, указујући на потешкоће, на на
поре за усавршавање систе\1а, на отпоре који су се јав.ъа.1и и у Партији, а 
нарочито у а.Ј.\1инистрацији и др. 

Аутор је, ана.1изирајући цје.1окуnни развој у назначенО\1 перио.Ј.у, на 
крају констатовао .Ј.а је .Ј.руштвено-nо.lипtчка ситуација, почетка\! 1954. го
дине, била врло с.1ожена. С\1ион и убрзан nроцес .Ј.емократизације 11 деби
рократизације друштва у nериоду од 1949. до \954. године донио је по нуж
на ј .1огици због развитка н оне тенденције у г.1е.щшп1:-.tа и оне nојаве у 
друштвеној пракси које су nрема оцјени руководства КПЈ угрожавале утв
рђену генералну линију друштвеног развитка, па је препоручена већа обаз
ри~ост у даљем мијења~у друштвених односа и већа будност према несо
циЈалистичким тенденциЈама. 

У четвртом дије.1у аутор је обрадио двојност друштвеног система од 
1954. до 1967. године. На nочетку је истакао да је првих пет година велике 
прекретнице (1948- 1953) протекло у драматичној одбрани револуције од 
насртаја бирократског стаљинистичког утицаја, као и у конципирању нове 
стратегије .Ј.руштвеног развитка Југос.1авије. 

Посебно је ана.1изирана нор\1а.11вација односа са СССР-о:-.1 пос!1ије 
Ста.ъинове смрти, констату јући да је обнав.ъање О.Ј.носа са СССР-о\1 11 дpy
Пf:vt зе:v~.ъама .1агера извршено, као ~~ са Западо\1, без икаквих кО\1ПрО\1ИСа 
по интегритет земље. 

У контексту анализе Титове иницијативе и акције на стварању свјетс
ког nокрета несврставања аутор је указао на значај састанка Тита, Нехруа 11 
Насера од 18. до 19. јра 1956. године за акцију на стварању покрета несвр
ставања. 

Средином педесетих година разријешена је и ди.1ема о улози СКЈ у 
друштвеном развоју тако што је руководство ријешило да одбаци тезу о 
»мијешању« партијских организација у свакодневни живот друштва и уnо
зорила комунисте на то да сносе пуну одговорност не само за дугорочни 

историјски развој већ и за свакодневно стање и развој самоуnрављања. 
Средином nедесетих гою1на наша земља изла~и из стагнације и nочн

ње њен бржи индустријски развој, па ЦК СКЈ, токu\1 1955. године, донос11 
одлуку да се мијења еконо\1ска no.lИTitкa зем.ъе с тенденцијо:-.1 бржег nо
већања животног стандарда. 

У другом пог.1ав.ъу назначеног .Ј.ијела аутор обрађује .Ј.а.ъи процес 
деетатизацнје. Посебно је обрадио про:v~јене у »соција.1истичко:v~ .1агеру« 
наг.1ашавајући да су наста.1е као потицај деетатизације у Југос.1авији. Када 
је говорио о развоју по.1итичке \IIИC.llf код нас, констатовао је да је под крај 
1956. године обнов.ъена расnрава о npoб.le\IY да.ъег развитка соција.lистич
ке демократије у Југос.1авији. Посебно мјесто је .зао П.'lатфор\!И Првог 
конгреса радничких савјета Југос.1ав~1је ю 1957. године, истичући да је овај 
кuнгрес значио ве.1ики по.1ипtчки nотицај у nравцу из:v1јена привредног си
стема, што је био услов развоја радничког са:v~оуправ.ъања. 

Као резултат ових дискуснја и ставова под крај 1957. године донесени 
су нови законски nроnиси ко ји су ступили на снагу 1. јануара 1958. године, 
а односе се на радне односе и распоређивање дохотка између предузећа и 
друштва. 

