
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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ције дат је nри.1ог разјашњавању nитања nо.1ожаја човека у раду. Самоу
nрављање је nроматрано као реалан историјски nроцес, у којем су интере
си људи у удруженом ра.Ју основна nокретачка снага развоја. Самоуnрав
љање у његовој историјској ретросnективи nрегледно је изложене кроз пет 
одјељака у другој глави. Први облици самоуnрављања, како установ~ъује 
аутор, јавили су се још у народноослобо.ЈИ.lачко\1 рату ( 1941-1945). Раздоб
ље револуционарног етатизма или »административног социјализма« (1945-
-1949). као и раскид с тим концеnцијама, што је отворило видик за нови пут 
развитка, обрађена је на кратак али веома јасан начин. Пут којим је ишло 
наше друштво у свом социјалистичком самоуnравном развитку nраћен је 
на врло прегледан начин кроз четири основне фазе. 

За разлику од других друштвених система, систем самоуnрављања у 
Југославији има '"'нога оригинална и специфична обиљежја. Да бн сr.ю 
схватили те сnеuифичности и њихов значај, nотребно је уnознати неке 
кључне институције, односе и категорије што је циљ другог дије.1а студије 
nод насловом »Кључне институције, односи и категорије соuијалистичког 
самоуnрављања« (стр. 53 - 66). Аутор nолази од друштвене својине сред
става за nроизводњу, његовог настојања, карактеристика, дефиниције, заш
тите и др. Истиче да удружени рад као нови садржај и институционални 
облик соuијалистичких продукционих односа не треба схватити као ап
страктну визију него као стварне односе једног nроцеса. У .Јруживање рад
них људи у организацијама удруженоr рада прати се кроз основну органи
зацију удруженог рада, радне организације, с.10жене организације удруже
ноr рада и радне заједнице. У вези с тим обрађена је кључна друштвено
-економска категорија - доходак. Веома је интересантно nитање nро
ширивања самоуnравне организације на све сфере друштвеноr рада и nове
зивања на самоуправним основама што се nостиже слободном размјеном 
рада. Одређена nажња је nоклоњена и сљедећим институционалним обли
цима социјалистичкоr са11.юуnрављања: битно измијењен положај државе у 
систему развијених самоуnравних односа, самоуправни споразуми и дру
ш~вени договори, друштвено планирање и делегатскн систем одлучивања у 

заједничким пословима. 

»Систем самоуnравних односа у удружено\1 раду и њихови институ
ционални облици« (стр. 69 - 182) је т~ма трећег дијела студије. Да _би~ 
разумно друштвено-економски положај радника у удруженом раду, јер је 

он носилац цјелокуnног процеса друштвене реnродукције, исцрnно су 
праћена њихова основна права, обавезе и одговорности. Међутим, требало 
је поћи од основних nојмова~ термина. Аутор је веома јасно објаснио nој
мове као што су: »радни човјек«, »радник«, »удружени радник«, »nроиз

вођач« и »самоуправљач«. Заснивање радног односа, nрестанак радног од
носа, његова nрава и обавезе у nроцесу рада, право ~ш лични доходак, nра
во на нормалне услове рада, nраво заштите на раду, његово стручно усав

ршавање и образовање, здравствена заштита и nраво на инвалидско и nен
зионо осигурање веома су значајна nитања у систему самоуправљања. До
ходак у удруженом раду, нормално регулисан Законом у удруженом раду, 
који је усвојен 1976. године, исцрпно је nраћен кроз његово мјесто и функ
цију у привредном систему Југославије, његову садржину, стиuање, као и 
секундарну расподјелу, расподјелу средстава за личне дохотке итд. Изузет
но велики значај дат је систему nланирања у самоуправном развитку од nе
риода државног планирања до самоуnравног државног ПЈlаиирања данаш

њих дана. Преко објашњавања и изношења праксе планирања са свим про-
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блемима и ycnjecи:vta у с,ъедеће три фазе: 1 ( 1945-1950) ; 11 (1950-1971) и III 
(1971. до данас), расвјет.ъава се и ово питање које је органски повезано са 
савременим самоуnравним друштвени:-.1 односима. Beo:vta актуе.1но питање 
је удруживање рада и средстава. њихове основне карактеристике, ус.1ови 11 

могућности. Основни облиuи организација удруженог рада (основна, радна 
и сложена организација удруженог рада) и:vtajy више могућности за у..Јру
живање у шире облике самоуправног nовезивања и сарадње у nос.1овне за
једнице, заједнице удруженог рада и nривредне коморе, банке, организаци
је за осигурање имовине и лица и друге са.\юуnравне интересне заједнице. 
Примарно питање у самоуправљању је како радни људи управљају радом и 
~ословањем своје основне организације, а nреко тога и широ:vt организаци
ЈОМ. 

»Политички систем социјалистичког самоуnрављања« (стр. 185-229) 
јесте тема четвртог дијела у којем се го~ори о конституисању nолитичког 
система на самоуnравним основа'VIа, о МЈесту и улози друштвено-nо.lитич

