
И3 ИНСТИТУТ А 

СТУДИЈСКИ ПРОЈЕКАТ ДЈЕЛА »ИСТОРИЈА САВЕЗА 
КОМУНИСТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ« 

Мада је до сада историја КПЈ и радничког nокрета била nред

мет доста бројних научних, nублицистичких и мемоарских дјела и 
других радова, још увијек немамо цјеловиту научну обраду ове зна

чајне историјске материје. Преглед историје СКЈ који је објављен 

1963. године и друга слична дјела одиграла су својевремено значајну 
улогу и изазвала висок стеnен интересоваља шире јавности за рево

луционарну nрошлост наших народа. У међувремену осјетно су nо

расле nотребе и захтјеви нашег друштва, а и историјска наука је 

на том nлану остварила видна нова достигнуhа, тако да данас nо

стоје nовољнији услови и вeli.e могуli.ности за nотnуније и Т('Ме.ъитије 

освјетљавање историје КПЈ и радничког nокрета. 

Међутим, без обзира на nостигнути наnредак, стање извора и 

друге грађе, као и литературе која се односи на историју радничког 
nокрета и КПЈ, те укуnну историју народа Босне и Херцеговине, још 

увијек, због своје фрагментарности, не nредс'l'.;:зља довољну основу 

за синтезу, што је констатовано и на савјетовању у Центр<:~.шrом ко

митету СКБиХ nочетком фебруара 1976. године, као и nриликом ра
зматраља нацрта овог студијског nројекта у Комисији Предсједни

штва ЦК СКБиХ за историју. Стога је неоnходно даље интензивно 

-истрэживаље и nрикуnљаље свих врста извора, документације и 

свједочанстава, као и разматраље и научио интерnретирање оних 

кључних nитања која до сада нису довољно или никако изучавана 

и освјетљавана. Поnуњавање тих nразнина изискује систематски и 

дуготрајни координирани наnор научних, архивских и других јавних 

радника, који li.e бити nодржан и ефикасно nотnомогнут од свих 
заинтересованих стручних и друштвено-nолитичких снага. Солидно 
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обављаље оnих и осталих предрадљи, напосе анализираље појединих 

темељних проблема на посебним научним скуповима и савјетовањима, 

предуслов је за успјешну израду овог дјела. 
Приступаље овако замашном и одговорном послу, који се први 

пут организује у Босни и Херцеговини, тражи да се претходно пре

цизније утврди основна намјена и физиономија дјела »Историја Са

веза комуниста Босне и Херцеговине«. С обзиром да испољене ини

uијативе и потребе Савеза комуниста и других друштвено-полити

чких организација, школа, универзитета, центара за марксистичко 

образоваље и шире јавности, ово дјело би најбоље одговорило својим 

разноврсним друштвеним циљевима ако се конципира и изради као 

публикација научног карактера. која ће бити растерећена гломазног 

,·.научног апарата« и популарније стилски обликована. То значи да 

се треба оријентисати на писаље идејно ангажованог дјела чији ће 
садржај бити на нивоу највиших достигнућа наше савремене нг.уке 

и политичке мисли. Обим као и начин писаља предвиђеног дје.11а у 

великој мјери је предодређен љеговом намјеном. 

Израда овако специфичног дјела захтијева усклађен и једин

ствен аналитички приступ и поступак, првенствено уважаваље и до

сљедно спровођеље сљедећих методолошких поставки: 

рад на дјелу од почетка до дефинитивног редиговаља теме

љити на критичком научно-марксистичком прилазу и односу г.рема 

историјској материји, укључујући и затечена гледишта и оцјене у 

историографско], мемоарској и публицистичкој литератури; 

-- одредити и концепцијски LUиpe разрадити оквире периода и 

раздобља у зависности од реалних прилика и тока историјских зби

ваља; 

- основни предмет - КПЈ, односно КПБиХ - СКЕиХ и цје

локупни револуционарни раднички покрет -- поставити и посма

трати у релацијама друштвених кретаља на тлу Босне и Херцегови

не, узимајући у обзир детерминанте, везе и утицаје изван тог под

ручја, напосе укупност и међузависност основних процеса и одређе

них догађаја у југословенским земљама; 

- реконструисати главне правце развојних процеса свих са

ставних дијелова револуционарног радничког покрета, првенствено 

ЕП - СК као фактора релевантних збиваља у Босни и Херцегови

ни, тако да се видљиво означи стварно мјесто, улога и допринос ко
муниста историјским кретаљима. Притом документована и аналити

чки -- у контексту савремених услова - приказати стање и текуће 

промјене организације, структуре, програмске усмјерености, идејно

-политичке линије и становиLUта о најважнијим питаљима у друштву, 

те све видове активности и остале функције и карактеристична оби

љежја КП -- СК и других револуционарних организација; посебна 
освијетлити изразитије карактеристике босанскохерцеговачке среди

не и особености КП - СК, СКОЈ-а и цјелокупног револуционарног 

покрета у Босни и Херцеговини, примјењујући и компаративне ме

тоде. Пратити и објашњавати идејна кретаља, посебно развој маркси

стичке мисли у Босни и Херцеговини у појединим фазама предрэ.тног 
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радничкоr покрета, народноослободилачке борбе и соција.r.истичке 
револуције. 

·»Историја Савеза комуниста Босне и Херцеговине« је јединстве
но научио дјело које fie обухва.тити цјелокупну одговарајућу историј
ску материју у релативно великом временском распону - од почетка 

радничког покрета, односно од осниваља комунистичке организације 

1919. године, до 1978. године. Дјело ће бити презентирана у двије 
кљиге: прва Ће обухватити вишедеценијско раздобље до 1945. годи
не, а друга читав послијератни период обнове и социјалистичке из

градље, укључујући и најновије догађаје. Та подјела није услов
љена само обимом историјске материје, него је одређена и другим 

релевантним разлозима. Наиме, поред садржинске разлике између та 

два раздобља, неуједначене су и објективне претпоставке зэ научни 

приступ обради историје КПЈ у Босни и Херцеговини до 1.945. године 
и одговара.јућим појавама и збиваљима од 1945. до 1978. године. 

Поменута неуједначеност се огледа у количини изворне 1·рађе и до

кументације, и љиховој сређености, степену изучености историјских 

процеса, обиму објављене историографске и друге литературе, изгра~ 

ђеним облицима и стеченим искуствима на подручју методолоrије 

и сл. 

Имајући у виду те и друге претпоставке, досадашњи резултnти 

историографије и архивистике пружају повољније услове за рад на 

првој кљизи »Историје Савеза комуниста Босне и Херцеговине«, 

премда и у тој области има још доста празнина које се мо~ају попу

њавати фундаменталним истраживањем, научним расправама и кон

султацијама, провјераваљима публикованих података, као и крити

чким преиспитиваљем датих оцјена. Обим тих задатака је утолико 

већи, јер и у првој књизи ·»Историја Савеза комуниста Босне и Хер
цеговине« у одређеној мјери мора бити заступљена и глобална исто

ријска слика друштва, реконструкција и оцјена основних смјерова 

и резултата грађанске политике, окупаторско-квислиншког система, 

контрареволуционарних снага и слично, будући да се КПЈ формирала, 

развијала и у читавом међуратном раздобљу дјеловала у буржоаском 

друштву, а напосе стога што је основни смисао и циљ комуниста и 

цјелокупног револуционарног покрета био да темељно трансформише 

политички и социјални поредак у земљи. 

У другој кљизи »Историја Савеза комуниста Босне и Херцего

вине« (период 1945-1978) у средишту пажље Ће бити они историјСI{И 
процеси и догађаји који су карактеристични за Босну и Херцегови

ну, као и они проблеми који су имали одређени одраз на збиваља 

у цијелој земљи и на Савез комуниста у цјелини, како би био реално 
показан допринос Савеза комуниста Босне и Херцеговине у разрјеша

ваљу питаља и проблема значајних и за босанскохерцеговачки и за 

општи југословенски развој. 

Савез комуниста Босне и Херцеговине, као саставни дио Саве

за комуниста Југославије, био је, у цијелом периоду социјалистичке 

изградље у Југославији, односно Босни и Херцеговини, од 1945. годи
не па даље, у средишту цјелокупног друштвено-политичког жипота. 