Посебно мјесто аутор је дао Програму СКЈ донесено:v~ 1958. године. 
Указао је на чињениuу да је у доба када је Програм СКЈ приnре:v~ан \957. 11 
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почетком 1958. године државна моћ, нарочито у друштвеној и економској 
структури, била доминантна. 

Након што је указао на суштину промјена привредног система, задр
жао се на проблему кризе монолитизма која почиње да се јавља у СКЈ већ 
nочетком расnрављања о nромјенама у nривредном систему 1961. године. 
Разилажења у централном руководству била су, прије свега, израз измије
њене структуре групних, регионалних, националних и других интереса, али 

и nосљедица низа других узрока, као што су стварне тешкоће, извјесне ди
леме у рјешавању круnних nроблема даљег друштвеног развитка, разумљи
ва страховања од промјена итд. У исто вријеме nочињу се јављати и схва
тања која негирају nотребу даљег постојања комунистичке организације. 

Аутор је nосебну nажњу обратио проширеној сједници Извршног ко
митета ЦК СКЈ из марта 1962. којој је био циљ да разријеши настале nро
блеме. 

У петом дијелу књиге аутор nосвећује пажњу критици државног цен
трализма, развоју самоуправљања и нових међунационалних односа. Све 
је те проблеме смјестио у међународне околности истичући да је борба за 
равноправне односе у свјетској заједници народа и народности једна од ос
новних принципа међународне политике Југославије. 

Упоредо с тим СКЈ је водио борбу и за равноправне односе у међуна
родном радничком покрету. Битни елементи односа међу компартијама 
према схватању СКЈ морали би бити, прије свега, у признавању различитих 
путева изградњи социјализма и права сваке партије да своје задатке 
одре ђ у је према властитим условима и у складу с принципом пуне одговор
ности сваког nокрета за прогресивни друштвени развој у својој земљи и у 
свијету, у одбацивању постојања и наметања било каквог међународног 
центра за руковођење радничким покретом. 

У поглављу критика друштвених односа и платформа Осмог конгреса 
КПЈ за њихову примјену, аутор је указао на тадашња неслагаља у руко
водству СКЈ, па и отпоре промјенама, нарочито у савезној администраци
ји, иза које су стајали и неки истакнути руководиоци. Међутим, констато
вао је да су биле надмоћније снаге које су биле за реформу, па је резултат 
тога и Устав СФРЈ из 1963. године. 

У својој анализи Осмог конгреса СКЈ, одржаног 1964. године, Била
нuић је констатовао да су два кључна става у његовим одлукама о даљем 
развоју с~моуправљања: први је преношење средстава за проширену ре
продукциЈу и с тим у вези преношење права с државних и политичких орга

на на радне колективе у привреди, и други, развијање самоуправљања у 
радним организацијама у складу с јачањем друштвене моћи радника, а 
против бирократско-технократских узурпација која је у својим рукама цен
трализовала доходак и одлучивала о њему. 

Осми конгрес је назначио нове елементе и у политици СКЈ о нацио
налном питању у Југославији. На овом Конгресу се први пут након доласка 
Партије на власт 1945. године говори о националном питању као о отворе
ном питању, па је наглашено да је централистичко-економска структура не
спојива с принципом равноправности нација и с развојем самоуправљања. 
И као што је за друштвено-економске односе и самоуправљање значио ра
дикалан обрачун с наслијеђеним државно-централистичким системом, тако 
је VIIJ конгрес КПЈ за даљи развој међунационалних односа значио по
четак политичких акција на сузбијању унитаристичке свијести, што ће кас
није омогућити уставну реформу федерације. 
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Посебно је обрадио nо.1ипtчку кризу 11 :\lljepe СКЈ за демократизацију 
nолtпtчког живота. У то:-.1е контексту је ана.1Ю11рао мјере на реорганизаци
ји Уnраве државне безбједности 11 сукоб са:vюуnравно-де:-.юкратских и 
државно-центра.1истичких снага. Поред од.1уке о реорганизацији У ДБ-е на 
Четврто:-.1 n.1eнy:-v1y ЦК СКЈ је од.1учено да се заnочне рефор:о.tа СКЈ. У току 
расnраве о реформи СКЈ nрев.1адава.1о је :.tиш.ъење да је дечократизација 
односа у СК основна комnонента његовог преображаја у ск.1аду са захт je
BII\ta самоуnравног друштва. С тюt у вези је наглашена оријентација на 
јачање nрава и одговорности реnубЈ1ике и nокрајина. 