ких организација у систему социјалистичке самоуправне демократије, о 
оnштенародној одбрани и друштвеној самозаштити и друштвеној заштити 
самоуnрављања. У циљу неоnходне и сталне nовезаности са:vtоуnрављања у 
основним самоуnравним организаuијама и заједницаl\·tа са центр11:vtа nоли
тичког одлучивања, било је потребно те:vtељно nреобразити све политичке 
структуре на делегатско\1 принципу. Делегатски систем, у кoje:vt су радни 
људи организовани у институuионално:vt об.1ику, чине: делегације, делегати 
и скупштине друштвено-nолитичких заједница. На веома ко-v~nлексан начин 
је представљено функционисање де.1егатског систе:vtа са свим отворени :vt 
проблемима и развојном nерспективо:vt. Посебно :vtjecтo у овом дије.1у сту
дије посвећено је питању самоуправне трансформације општине (ко:vtуне). 
Друштвено-политичке организације: Савез комуниста, Социјалистички са
вез радног народа, Савез синдиката, Савез социјалистичке омладине и Са
вез бораца народноослободилачког рата, су облици слободног удруживања 
и nолитичког дјеловања радних људи и грађанства, битан фактор и покре
тачка снап1 соuијалистичког самоуправног система. Сљедећа глава овог ди
јела студ11је говори о питању општенародне одбране и друштвене самозаш
тите којој изузетну пажњу nосвећу је све организоване структуре нашег 
друштва. Аутор нас је увео у проблем, дајући неке основне карактеристике 
и мјесто које ово nитање заузима у систему са:vtоуправљања. 

Да бисмо барем у извјесној :vtjepи уnознали :-.1етоде, нове садржаје и 
стил рада ко ји обиљежавају са:vtоуправну праксу и nроцес одлучивања, 
аутори су то објаснили на појединачним орt1.\1јерима у петом дијелу »Ост
варивање самоуправљања у удружено:vt раду (пр11мери из самоуnравне 
праксе)«, (страна 233-289). Обрађујући поједина nитања из система самоу
правних друштвених односа, овај дио студије nо..1ије.ъен је на пет сље
дећих глава: 1 »Процес самоуправног одлучивања у железар11 - Јесенице 
(Примери удруживања рада и средстава за нову хладну ваљаоницу 
»Бела«)«; ll »Расподела дохотка и личних доходака у Творници оловака, 
школског и канцеларијског прибора Загреб« (Пример из самоуправне 
праксе ТОЗ - Загреб) ; 111 »У ло га синдиката у области друштвеног стан
дарда радника у Фамосу Сарајево« (Пример из самоуправне праксе »ФА
МОС« - Сарајево); IV »У друживање рада 11 средстава организација удру
женог рада за производњу трактора« (Пример из самоуправне праксе Ин
дустрије мотора - Раковица - Београд) и V »Самоуправљање у условима 
улагања страних средстава« (Пример о заједничком nодухвату југосло-
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венског ФАДИП-а - Бечеј 11 британске фир:-.1е ДУНЛОП Лтд). Дета.ъно 
nростудирани ови поје.Јиначни nримјери и с.1учајеви из праксе радничког 
сачоуправ.ъања у наведеню1 организација:vtа рруженог рада, барем у изв
јесној мјери, говоре о богатству и разноврсности садржаја, об.1ика и кон
кретних рјешења у систему социјалистичког самоуправљања. 

У прилогу је дато осам шема с дијаграмима који на веома с.1иковит 
начин представљају организацију појединих тијела. По датим дијаграми
\tа \ЮЖе се видјети како се остварује самоуправ.ъање у основним организа
цијама удруженог рада на nричјеру же.ъезаре Јесениuе, заП1\1 како се nро
водн расподје.1а укупног прихода и дохотка основне организације удруже
ног рада као и расnодје.1а чистог .Јохотка ООУР-а. Шематски је nриказана 
органюацнја скупштине општине, репуб.1ичке, односно покрајинске скупш
тине. Скупштине СФРЈ и организација синдиката у удружеиом раду. 

Књига »Соuија.1истичко са:-vюуправ.ъање« у Југос.1авији« nружа са
жет, а.1и јасан увид у комп.1ексно питање Сllстема самоуnрав.ъања у нашој 
зе\1.ЫI. Пет изузетно добрих студија у петом дијелу књнге, који су директ
но узети из праксе појединих организација удруженог рада, чине ову књигу 
зани:vt.ъивијо\t и квалитетнијем. Како самоуправљање све више постаје 
пред'\1ет систематског проучавања у нашем друштву, тако ће и ова књига 
наћи заинтересиране читаоце и упутити их у стварно стање нашег система 
самоуправних односа. П ре ма томе, корисно ће послужити nрије свега као 
уuбеник и приручник гдје се сваки читалац може упознати с nитањем које 
га највише интересира и с којим се најчешће сусреће у свом свакодневном 
раду и животу. Осим тога, ова књига је незаобилазна доnунска литература 
у да.ъње\1 изучавању овог питања и корисна при раду разних студија на ту 
тe:vty. Група аутора. која је Т11\1ски ради.1а на изради ове студије, дала је 
значајан пр11лог проучавању система социјалистичког самоуправљања у 
ЈугОС.lЗВИјll. 

Вера Кац 

ПРИЛОЗИ ЗА ОРИЈЕНТАЛНУ ФИЛОЛОГИЈУ, XXVI/1976, Сарајево 
1978., стр. 337 

За историјску је науку овај бро i интересантан са пет сво ј их nрилога 
презентираних на почетку часописа: »Рудници у Босни у другој половини 
15. стољећа« др Адема Ханuића, »Кнежина и кнежинска нахија у хистори
ји и ликовном стваралаштву« Алије Бејтића, »Питање настанка старе пра
вославне цркве у Мостару и њена оправка 1833. године<< Мухамеда А Му
јића. »0 Малкочима« Бехије Златар и »Ферман-дипломатички осврт« 
Меuиде Селмановић. 

Др Аде:-..1 Ханuић је један од најревноснијих сарадника часописа и је
.Јан од водећих истраживача наше националне историје под османском 
упраВО\1. Овом је броју nонудио расправу чији је циљ усмјерен на сагледа
вање про\tјена насталих до.1аском Турака у Босну прелочљених кроз ру
дарску дјелатност. За расправу је користио неке већ објављене документе, 
а.1и и неке који још нису 11здавани. Тиме се у расвјетљавање овог феномена 
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