Под љеговим идејно-политичким водством народи и народности Бо

сне и Херцеговине су постигли врло ве·лике резултате на привред-
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ном, културном, nросвјетном, научном, социјално-здравственом и дру

гим nољима друштвеног живота. Босна и Херцеговина је за тридесет 

nосљедњих година nревазиmла елементарне особине индустријски 
заостале земље. Нарочито значајну улогу има базична индустрија 
која је подигнута на тлу Босне и Херцеговине. Посљедљих година 

се равномјерније развијају и друге индустријске гране. Од :юсебне 
је важности развој жељезничког и nутног саобраћаја који је био nот

nуно неразвијен у ранијим nериодима. На nросвјетном, културном 
и научном nољу су nостигнути завидни резултати. Од nолуnисменог 
и културно заосталог становниmтва nрије револуције, Босна и Хер
цеговина улази у ред земаља са развијеном културом и nросвјетом. 

То је омогућила широка мрежа основних и средњих mкола, виших 

mкола и факултета, научних института и других институција из 

области културе и науке. Мрежа социјалних, здравствених и других 

установа социјалног старања је огромно nорасла и nостигнути су зна

чајни резултати на социјалном збрињавању и здравственом стаљу 

становниmтва. 

Усnјеси nостигнути на nривредном, nолитичком, културном и 

другим nољима дјелатности створили су nовољне услове за развој 

нових самоуnравних социј алистичких друштвених односа у Босни и 

Херцеговини, као и у Југославији у цјелини, који су достигли висок 

стеnен изграђености. А самоуnравни социјалистички односи имали су 

nовратно дејство на развој друштвено-nолитичког и друштвено-еко

номског система и на даљи развој братства и јединства народа и на
родности који заједно и измијешано живе на тлу Босне и Херцегови

не. 

Међутим, тај врло богат развојни nут којим су прошли народи и 

народности Босне и Херцеговине, под руководством СК БиХ, 11ије још 
научио анализиран и обрађиван. До сада нема ни једног објављеяог 

познатијег научног рада који освјетљава историју тога времена. Отуда 

и разлог да нису и довољно nроучена и сумирана огромна nозитив

на, а и она негативна, искуства која би била од непроцјењиве I1ри

једности у даљем раду 11а доградњи нашег политичког система и са

моуnравних социјалистичких односа. У вези с истакнути-м, иу.жно 

је пристуnити· научној обради историје СКБиХ у nериоду социјали

стичке изградље Босне и Херцеговине. 

Истина, то ће бити врло тешко уnраво за'l'О што нема .моногра

фија, а ни других озбиљних радова историчара за овај nериод. Али, 

то не значи да се, уз nуно ангажовање сарадника свих nрофила и 

струка, неће моћи урадити. 

Први nроблем код израде друге књиге »Историје СК БиХ« је не

достатак историјске литературе за раздобље социјалистичке азград

ње. Наиме, између згуснутих историјских догађаја и обиља грађе о 

њима из назначеног nериода, с једне и стеnена изучености тих к.рета

ња са становишта историографије, с друге стране, nостоји очит не
сразмјер и то знатно већи него што је то случај у нретходном 

nериоду који улази у прву књиrу »Историје Савеза комуниста Бо

сне и Херцеговине«. Насуnрот изузетној и бурној послијератној ист(l
рији и множини разноврсне грађе о том раздобљу револуционарне 

трансформације, данас располажемо врло оскудним фондом научне 

374 



литературе која би комплексније и синтетизованије освјетљавала 1 у 

нашу недавну nрошлост, односно савременост. О nослијератном ра
звоју су, истина, nисали социолози, правници, политолози и еконо

мисти, као и неки други стручљаци. Али, нема објављених већих 

радова из пера историчара. У 1978. години су, истина, изашле двије 
књиrе nод насловом ·»Историја СФРЈ«. Наиме, др Бранко Петрановиh 

и др Чедомир Штрбац издали су »Историју СФРЈ« у три тома, од 

којих два тома садрже најважнија документа из nослијератног ра

звоја СФРЈ, а у једној књизи су синтетизовали најважнија збивања 
и догађаје у nослијератном развоју Југославије. Друга је кљига Ду

шана Биланџића »Историја СФРЈ - главни процеси«. Међутим, и 
једна и друга кљига, углавном, nрате само одлуке централних nар

тијских и државних органа и само донекле анализирају њихово 
провођеље у реnубликама и nокрајинама. Понегдје и усnут се cnyш':':t

jy до базе да укажу како су се одлуке одражавале у бази и како су 
оне nровођене. Па, и nоред тога, ове књиге су добро дошле, јер су 

и у једној и у другој кљизи маркирани најзначајнији догађаји, а 
усnјешно су анализиране мјере државних и nартијских органа Југо

славије на рјешавању одређених проблема nред којима ry се нала
зили у nојединим временским nериодима. Међутим, ни једна ни друга 

кљига не могу бити узор како треба радити, јер је у љима оtрађива

на историја СФРЈ, а не историја Савеза комуниста Босне и Херце

говине, што је задатак овог nројекта. 

И социолошка, nравна, nолитолошка и економска литература 

може добро доћи да се расвијетле nоједини догађаји, али ни она не 

може бити nримарна. 

Други проблем који треба разријешити јесте питање што је 

историја Савеза комуниста Босне и Херцеговине у послијератном 

периоду, у коме је Савез комуниста владајуhа nартија, na је о свим 
важнијим nитањима из nолитичкоi', друштвено-економског, nросвјет

ноr, здравственог, социјалног и других области живота заузим:1.о на

челне ставове. Државни и други друштвени органи су те начелне 

ставове разрађивали, nретварали у законе, односно конкретне зик

ључке и радили на њиховом nровођељу у живот. Према томе, нема 

ни једне области друштвеног живота из које се Савез комуниста 

може искључити, а то опет да нема ни једне друштвене области кuја 

неће бити анализирана у историји Савеза комуниста Босне и Хер

цеговине. Међутим, ова питања ће се обрадити у оној мјери у којој 

је Савез комуниста био присутан и код одлучивања и код nровођења 

одређених одлука у живот. Дакле, сва ова питања nосматрати из угла 

Савези комуниста Босне и Херцеговине. 
Треhи nроблем је питање периодизације. Код разрјешавања овог 

проблема треба nолазити од одређених најзначајнијих збивања. 

Завршетак народноослободилачке борбе и оружаноr дијела со
цијалистичке револуције мора бити полазна основа. Први период би 

требао да обухвати раздобље од 1945. године до доношеља Закона о 
управљаљу nривредним предузећима и вишим привредним удруже

љима од стране радних колектива, 1950. године. Али, овај nериод 1·ре
ба nодијелити на два временска раздобља. Прво раздобље би ишло до 
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Оснивачког конгреса Комун:истичке партије Босне и Херцеговине 

1948. године, а друго раздобље од 1948. до 1950. године. 
Други период би се обрадио за вријеме од 1950. до 1964. године, 

до Осмог конгреса Савеза комуниста Југославије. У томе времену се 

развој у читавој земљи, па и у Босни и Херцеговини, кретао на ба.зи 
утврђених принципа радничког самоуправљаља. Иако развој није 

ихuао праволинијски, самоуправни односи су се развијали у позитив

ном узлазном правцу и прогресивне снаге у Савезу комуниста Југо

славије, и nоред свих отпора и тешкоћа, увијек су преовладава.ле. 
Трећи период почиње 1964. године и траје до најновијих дана. 

Овај период је означен Осмим конгресом Савеза комуниста Југосла

вије н:а коме је усвојен: нови програм привредних и друштвених ре

форми. Два кључн:а става Осмог конгреса КПЈ, који обиљеж:\вају 

етаnу, су: преношеље средстава за проширену репродукцију, а с тим 

у вези и права са државних и nолитичких органа на радне колек'l'И

ве у привреди и друго, развијаље самоуnрављаља у радним органи

зацијама према јачаљу моћи радника, а против бирократско-техно
кратских настојања који су у својим рукама централизовали ~оходак 

до тога времена и одлучивали о љему. 

У томе времену настају и нови елементи у политици Савеза ко

муниста Босне и Херцеговине о националном питању у Југославији, 

што ће утицати на сузбијаље унитаристичке свијести, а касније омо

гућити уставну реформу Федерације. Ту је и nривредна реформа из 

1965. године. 
На четвртој сједници 1966. године, ЦК СКЈ доноси одлуке о 

реорганизацији Савеза комуниста Југославије, о реорганизацији слу

жбе државне безбједности и др. Од 1966. до 1970. године преноси се 
дио друштвене моћи са органа Федерације на органе република и 

nокрајина, да би 1974. године био донијет и Устав СФРЈ, а нешто каr
сније и Закон о удруженом раду, чиме су, углавном, проведени у 

живот ставови заузети на Осмом конгресу, а разрађивани на касни

јим конгресима СКЈ. 