У шесто:-.-1 поглав.ъу овог дијела аутор је конст~товао Ј?.а се на nрије
лазу 113 шездесетих у седа:\l!десете године у ЈугослаВИЈИ ОдВИЈаО интензиван 
nроцес nреображаја наслијеђене централистичко-административне у децен
трализовану самоуnравну друштвену структуру и да је то главна значајка 
тог историјског тренутка. Тај је nроцес, заједно с низом других nратећих 
процеса, nодијелио и 1\.·lеђусобно суnротставио друштвено-политичке снаге 
готово у свим срединама. Најв~1ше конфронтације су се исnољиле на nита
њу реформе федерације, а расплет ове nоmпичке кризе разријешен је 21. 
сједницом Предсједништва UK СКЈ. 

У шесто\1, nос.ъедње:-.t дИЈе.lу књиге аутор је ана.1изирао развијање 
сttстеча са:-.-юуnрављања на концеnција:\l!а удруженог рада од 1971. до 1978. 
године. Одчах је констатовао да је nоткрај 1971. године друштвени развој 
СФРЈ ушао у нову етаnу која је најав.ъена одука:-vш н духом 21. сједнице 
Предсједништва СКЈ. У духу тих од.1ука заустав.ъене су и nотиснуте неке 
тенденције, прије свега национа.1юа:-.1 и .1ибералпа:-.1 у по.1итичком животу 
зе\1.Ъе и технократиза:-.1 11 тенденције настајања каnита.1 односа. 

Аутор је на крају књиге дао осврт на Конгрес СКЈ који је одржан 
1974. ~~ доношење Устава СФРЈ 1974. године указујући на генералну nол1-
пtчку линију СКЈ у новијем раздобљу. 

Ако би се тражиле замјерке овој књизи, онда би се мог.1о, овом при
ликом, указати на оне које су најкарактеристичније. Прије свега, иако се 
аутор оградио и казао да је обрађивао главне nроцесе, иnак се :vюра рећ11 
да је наслов, с обзиром на садржину књиге, неадекватан. Наиме, .мало у 
књизи има анализе из које се види како су одлуке руководства провођене у 
бази, осим, разумије се, начелних оцјена. Кад се говори о кризни:-1 перио
дима, а у тексту се каже да их је било, не види се ца ли су и колико захвата
.1е народ, друштвено-по.1итичке организације, радне ко.1ективе и какав су 
одраз и.,1а.lе. И.\1а и nренаг.ташавања у.1оге nојединих републичких руко
водстава у разрјешавању кризних ситуација, односно у њиховом доnриносу 
разбијању државно-центра.Ћtстичког систе,tа и развоју са:-.юуnравних соци
ја.тиспtчких односа, па се добија утисак да сва републичка руководства 
нису била од.тучна у тој оријентацији, што се не би :-vюг.то nрихватити. Било 
је негдје мањих, а негдје већих отnора, али већина у руководствима је 
би,та за рјешење тих nитања на утврђеној nлатформи СКЈ, иначе се не би 
мог.та објаснити чињеница да је nостигнут завидан успјех на том nлану. И 
каца је ријеч о nериодизацији, моглн би се nрихватити разни nриговори. 