Четврти nроблем је питаље временске дистанце. Наиме, има 
мишљеља да се историја не може писати ако процеси нису завршени. 

Ова мишљеља се не могу у цјелости nрихватити. Тамо гдје процеси 

нису смирени треба анализирати nроблеме доношеља одлука, њихову 

примјену, истаћи постигнуте, резултате, указати на nроблеме итд. 

Пети проблем су кадрови који ће радити на nисаљу Историје 

Савеза комуниста Босне и Херцеговине. Овај nроблем се намеhе тим 

nрије кад се зна да нема историчара у Босни и Херцеговини који се 

дуже баве овим проблемима послијератног развитка. Па, кад се nо

зову у помоћ и социолози, правници, економисти и полиrголози, није 

овај проблем ријешен у nотnуности, јер се коначан текст »Историје 

СКБиХ« мора писати историјском методом и, како садржајно·, тако и 

стилски, уобличити у хомогено дјело. 

Пошто ће дјело »Историја Савеза комуниста Босне и Х~рцеrо
вине« бити плод тимског рада и интердисциплинарноr пристуnа ну

жно је утврдити и примијенити одговарајуhи систем реализације чи

тавог подухвата. Његов успјех зависи од споразума, сарадње и, nуне 
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анrажованости више радних организација, представника друштвено

-политичких заједница и nојединаца. Такође, разрађени nројект и 

рукоnис заслужује пажљиво разматраље и верификацију ширег кру

га научних и друштвено-политичких радника, евентуално и у виду 

nосебних заједнкчких савјетовања. 

Полазеhи од досадашњих признатих резултата науке кој:1 је 

утврдила nериодизацију на основу битних карактеристика одре~е

них историјских раздобља и, унутар љих, nојединих етаnа развоја 

револуционарног nокрета, најnрихватљивије је да се »Историја Са
веза комуниста Босне и Херцеговине«, која ће бити израђена као 

јединствено научио дјело и систематизована на хронолошко-nроблем

ском методолошком nринципу, nодијели у два основна глобална ра

здобља разrраничена 1945-том годином. Та два раздобља - обрађР.на 
у двије кљиге - биhе рашчлаљена, у складу са наведеним критери

јима, на периоде и љегове фазе. 

Такав постуnак ynyliyje на сљедеhу структуру тематског п.лана, 
односно, периодизацију дјела »Историја Савеза комуниt:та Босне и 
Херцеговине«: 

Раздобље до 1945. 'l.Одипе (I књи'l.а) 
I- Настанак и развитак радничког nокрета и Социјалдемократ

ске странке Босне и Херцеговине до 1919. године. 

1. Друштвено-економске nретпоставке за настанак радничке 
класе и стварање првих радничких удружеља у Босни и Херцего

вине. 

2. Синдикални nокрет и nриnреме за формираље Социјалдемо
кратске странке Босне и Херцеговине (190б-1909) . 

3. Социјалистички nокрет у Босни и Херцеговини (1909-1914). 
4. РаДнички nокрет у Босни и Херцеговини за вријеме nрвог 

свјетског рата (1914-1918). 

П - КПЈ и револуционарни раднички покрет у Босни и ·херце

говини између два свјетска рата. 

1. Формирање и легално дјеловање КПЈ (1919-1921). 
2. Идејно-политичка ситуација и борба КПЈ током 20-тих година 

(1921-1929). 
3. Сукоб са монарходиктатуром и усмјераваље ка народнофрон

товској политици (1929-1936). 
4. Консолидација КПЈ и развој револуционарно-демократског 

nокрета (1937-1941). 

111 - КПЈ у народноослободилачкој борби и револуцији у Босни 

и Херцеговини 1941-1945. 

1. Рад КПЈ на припремама и покретаљу устанка (1941). 
2. КПЈ у средишту борбе за војни и политички развој НОП-а. 

(1941-1942). 
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З. КПЈ у периоду одлучујуhих војних и политичких побједа 

НОП-а (1943). 
4. КПЈ у борби за коначно ослобођење земље и пуну побједу 

НОП-а (1944-1945). 

Раздобље 1945-1980 (11 књим): 

I - Период послијератноr стварања основа социјалистичк,.,г 

развоја БиХ (1945-1950), који има два потпериода и то : 

а) .Комунистичка партија Југославије у Босни и Херцеговини у 

периоду обнове и почетним фазама планске изградње Босне и Хер

цеговине (1945-1948) и 
б) Формирање Комунистичке nартије Босне и Херцеговине и 

њено дјеловање у систему доминације државног власништва и адми

нистративног управљања (1948-1950). 

:П - Комунистичка партија односно Савез комуниста Босне и 
Херцеговине у периоду увођења и афирмације радничкоr 

самоуправљаља (1950-1964). 

III - Савез комуниста Босне и Херцеговине у периоду изградње 

и развоја социјалистичког самоуправног си-стема 

(1964-1978). 

• •• 

ТЕМАТСКИ ПЛАН ДЈЕЛА 

РАЗДОБЉЕ ДО 1945. ГОДИНЕ (! књига) 

(Обим књиге 450 страница) 

[ - НАСТАНАК И РАЗВИТАК РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА И 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

ДО 1919. ГОДИНЕ 
(Обим 100 страница) 

1. Друштвено-еконо.~tске nретnоставке за настанак радни:чке 

кл.асе и стварање ,nрвих радни-чких удружења у Босни u. 
Херце~овиии 

Друштвено-економс~tи развој и реформе у Босни и Херцеговини 

посљедњих деценија османске власти. Елементи робна-новчане при

вреде, првобитне акумулације капитала и зачеци мануфактурне 

производње парне машине. Радништво до аустроугарске окупације. 

Босна и Херцеговина у свјетлу и.сточне кризе; однос великих 
сила и покрета у сусједним земљама према Босни и Херцеговини. 
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Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине и промјене у 
друштвено-политичким и економским односима. Структура станов

ништва; развој саобраћаја, индустрије, трговине и занатства и љи
хове карактеристике. Поријекло, број и структура радника. Економ
ско-социјални и nолитички nоложај радничке класе. Заоштраваље 
класне суnротности. 

Ширеље социјалистичких идеја и nрви облици отnора nретје
раној експлоатацији радничке класе. Ствараље nрвих радничких уд

ружеља на болесничко-nотnорној (тиnографи) и културно-забаnној 

основи (жељезничари). Осниваље Главног радничког савеза и стру
ковних савеза за Босну и Херцеговину и љихова nрограмска оријен

тација. 

2. Сипдtисалпи nокрет и npиnpe..t~.e за фор..t~.ирање социјалде..t~.о

кратске страпке Боспе и Херцеzовипе (1906-1909). 

Мајски штрајкови 1906. године и љихов историјски значај. 

Легализовање синдикалног покрета и љегов организациони развој до 

1909. године. Први и Други конгрес Главног радничкоr савеза, nрво

мајске nрославе и појачан рад на ширељу социјалистичке мисли. 

Појачан притисак туђинске власти и грађевинских nолитичких гру

nа на социјалистички раднички покрет. Осниваље и улога радничких 

организација на вјерско-националној основи. Анексија Босне и Хер
цеговине и љен утицај на развој nолитичког живота. Ствараље усло

ва за формираље nолитичке партије радничке класе. Везе и сарад

ља са радничким покретима Хрватске, Србије, Аустрије и Мађарске 

и Другом интернационалом. 

З. Социјалистички nокрет у Боспи и Херцеzовипи (1909- 1914) 

Осниваље Социјалдемократске странке Босне и Херцеговине. 
Програм и организациона структура Странке. Однос СДС Босне и 

Херцеговине и синдикалног nокрета. Политичка дјелатност СДС Бо
сне и Херцеговине. Ставови СДС nрема Босанскохерцеговачком уста

ву, Сабору и грађанским политичким nартијама. Ставови СДС Босне 

и Херцеговине nрема селу и аграрном питаљу. Ставови СДС Босне и 

Херцеговине nрема националном и колонијалном nитаљу. Ставови 

СДС Босне и Херцеговине према милитаризму и рату. Улога СДС 
Босне и Херцеговине као опозиционе странке nрема грађанској nоли

тици. Развој синдикалног покрета до 1914. године и љегови усnјеси у 
економско-социјалној борби радничке класе. Јединство акције СДС 

Босне и Херцеговине и синдиката. Балкански ратови и »изнимне 

мјере« у Босни и Херцеговини. Оnадаље социјалистичког радничког 

nокрета. Појава дисидентске групе око листа »Звоно«. Социјалистичка 
мисао у Босни и Херцеговини. Улога соција.листичке литературе и 

радничке штамnе. Идеолошко и политичко образовање радничке кла

се. Односи са водећим партијама Друге интернационале. Аустромарк

сизам и СДС Босне и Херцеговине. Сарадља са радничким nокретима 
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југословенских земаља. Културно-просвјетна и друга активност соци

јалистичког радничког покрета. Рад са омладином. Културно-умјет
ничка, nросsјетна и друга друштва. Библиотеке и читаонице. 

4. Радни'Ч.ки похрет у Бос·1ш и Херцеzовини за вриједе nрво~ 
свјетскоz рата (1914-1918) 

Први свјетски рат. Босна и Херцеговина као ратно nодручје. 
Економско-социјални и nолитички nоложај радничке класе. Мобили

зација и други разлози замирања радничког nокрета у првим година

ма рата. Криза Аустро-Угарске Монархије и друштвено-nолитичка 

кретања у Босни и Херцеговини. Одјек руске револуције у Босни и 

Херцеговини, оживљавање радничког покрета и обнављање синдикал

них и социјалдемократских организација. Укључивање у ·међународ
ни раднички nокрет. Цимервалдски nокрет и Штокхолмска конфе
ренција. Утицај октобарске револуције на раднички nокрет у Босни 

и Херцеговини и учешће наших људи у револуционарним збиваљима 

у Русији и другим земљама. Ставови nрема рату, револуцији и ства

рању југословенске држаsе. Класна концентрација министеријэлизма 

и социјалnатриотизма. Плима радничког покрета и социјално-nолити

чка превираља 1918. године. Распад Аустро-Угарске и формир11ње 

Народне владе за Босну и Херцеговину. Улога радничког покрета Бо

сне и Херцеговине у борби за стварање јединственог радничког по

крета у новоствореној држави Краљевини Срба, Хрвата и Словена

ца. Закључни конгреси СДС Босне и Херцеговине и Главног радни

чког савеза Босне и Херцеговине и одлука о укључивању у југосло

венске радничке организације. 

Закључна разматрања. 

П- КПЈ И РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАДНИЧКИ ПОКРЕТ У БОСНИ 

И ХЕРЦЕГОВИНИ ИЗМЕЂУ ДВА СВЈЕТСКА РАТА 

(Обим 150 страница) 

1. Фор.-~tирање и леzалко 'дјеловање КПЈ (1919-1921) 

Завршетак првог свјетског рата и ствараље Краљевине СХС. 

Улога и nоложај Босне и Херцеговине у новој држави и југословен

ској заједници. Прилике у земљи, социјална и nолитичка врења. За

мах и идејно-политичке радикалиэовање радничког покрета. Закљу
чни конгреси Социјалдемократске странке Босне и Херцеговине и 

Главног радничког савеза за БиХ и завршне приnреме за концентра

цију радничког покрета у Краљевини СХС на револуционарној nлат

форми. 

Контрареволуционарни и антикомунистич1ш постулати грађан

ске идеологије и nолитике. Социјалпатриотизам. Конгреси уједињења 

у Београду и сnровођење њихових одлука у БиХ. Карактерн..:'Iике 

организационог развоја и nрограмске усмјерености револуционарног 

380 



радничког покрета. Штрајкови и друге акције. Формираље органи

зација СКОЈ-а и њихова дјелатност. Вуковарски конгрес, његове по

сљедице и одјеци. Иступања »центрумаша« и продубљиваље процеса 

диференцијације у радничком покрету. Избори за Конституанту 28. 
11. 1920. године. Антикомунистички курс режима. Политика гушења 
револуциснарног покрета; мјере насиља против генералног штрајка 

жељезничара и генералног штрајка рудара; хусинска буна. Обзнзна 

и њена примјена. 

Цијепаље и слабљење радничког покрета. Спонтане реакције 
на бијели терор; »Црвена правда«. Прилагођаваље КП.Т и СКОЈ-а 

новим условима и одржавање континуитета. 

Видовдански устав. БиХ у централистичком систему. 

Доношеље Закона о заштити јавне безбједности и поретку у 
држави. Легализација политичког насиља и терор против КПЈ, 

СКОЈ-а и цјелокупног револуционарног покрета. 

2. Идејttо-nолити'Ч.ка струјаља и борба КПЈ токо.м. 20-ти.х zодина 
(1921-1929) 

Привредна кретања., односи у друштву и глобална политичка 

констелација током 20-тих година. 'Унитаризам, национална неравно
правност и националистичке оријентације. Недосљедност аграрне 

реформе и политичке манипулацијР. на том терену. 

'Угрожавање тековина борбе радничке класе и осјетно погорша

ње љеног политичког и економског положаја. Стање и промјене у 

радничком покрету. Груписање реформистичких струја; њихови на

пори да преузму и монополишу водећу улогу у радничком покрету. 

Илегална и легална активност КПЈ и СКОЈ-а. Формираље и дјелова

ње организација Независних синдиката, Независне радничке парти

је и Савеза младих радника. Трећа конференција КПЈ. Идејно-поли

тичка струјања; становишта о националном питању и југословенској 

државној заједници; извори, узроци и зачеци фракционаштва, тенден

ције доктринерства и секташтва. Насртаји режима Пашић-Приби

tiевић на љевичарске радничке организације. Забрана Независних син
диката и Неза-висне радничке партије. 

Жаришта и реперкусије продубљавања политичке кризе у Кра

љевини СХС на тлу Босне и Херцеговине. 

Стање и кретања на селу; симптоми аграрне кризе и грађан

ска политика КПЈ и проблеми села. 

Оживљавање и проширивање партијског рада 1925-1926. Ра
збијаље изолације и јачање утицаја комуниста путем социолошког 

и других друштава, листова »Сматра« и ·»Гласник истине« и сл. Поку

шаји акционог повезиваља синдикалних централа. Група ·» 'Уједиље
ље«. Формирање 'УРССЈ. 'Узроци и ток тарифно-штрајкачког покре
та. Одрази становишта и закључака Трећег конгреса КПЈ. Суп

ротности између КПЈ и Социјалистичке партије Југославије у БиХ. 

Политичка активност комуниста поводом обласних и скупштинских 
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избора 1927. године. Разграњавање и учвршћење мреже организа

ција КПЈ и СКОЈ-а. Покрајинске конференције КПЈ БиХ 1927. и 
1928. године. Подршка антифракцијској линији. Учешhе на општин

ским изборима 1928. Четврти конгрес КПЈ. Супротстављаље национа
листичким и антидемократским правцима грађанске политике. 

Третман Босне и Херцеговине у политици руководства КПЈ. 

Учешће и улога револуционара из БиХ у водећим тијелима КПЈ и 
југословенског револуционарног радничког покрета. 

Збивања уочи проглашења диктатуре. 

З. Сукоб с &оиарходиктатуро..к и ус..кјеравање ка 

хародиоq)роитовској nолитици (1929--1936) 

Државни удар 6. 1. 1929. године. Корјени, карактер, мјере и 

интенције монарходиктатуре. Однос водећих кругова грађанских гру

пација према шестојануарском режиму. Увођење бановинског управ

но-административног система. Позадина И' стварни смисао подјеле Бо
сне и Херцеговине. 

Активни отпор малобројне КПЈ и СКОЈ-а монарходиктатури. 

Методи, средства и ефекти те борбе. Властите иницијативе и утицаји 

Коминтерне. 

Максимално ангажовање читавог државног апарата против ко

муниста. Убиства, хапшења, суђења и прогони. 

Велики губици КПЈ и СКОЈ-а, разбијаље многих организација 

и. друге посљедице директне конфронтације с диктатуром. Непосредни 
и далекосежни утицаји стечених искустава и сазнања. Модифика

ције партијске политике. Покушаји оснивања синдиката у илегалст

ву. Опортунизам врхова нераспуштених синдикалних централа, па

сивизација УРССЈ. Протежирање прорежимских радничких удруже

ња. 

Обим (апсолутни и релативни) и структура радничке класе у 

БиХ; показатељи промјена и тенденција у том погледу током 20-тих 
и почетком 30-тих година. Карактеристике положаја најамних рад

ника. Сеоски пролетаријат и полупролетаријат. Политичка ангажо

ваност и опредјељења радничке класе. Идеологија w пракса револу
ц»онарног и реформистиqког крила радничког покрета. Режим и гра

ђанске групације према пролетаријату и радничком покрету. 

Кулминирање дуготрајне аграрне кризе. Задуженост и паупе

ризација сиромашног сељаштва. Гибања на селу. Трендови опште 

привредне кризе. Затвараље фабрика и занатских радиониц&, слом 

дрвне индустрије, редукција радне снаге, пад реалних надница, не

запосленост. Поновно избијаље штрајкова и тарифних акција. 