Но, и nоред наведених, а и других замјерки, мора се казати да дјело 
nредставља вриједан доnринос nроучавању историје СФРЈ и неће се моћи 
заобићи у даљем раду на историји СФРЈ. Она ће добро пос.1ужити настав
ннцима и студентима по.1итологије, економије, социологије, па и историје 
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кад буду изучавали наш послијератни развој. Може бити и добра .lитерату
ра на партијско-политичким шко.1ама и курсеви~а, као ~то може ~обро 
пос.lуЖIПИ и свим оним који же.1е да се подробннЈе упознаЈу са пос.lиЈерат
ни~t развоје\1 Југос.1авије. 

др Драго Боровчан11н 

Др Најдан Пашић, СОЦИЈАЛИСТИЧКО САМОУПРАВЉАЊЕ У 
ЈУГОСЛАВИЈИ, »Радничка штамnа«, Београд, 1978. 302 стране. 

Обимна студија »Соuија.1истичко са\юуправ.ъање у Југос.1авији« го
вори на веома исuрпан и комn.1ексан начин о процесу са\юуправ:ъања. од 

периода радничког са:vюуnрав.ъања до самоуправне организације рада . На
стала је након приnрема од неколико година, уз активну сарадњу већег бро
ја научних и по.1итичких радника. Поред редактора nроф. др Најдана 
Пашића (главни редактор), др Станнс.1ава Гроз.1анића и Мюора.1а М . Ра
девића, у изради појединих .. ::щје.1ова књ11Ге ра.1и.1и су с.ъе.1ећи сара.1ници: 
Петер Тош, др Александар Вацић, др Бранис.1ав Шошкић, проф. Драго Го
рупић, др Мијат Шуковић, Албина Тушар и Ружа Бањщ. Интересовање за 
самоуправни развитак социјалистичке несврстане Југос.1авије в.1ада у вели
ком броју земаља широм .свијета .. С~:-vюуправ.ъање се потврди.1о као једна 
реа.1на, прогресивна ориЈентацИЈа ЈУГОС.lовенског .1руштва. свакодневна 

nракса и начин живота радних .ъу.1и Југос.1авије, па као такво захтијева 
научно-критичко изучавање и упознавање не са:vю наше него и заинтересо

ване свјетске јавности. Потреба за студијом о југос.ювенско:v1 самоуправ
љању nојавила се и у Међународној организацији рада. Организацију око 
израде овог пројекта преузео је Савез синдиката Југос.1авије. С обзиро:v1 на 
то да је потреба и интерес за .lитературо\-1 ове врсте велrка и у нашој зем
љи, дош.1о је до југословенског издања ове књиге. Изда.'lо ју је издавачко 
предузеће »Радничка шта:v1nа« у Београду 1978. године на српскохрватском 
језику. 

Студија је подијељена на пет дијелова, сваки дио на одређен број 
глава, а главе на одје.ъке који н\шју посебне нас.1ове што о.1акшава пре
г.lедност у изношењу разних проб.1ема. 

»Идеје и развој самоуправ.ъања у Југос.1аВ11ји« (стр. 11-50) је наслов 
првог дијела студије која прати идеје самоуnрављања одмах послије 
увођења, проблем савременог друштва и у вези с тим покуша је неких зема
ља у развоју да у процесу модернизације своје нндустрије и по.ъопривреде 
уведу неке облике радничког учешћа у управ.ъању. РаЗ\tатрање\1 суштине и 
c:v1иc.la самоуправ.:ьања, у сту.1ији се констатује ».:Ј.а са\юуправ.ъање није 
ни систем мера којим се уб.1ажује и де.1имично отк.1ањају негативне nосле
дице најамног положаја радне снаге, ни прост механиза:v1 де:vюкратског од
лучивања о друштвеним пословима у привреди и другим сферама друштве
ног живота ни »правичан« систем расподе.1е него историјск11 nроцес мења
ња продукuионих односа у корист ра.1ника у удружено\1 раду« (стр. 16). 
Кроз нзношење разлика и сличности ИЗ\-1еђу са:v1оуправ.ъања и партиuиnа-
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