Трансформација режима диктатуре. Октројисани устав, избори, 
1снивање Југословенске радикално-сељачке демократије. Реактивира

ње грађанске опозиције. 

Повезивање комуниста и обнављање њихових илегалних орга

низација у БиХ. Растурање летака поводом избора и штрајкова. 
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Издаваље листова »Комунист« и »Фабрика и љива«. Партијска савје
ог'11вања и конференције. Ставови и одлуке Покрајинске конференције 

КПЈ за БиХ 1932. године. Хапшења крајем 1932. и током 1933. годи
не. Привремени застој партијског рада у једном дијелу БиХ. Разви

јаље активности КПЈ и СКОЈ-а. у западној Босни 1933-193'6. Партиј
ска конференција у Бањалуци 1934, Осниваље КАБ-а, покретаље 
листа •»Народна правда«, формираље иницијативног одбора Савеза 
радне омладине, Женског покрета и др. Поновно устројство и дјело

ваље партијских организација и у другим дијеловима БиХ, напосе 

већим индустријским центрима 1935-1936. Спровођеље nолитичке 
линије IV земаљске конференције КПЈ и Сплитског nленума ЦК 
КПЈ. Неросредније nовезиваље комуниста у БиХ са ма<:ам:а, учешће у 
синдикатима, шира активност међу омладином, студентима, женама 

и Ј.щ селу. Први јавни зборови са народнофронтовским nаролама. и 

акције поводом скупштинских избора 1935. године. Масовна хаnшеља 
и. осуде комуниста 1936. Отвараље и растураље концентрационог ло
гора у Вишеграду. 

Различити облици утицаја и рада комуниста и у интервалима 

ра<:тројства форума и организација КПЈ и СКОЈ-а.. Комунисти из 

БиХ у револуционарном покрету на подручју других југословенских 

земаља и изва·н љих. Учешће у грађанском рату у Шпанији. 

4. Консолидација КПЈ и развој револуциоиарио-де..чокра~·скоz 

nокрета (1937-1941) 

Карактеристичне црте раздобља владе Милана Стојадиновића. 
Прегруписаваље грађанских странака.. Привредне и социјалне при

лике у другој половини 30-тих година. Споразум Цветковиh-Мачек. 

Распарчаваље БиХ и друге посљедице те нагодбе. Аутономистички 

покрет, великонационалистичке, сепаратистичке и профашистичке 

тенденције у склопу грађанске политике. 

Обиљежја и циљеви народнофронтовске nлатформе и одговара
јућег идејно-политичког курса новог руководства КПЈ. Разрада кон

цепције КПЈ о рјешељу националног питаља. на принципу самоопред

јељеља свих југословенских народа и уређељу југословенске зајед

нице на федеративној основи. Афирмација pacтyher антишафистичког 

револуционарно-демократског покрета и других достигнућа самостал-

ног креираља партијске политике у складу са ситуацијом у земљи 

и потребама властитог народа. 

Објективни и субјективни услови проце<:а систематске консо

лидације КПЈ у БиХ. Иницијативе и одлуке Покрајинске партијске 

конференције 1938. у Мостару. Подмлађиваље, умножаваље и косрди
нираље организација КПЈ на читавом простору БиХ. Социјални 

извори чланства КПЈ и СКОЈ-а и :мотиви укључиваља nриnадника 

разних слојева друштва у револуционарно-демократски nокрет. Прет

nоставке и путеви успостављаља акционог савеза радника и сељака. 

Политизација и ангажовање омладине. Учешће жена. у револуционар

ном и антифашистичком покрету. 
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Идејно-политичка опредијељеност и домети разноврсне и разу

ђене дјелатности комуниста. Поријекло и класна основа актуелних 

политичких девиза и захтијева КПЈ. Потискиваље реформиста из вр

хова синдиката и класно револуционисаље тих организација. Задо

бијаље водеhе идејне улоте у радничким и неким другим културно

-просвјетним и спортским друштвима (»Пелагиh«, »Абрашевић«, ))Фи

лип Вишљиh«, »Вележ«, »Борац<<, »Слобода«, »Мататја«, ))Пријатељи 

природе«, итд), студентским удружељима у БиХ и друштвима fiосан

скохерцеговачких студената у Загребу и Београду, сталешким орга

низацијама и др. Формираље Иницијативног одбора Странке Јљдног 

народа. Учешhе на изборима 1938. Отворена писма босанскахерцего
вачких студената и турнеје љихових друштава. Антифашистич:ки 
зборови и демонстрације. Учесталост радничких штрајкова и тар~ф

них акција широм БиХ. Теоријске расправе и публицистички рад 

комуниста. Умјетничке приредбе и изложбе. Кљижевно стварала

штво. 

Интензивно и методично идеолошко образоваље комуниста. 

Илегална савјетоваља, курсеви и семинари за чланове КПЈ и СКОЈ-а. 
Растураље и кориштеље марксистичке литературе, белетристике и 

шта·мпе. 

Привредна и политичка кретаља у земљи након избијаља дру

гог свјетског рата. Престројаваље грађанских политичких снага и 
опадаље љиховог утицаја у друштву. Помијераље радних маса ка по

литичкој љевици. 

Припреме, ток и закључци Покрајинске конференције КПЈ за 
БиХ 1940. године. Стратешки значај разраде становништва, о само
опредјељељу народа БиХ и о успостављаљу »Народне аутономије.:. 

Покретаље и издаваље листа )>Глас савеза радника и сељака«. Реак

тивираље и омасовљеље СКОЈ-а, раст револуционарног омладинског 

покрета. 

Пета земаљска конференција КПЈ 1940. Усвајаље и спровођеље 
љених смјерница. Настављаље истрајне борбе за националну равно

правност, заједништво и друге непосредне и трајне животне интересе 

и тежље радних маса; убрзан пораст престижа комуниста и утицаја 

љихове политике у босанскохерцеговачком друштву; израстаље и 

проДираље револуционарно-демократског покрета у центар збиваља. 

Унутрашља и спољна политика владе Цветковиh-Мачек; забра

на многих радничких и студентских друштава, распуштаље УРССЈ и 
фаворизоваље режимских синдиката. Осниваље концентрационих ло

гора на подручју БиХ (Билеhа, Сребреница) и отпремаље босанско

херцеговачких комуниста у логоре (Иваљица, Лепоглава, Крестинац). 
Компромитација и. бесперспективност грађанске политике. 

Вишеструко повеhаље броја организација и чланова КПЈ и 
СКОЈ-а, тзв. васпитно-припремних група и актива симпатизера. Де
џnчстрације 27. З. 1941. Мобилност и активност уочи и током алрилског 
рата 1941. 

Закључна разматраља. 
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Ш - КПЈ У НАРОДНООСЛОБОДИЛА ЧКОЈ БОРБИ И 
РЕВОЈnТЦИЈИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1941-1N5. 

(Обим 200 страница) 

1. Рад КПЈ ка npиnpe.Ata.Ata и nокретању устанка (1941) 

Аnрилски рат и љегове посљедице. Окупација и подјела Југо

славије; укључивање БиХ у квислиншку НДХ. Карактер окупатор

ско-усташког система и политике, пљачка материјалних добара, терор 

и експлоатација, шовинистичко-националистички екстремизам, гено

цид и социјална демагогија. Однос грађанских снага nрема окуnа
тару. Мјере против КПЈ. 

Стратегија и тактика КПЈ. Ставови и закључци Априлског и 

Мајског савјетовања КПЈ у Загребу, спровођеље политичких и војних 

припрема за устанак. Организационо стаље КПЈ и СКОЈ-а. Појачано 

дјеловаље на ствараљу војне организације. 

Догађаји уочи устанка. Почетак и ток устанка. Оружане борбе 

r појединим областима БиХ. Јачање војне организације, nојава пр
вих слободних територија, ствараље и функција првих органа на

родне власти; отпор у градовима. 

Реаговаље окупатора и квислинга ва устанак. Појава и карактер 
четништва. 

2. КПЈ у средишту борбе за во;ки и nолити-чки разво; НОП-а 
(1941-1942). 

Савјетоваље у Столицама и реализација љегових одлука. Парти

зански одреди као јединствена форма војне организације; организа

ционо прилагођаваље КПЈ и СКОЈ-а условима борбе; даља изградља 
органа народне власти. 

Збијаље контрареволуционарних снага окуnатора, квислинга и 

колаборациониста против НОП-а. Револуционарни циљеви оружане 

борбе против окуnатора (»Нема повратка на старо«). Ствараље удар

них и покретних јединица. 

Босна и Херцеговина у средишту војних и политичких збива

ља НОР-а и револуције. Партијско Савјетоваље у Иванчићима. Скен

дервакуфска конференција. 

Појачани напори окуnатора и квислинга да nутем разних војних 

и политичких мјера ликвидирају НОП. Контрареволуци::шарна улога 

четништва и љегова квислиншка позиција. 

'f'очански период - револуционарно-демократски садржај и те

ковине (Партија, власт, омладина, АФЖ). 

Борбе nротив удружених окупатора и квислинга широм Босне 

и Херцеговине. 

Значај и резултати похода групе пролетерских бригада у за

nадну Босну. 

Септембарски (крајишки) nроnиси. Формираље дивизија и кос>· 

nyca НОВЈ. 
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Организација и начин дјеловања КПЈ и СКОЈ-а у оружаним 
јединицама, војнопозадинским органима и на ослобођеним и неослобо

ђеним територијама; масовне антифашистичке организације ('УСАОЈ, 
АФЖ), 

Прво за'Сједање АВНОЈ-а. 

З. КПЈ у nериоду одлучујуhих војних и политичких nобједа 

НОП-а (1943). 

Војне и политичке прилике у свијету и у осталим земљама Ју

гославије на прелазу из 1942. у 1943. годину. НОП на подручју БиХ 
крајем 1942. године и почетком 1943. Морално-политичко и војно 
значење битака на Неретви и Сутјесци, љихов одјек у земљи и ино

страству. Борбе у осталим крајевима земље. Капитулација фашисти

чке Италије и љене посљедице. 

Израстаље НОП-а у одлучујуhу друштвено-политичку снагу у 

БиХ у другој половини 1943; преломна побједа у окупљаљу народа; 
органиэационо-лолитичка изградља· масовних друштвено-поли'l'ИЧКИХ 

организација; развој народне власти и продубљавање револуционарно 
демократског система. 

Припреме и прво засједаље ЗАВНОБиХ-а; стратешко-политички 

значај одлука овог засједања. 

Револуционарне тековине другог засједаља АВНОЈ-а. 

4. КПЈ у борби за коначно ослобођење зе.~tље tt nyuy nобједу 
НОП-а (1944-1945). 

Важнији догађаји у свијету и на југословенском ратишту. 

Војна и политичка ситуација у Босни и Херцеговини. 

Дјелатност КПЈ и других масовних друштвено-политичких орга-

низација на економском, политичком и војном плану. Развој и успје
си НОП-а и проширивање и учвршhивање политичких основа рево

луције. 

Друго засједаље АВНОЈ-а и конституисаље органа државне 1:1ла-

с ти. 

Борба за коначно ослобођеље Југославије са посебним освртом 

на Босну и Херцеговину. 

Tpehe засједаље ЗАВНОБиХ-а и доградља државности федерал
не Босне и Херцеговине у оквиру Демократске Федеративне Југосла

вије. 

Завршна разматрања. 

Р А З ДО Б Љ Е 1945-1978. Г ОД И Н Е 1(П кљига) 

(Обим књига 500 страница) 

1 - Период nослијератна~ стварања основа социјалистичкоz. развоја 

Босне и Херце~овине (1945-1950) 
(Обим 150 страница) 
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Период од ослобођеља земље 1945. године па до доношеља 3ако
на о уnрављаљу nредузеhима и вишим nривредним удружељима од 

стране радних колектива, 1950. године, nредставља јединствену цје
лину у нашем развоју. Тај nериод карактерише државна својина на 

средствима за nро..tзводњу и централистичко уnрављаље тим сред

ствима. 

Међутим, кад овај nериод nосматрамо са становишта развоја 

Комунистичке nартије у Босни и Херцеговини, онда се оцртавају два 

раздобља у овом периоду. У nрвом раздобљу, од 1945. године до 1948, 
још није постојала Комунистичка партија Босне и Херцеговине, него 
Комунистичка nартија Југославије за Босну и Херцеговину. То значи 

да Босна и Херцеговина, иако је била nосебна федерална јединица 

још од Другог засједаља АВНОЈ -а 1943. године, односно посебна ре
публика од Устава ФНРЈ из 1946. године, она још није имала своју 
комунистичку партију. Према томе, у овом раздобљу комунисти Бо

сне и Херцеговине дјелују у сnецифичним условима. Наиме, Босна 

и Херцеговина има свој Устав, своје државне органе од мјесних с.д

бора до скуnштине Народне Реnублике Босне и Херцеговине, има 
Народни фронт као широку nолитичку организацију, Народну омла

дину Босне и Херцеговине и неке друге организације. Међутим, Ко

мунис•гичка nартија као аванrардна организација није била осамоста

љена, па ни nартијско руководство није било Босне и Херцеговине, 

него се звало Покрајински комитет КПЈ за Босну и Херцеговину. 

Када је на Петом конrресу Комунистичке nартије Југославије, 

одржаном у јулу мјесецу 1948. године, донесена одлука да се оснује 
и Комунистичка nартија Босне и Херцеговине, што је учиљено на 

Првом, Оснивачком конгресу Комунистичке nартије Босне и Херце
говине у јесен 1948. године, створени су услови да комунисти Босне 
и Херцеговине самосталније дјелују, али и да nреузимају вeliy од

говорност за оnшти друштвени развој Босне и Херцеговине. Због 

тога ово раздобље има своје особености и чини nосебну цјелину у 

периоду ствараља основа социјалистичког развоја Босне и Херцего

вине. 

а) Ко.Аtун.истtt'Чка nартија Јуzославије у Босн.и и Херцеzовин.и 

у nериоду обн.ове и no'ieтн.U.At фаза.м.а nлан.ске изzрадње Босн.е 

и Херцеивин.е (1945-1948). 

У првом раздобљу обнова и изградља земље, nредставља врло 

значајан задатак КПЈ за Босну и Херцеговину, па nриликом обраде 

овог nроблема треба обратити пажљу на сnецифичности ове југосло

венске земље, која је била и највише порушена у току рата. Поред 

порушених nруга, путова, индустријских објеката, рудника и др, у 

Босни и Херцеговини су били nопаљени или разрушени цијели гра

дови, nоnаљени домови, госnодарски објекти, уништена радна и nри

плодна стока. Није било ни жита ни других потребних артикала за 

исхрану становништва. Према томе, и nоред чиљенице да је Босна 

и Херцеговина била међу најнеразвијенијим југословенским земљама, 

она је из рата изашла још и оnустошена. 
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У поглављу у коме се буду обрађивали задаци КПЈ за БиХ на 
обнови и изградњи земље, посебно мјесто треба дати изградњи пру

га Брчко - Бановићи и Шамац - Сарајево, на којима је радила 

омладина цијеле Југославије, па и Европе и других континената. 

Њихов значај је и у томе што је Босна и Херцеговина, поред изласка 

у свијет пругама нормалног колосијека, добила могућност да далеко 

боље користи и извози рудна, шумска и друга богатства за свој прив

редни развој. Поред економског значаја ових пруга у историји Босне 

и Херцеговине, треба нагласити омiЛадински ентузијазам и ријешеност 

младих људи да граде своју домовину и истаћи, с тим у вези, улогу 

омладине у развијаљу братства и јединства, а посебно значај омла

динских акција у изградњи стручног кадра, што је за Босну и Хер

цеговину од посебног значаја. 

У овом периоду је извршена аграрна реформа и колонизација. 
Овим револуционарним мјерама је одузета земља велепосједницима и 

дата онима који је обрађују. Поред тога, један велики број људи 

из Босне и Херцеговине је колонизиран у Војводину, гдје је добио 

земљу. Аграрна реформа и колонизација за Босну и Херцеговину Ј:.ма 

посебан значај и по томе што су тада укинути и посљедњи остаци 

феудалних односа. 

Непосредно послије завршетка НОР-а и оружаног дијела рево

луције приступило се доградњи босанскохерцеговачке државности и 
успостављаљу политичког система који је прилагођен мирнодопским 

условима. 

Улога КПЈ за Босну и Херцеговину у периоду планске изград

ље земље била је врло значајна. То је период када је Партија непо

средно руководила свим важнијим пословима, када су органи власти 

и по·литичке организације представљали трансмисију Партије. Зато 

је потребно анализирати тај период како би се сагледале све позитив
не и негативне стране тога система, као и дјелатност саме Партије у 

томе систему. 

У овом раздобљу се у Босни и Херцеговини збио један важан 
догађај који је имао далекосежне позитивне посљедице. Народна скуп
штина Босне и Херцеговине је донијела Закон о скидању зара и фе
реџе. Ова мјера је имала велики значај за еманципацију жене Му
слиманке и њено укључивање у савремене токове живота, па зато 

ово питаље заслужује посебну пажњу да се изучи и покаже колико 

је оно утицало на изједначавање људи у политичком и другим видо

вима, на њихову слободу и равноправност. 

Имајући у виду истакнута, а и друга питаља карактеристична 

за раздобље у коме КПЈ за Босну и Херцеговину ствара основе за 

социјалистички развој Босне и Херцеговине, потребно је у обради 
тежиште усмјерити на анализу сљедећих питаља: 

- општа послијератна ситуација у Југославији и у Босю: и Хер

цеговини посебно; 

- доградња босанскохерцеговачке државности: формираље При

времене Народне скупштине, Народне владе Босне и Херцеговине, 

избори, доношење Устава НРБиХ, револуционарних закона, сламаље 
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контрареволуционарних отпора и ликвидација остатака контрарево

луције; 

- организациона изградња КПЈ и њено прилагођавање услови
ма борбе за изградњу земље, као и њена улога у организацији народ

них маса; 

- борба КПЈ за Босну и Херцеговину за развој демократских 

друштвених односа; 

- организациона и политичка доградња Народног фронта 5осне 

и Херцеговине и његова улога у мобилизацији маса на изградњи зем-

ље; 

- улога СКОЈ-а и младе генерације у обнови ратом разрушене 
земље; 

-мјере на обнови и изградњи земље; 

- мјере и процеси у промјени својинских односа, преузимање 
средстава за производњу и форма државног управљања тим сред

ствима, те развијање државноцентралистичког система уопште, при

преме за прелазак на планску nривреду, као и развој nривреде у 

првим годинама планског развоја; 

- nолитика КПЈ на селу. 

б) Фор.Аtирање Ко.~tунисти'Чке nартије Босне и Херцеzови·ае и 

њено дјеловање у cucтe.Aty до.Аtuнације државноz влас"иштоа и 

ад.Аtинистративноz уnрављања (1948-1950) 

Ово раздобље карактерише чињеница оснивања Комунистичке 

партије Босне и Херцеговине 1948. године. То је практично било 
вријеме када је био nотпуно оформљен nолитички систем Републике 

Босне и Херцеговине у саставу ФНРЈ, јер иако су били формирани 

органи власти, донесен Устав и велики број закона системског ка

рактера, ипак је Партија, која је представљала основну nолугу чита

вог nолитичког система, све до тога времена носила име Комунисти
чка партија Југославије за Босну и Херцеговину. Године 1948, на 
Оснивачком конгресу је основана Комунистичка nартија Босне и 

Херцеговине, па иако је организационо nредстављала јединство КПЈ, 
иnак је била и самостална партија Босне и Херцеговине. 

И развој друштвено-политичког система у овом периоду има 

значајно мјесто. Истина, то је nериод када је централизам власти 

долазио до пуног изражаја, али и nоред тога, нужна је да се изу'lе 

дејства тога система на cвeyкymrn развој друштвених односа у Бо
сни и Херцеговини, као и Југославији у цјелини. 

Овај период карактерише и nлански развој привреде у цијелој 

Југославији, па и у Босни и Херцеговини. С обзиром да је друштве

но-политички систем био централизован, то је и план развоја земље 

имао те карактеристике. Али, и поред тога, Босна и Херцеговина је 

имала свој план привредног развоја који је имао значај за цијелу 

Југославију. Зато, код изучавања проблема индустријализације зем

ље у цјелини, nосебну nажњу треба посветити оријентацији на из

градњу тешке индустрије у Босни и Херцеговини, која је од значаја 

за цијелу земљу, затим изградњу војне индустрије и развијање сиро-
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винске базе у овој земљи. Врло важно мјесто у nривредном развоју 

су имале босанске шуме, na је улога Босне и Херцеговине у борби 
nротив економске блокаде наше земље, која је вршена од стр~не 
земаља које су слиједиле политику Информбироа од 1948. године и 
касније, била велика. Исто тако је значајна чињеница да Босна и 

Херцеговина има велику хидроенергију у својим рукама, као и вели

ке количине угља, што ју је сврставало у ред првих земаља по прои
зводњи nоrонске енергије у Југославији, мјерено по глави становни

штва. 

У склопу обраде проблема друштвено-економског развоја Бо

сне и Херцеговине треба анализирати и питање политике КП БиХ 

у области пољопривреде у цјелини, с посебним освртом на проблем 

задругарства уопште и сељачких радних задруга посебно. 

Посебно треба анализирати значај и методе борбе КПБиХ против 

Информбироа 1948. године и даље. 
Народни фронт Босне и Херцеговине и НО БиХ имају значајно 

мјесто у политици СКБиХ, посебно у политичком окупљању и моби

лизацији маса на изградњи земље, на развијању братства и једин

ства народа и народности, мобилизацији радне снаге и фронтовским: 

радним бригадама, како на савезним, тако и на републичким и локал

ним радним акцијама. 

Борба за развијање братства и јединства је врло значајно пита-

ње рада КПЈ, па према томе и НФЈ у цјелини. Оно је за Босну и 

Херцеговину, у којој заједно и измијешано живе Срби, Хрвати и Му

слимани и више народности, још значајније. И вјерска структура у 

овој земљи је сложена. Ако се тој чињеници дода и то да су ранији 

режими распиривали и националну нетрnељивост, онда се може прет

nоставити у каквим се тешкоhама нашла КПБиХ у борби за братство 
и јединство босанскохерцеговачких и југословенских народа и народ

ности у овом послијератном периоду. Развој братства и јединства и 

изграђивања свијест·и о заједничком живљењу босанскохерцегов>t

чких народа и народности један је од низа значајних успјеха КПБиХ 

и КПЈ у овом nериоду. 

Улога КПБиХ на nољу изградње основних, средњих, виших и 

високих школа је врло велика. Од особите важности је нагласити чи:

њеницу да је ова земља у овом раздобљу добила nрве факултете и 

низ средњих и виших школа, које раније није имала. Развојем широ
ке мреже основног, средњеr, йишег и високог школства у Босни и 

Херцеговини су створени услови за оспособљавање стручних кадрова 

којих раније није имала, или их није имала довољно. У овом раздоб

љу је формирано и Научио друштво Босне и Херцеговине, што је 

nредстављало значајан фактор у развоју научне мисли. 

И у области социјалне и здравствене политике су постигнути 

заnажени резултати. Поред здравственог кадра, изграђен је веhи 

број установа социјалног осигурања, здравствених и социјалних уста
нова за збрињавање старих, изнемоглих и других дефектних лица. 

На основу изложених општих констатација у овом nериоду, 

средиште истраживања усмјерити на: 
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- Оснивачки конгрес КПБиХ и љегов значај за даљу изrрадњу 
Партије; 

- улогу Комунистичке nартије Босне и Херцеговине у даљој 

изградљи босанскохерцеговачког друштва; 

-даљу организационо-политичку изградњу Комунистичке пар-

тије Босне и Херцеговине; 

туре; 

- борбу против Информбироа; 

- развој друштвено-политичкоr система, 

- плански развој привреде у Босни и Херцеговини, 

-политика КПБиХ на селу; 

- политика КПБиХ у области школства, просвјете, науке, кул-

социјалну и здравствену политику; 

- улога Народног фронта у планској изградљи земље; 

-улога синдиката Босне и Херцеговине у мобилизацији радни-
чке класе на извршење планских задатака и 

- улога омладинске и других друштвено-политичких орrани

зациј а на плану провођења политике КПБиХ. 

Закључна разматраља.. 

П Ко..~tу'Кисти'l.ка ,-tapтuja, oд'!ioC'IiO Савез ко..~tу'!iиста Бoc'lie и 

Херце~ови'!iе у периоду увоЬења и афир..~tације рад'!iичко~ 

са..~tоуnрављања (1950-1964) 

Године 1950. је Савезна народна скупштина донијела Закон о 

управљаљу предузеhима и вишим привредним удружењима од стра

не радних колектива, од када у Југославији, па и у Босни и Херце

говини, отпочиње период радничког самоуправљања. То је крупан 

догађај како за Југославију и КПЈ, тако и за међународни раднички 

покрет, јер је то први пут у историји за.живјела у пракси Марксова 

замисао фабрике радницима, земља сељацима. Овај догађај је усло

вио и промјену улоге Партије у социјалистичком друштву. С тим у 

вези, КПЈ је прилагођавала свој метод рада новоствореним условима 

и· задацима Партије. 

Увођељем радничког самоуправљаља наметнула се потреба при

лагођаваља цјелокупног друштвено-политичког система новонаста

лим условима. Уведено је вијеhе произвођача у скупштине друштвено

-политичких заједница, формирана извршна вијеhа у Савезној скуп

штини и Скупштини Босне и Херцеговине, затим савјети као посебни 

извршни органи, а извршена је и реорганизација државне управе и 

прилагођена да дјелује у усло·вима радничког самоуправљаља. Од по

себног значаја је Закон о народним одборима из 1952. године, пого
тово кад се посматра са становишта развоја самоуправљаља и на 

територијалној сфери живота. То је период када је уведен и комунал

ни систем, што је било од посебног значаја за даљи развој соција

листичких друштвено-економских и политичких односа у Југослави

ји, па и у Босни и Херцеговини. 
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Друштвено-економски развој у овом периоду је од посебног зна

чаја за Босну и Херцеговину. То је вријеме у коме се довршава ве

ћина објеката првог петогодишљег плана, међу којима треба истаћи: 
електропривредна постројеља, дрвну индустрију, рударство, црну ме

талургију, војну индустрију и др. Стављаљем у погон предузећа 

изграђених у периоду првог петогодишљег плана, Босна и Херцего

вина је по први пут добила неке модерније објекте који ће је извести 

из елементарне фазе неразвијених земаља. 

Посебно је значајна политика Партије у пољопривреди и на 

селу у овом периоду. У то вријеме, с обзиром на брз развој индустри
је, долази до пуног изражаја миграција становништва из села у гра

дове. Дошло је и до промјене политике Партије према друштвеном 

сектору пољопривреде. Умјесто СРЗ-а, тежиште се баца на фор
мираље општих земљорадничких задруга и пољопривредних добара 
као модернијих организација у овој грани привреде, уводи се модер

нија опрема, а.громелиорација и др., што се позитивно одразило на 

увећаље производље пољопривредних добара. 
И пораст животног стандарда представља значајну карактери

стику овог периода. 

Савез комуниста Босне и Херцеговине и државни органи су 

предузели и низ мјера на усклађиваљу привредног раста у Босни и 
Херцеговини, што је било од великог значаја за даљи општи развој. 

У области културе, просвјете, науке, и посебно у области идеј

но-политичке надградље дошло је до интензивнијег развоја. 

Улога СКБиХ у креираљу политике СКЈ у области међуна

родних односа, нарочито у формираљу политике мирољубиве актив

не коегзистенције и покрета несврставаља, бивала је све већа и зна
чајнија, како у нормализацији односа са СССР-ом и источноевроп

ским земљама, тако и у подршци ослободилачким и револуционар

ним покретима у свијету. 

Народни фронт, односно ССРН, омладинска и друге друштвено
-политичке организације су у условима самоуправљаља добиле дале

ко значајнију улогу. Њихов основни задатак је био да мобилишу сво
је чланство на задацима који су у то вријеме били актуелни, а по
себно на објашњаваљу улоге органа радничког самоуправљаља, као 

и активно учешће у овим органима. 

Од посебне је важности питаље изградље Савеза комуниста Бо
сне и Херцеговине и Југославије као водеће идејне снаге друштва. 
Наиме, у овом периоду је одржан Шести конгрес КПЈ на коме је КПЈ 
nромијенила име у СКЈ, а тиме је измијељена и љена 'ранија улога. 
Партија је преносила задатке на одређене органе и организације и 
тражила да их они извршавају у интересу развоја социјализма и 

самоуправних социјалистичких односа. Савез комуниста није директ

но руководио друштвеним пословима, него почиље да идејно усмје

рава и подстиче рад самоуправних органа, државних органа и дру

штвено-политичких орrанизациј а. 

Посебно је значајно истаћи да је у овом периоду донесен и Про
rрам СКЈ који је имао далекосежне позитивне реперкусије на развој 
nолитичких и друштвено-економских односа у Југославији. 
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Да би се сагледала улога СК и љегова активност у овом перио

ду, треба обрадити: 

- развој идејно-теоретске мисли и у СКЈ и СКБиХ; 

- увођеље и развој радничкоr самоуправљаља; 

развој политичког система у периоду радничкоr самоуправ

љаља; 

а) прошириваље самоуправљаља на све сфере друштвене дје-

латности; 

ца; 

б) комунални систем; 

ц) скупштински систем; 

д) извршни органи скупштине друштвено-политичких заједни-

е) прилагођаваље државне управе самоуправном систему; 

-мјесто и улога СК Босне и Херцеговине у систему радничког 
самоуправљаља; 

а) организациони развој СКБиХ; 

б) идејни развој чланова СКБиХ; 

- отпори развоју самоуправног система, 

- мјесто и улога ССРН и других друштвено-политичких орга-

низација у систему радничког самоуправљаља; 

- политика СКБиХ у области оствариваља задатака привред
не изградље и стандарда радних људи; 

-политика СКБиХ у области културе, просвјете, науке и идеј

но-политичке надградње; 

- улога СКБиХ у креираљу политике СКЈ у области међуна

родних односа, 

- СКБиХ и сарадња у међународном радничком покрету и 

- борба СКБиХ против Информбироа и схватања о неминовно-

сти увођеља вишепартијског система и бирократско-етатистичких сна

га. 

Закључна разматраља. 

III Савез хо..~tуниста Босне и Херце~овине у nериоду изzрадње 

и развоја социјалисти-чхо~ са..~tоуnравно~ cucтe..~ta {1964-1978) 

(Обим 200 страница) 

Почетак четвртог периода је везан за Осми конгрес СКЈ. У 

овоме периоду је дошло до даљег развоја самоуправљаља, привред

ног, културног, просвјетног и другог успона наше земље уопште, а 

Босне и Херцеговине посебно. Савез комуниста Југославије, а тиме и 

Савез комуниста Босне и Херцеговине је добио битку против биро

кратских, националистичких, технократских и других антисоцијали

стичких снага. Разријешена су многа питања која су била нагомила

на у периоду централистичког политичког система, а нарочито је до

ста урађено на рјешаваљу националног питања и међунационалних 

односа на принципима заједништва и равноправне сарадље, усагла

шавања и договараља на нивоу федерације, на једној и нивоу општи
на на другој страни. Изграђена је концепција и проведен је у пракси 

систем народне одбране и друштвене самозаштите као израз нових 
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друштвених односа изграђених на основама развијеног система. само

уnрављаља. Савез комуниста Југославије, па и СКБиХ, је на Деве

том, Десетом и Једанаестом конгресу СКЈ, као и на конгресима 

СКБи.Х, разрадио, а затим је и проведен, друштвено-политички си

стем заснован на развијеном самоуправном систему, разрадио улогу 
СК у тој етапи борбе за социјализам и друга значајна питања за даљи 

развој социјализма са самоуправним системом. 

С обзиром на значај овог периода, за цјелокупни развој Босне и 

Херцеговине и Југославије, потребно је анализирати питања: 

-даљи развој идејно-теоретсitе мисли у СКЈ и СКБиХ; 

- организациони и идејни развој СКБиХ; 

- дјелатност СКБиХ на даљем развоју друштвеног самоуправ-

љаља с посебним освртом на nреношење самоуправних права на не

посредне произвођаче у сфери nроширене репродукције; 

- развој самоуnравних односа у области образовања, науке и 

културе; 

- улога СКБиХ на провођењу привредне и друштвене реформе; 

- развој nолитичког система послије 'Устава СФРЈ и Устава 

СРБиХ 1963. године; 
- борба СКБиХ за братство и јединство, заједништво и рјешење 

националног nитања на принциnима равноnравности и сарадње свих 

народа и народности у Босни и Херцеговини; 

- СКБиХ у борби за сламање државноцентралистичких отпо
ра, националистичких и либералистичких снага; 

- СКБиХ у борби за nровођење концепције и праксе оnштена-

родне одбране и друштвене самозаштите; 

-даљи друштвено-економски развој у Босни и Херцеговини: 

а) привредни развој; 

б) политика СК на селу и у пољопривреди; 

- друштвено-политички систем и његов развој: 

а) увођење и развој делегатског система; 

б) скуnштински систем; 

ц) комунални систем; 

д) мјесне заједнице и њихова улога; 

- ССРН Босне и Херцеговине као фронт организованих соција

листичких снага; 

- мјесто и улога друштвено-политичких организација у систе-

му развијених самоуправних односа: 

а) омладинске организације; 

б) организације синдиката; 
ц) организације бораца НОР-а 

д) и других организација. 

Закључна разматрања. 

Сарајево, април 1981. 
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