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БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ САБОР И ОСНИВАЊЕ ПОШТАНСКЕ 
ШТЕДИОНИЦЕ 

Дебата о поштанској штедионици вођена у Босанскохерцего
вачком сабору почетком 1911. године нотирана је у литератури као 
догађај којим је означена прекретница у дотадашљим међустрана
чким односима. Тада се појавио хрватско-муслимански прорежимски 
блок, чије је постојаље ударило печат политичким збивањима у Бо
сни и Херцеговини до првог свјетског рата. Расправа о поштанској 
1nтедионици била је у датим околностима прилика за поларизацију 
политичких снага, јер се у њеном средишту нашло питање компетен
ција Сабора и однос појединих политичких странака према вл<.!ди. 
Међутим, цјелокупна проблематика имала је своју дубљу пuзадину 
и њена предисторија се протеже у предуставно доба. 

Питање оснивања поштанске штедионице· у Босни и· Херцегови
ни било је покренуто још 1907. године. Н::~.мiера је била д1\ нова нов

чана установа преко разгранате поштанске мреже у првом реду :уна

ttриједи штедњу. Осим тога, чековним и клириншким прометом она 

је требало да помогне развитак трговине у земљи, као и трговине са 

Монархијом, смањи циркулацију готовог новца и допринесе пс·јефти
њењу и поједностављељу плаhања. Будуhи да би била nовез;:ша са 

истим институцијама у Аустрији и Угарској, очекивало се да he 
босанскохерцеговачка поштанска штедионица битно ОЈrакшати нов

чани промет са објема државама Монархије.1) 

Министарство рата, које је уnрављало поштанском службом у 

Босни и Херцеговини као војном институцијом, тражило је од бо

санкскохерцеговачке управе да сноси гаранцију за пословаље по· 

штанске штедионице, будуhи да би преузимање гаранције од стране 

Министарства рата у име аустријске и угарске половине Монархије. 

захтијевало рјешавање врло компликованих правних питаља и анг~ 

жов2ње аустријског и уrарског парламента. Међутим, иако је 3емаљ-

1) Земаљска влада Заједничком М'АНИСТарству финансија 14. 7. 1907. 
Архив Босне и Херцеговине, фонд Заједничкоr министарства финан
сија Пр. БиХ 845/1907. (даље цитирам само ·сигнатуре истог фонда). 
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ска управа из финансијских и nривредних разлога сматрала врло 

пожељним оснивање поштанске штедионице, она је бил~ nротив да

вања гаранције новчаном заводу на чије nословање не би имала: ни
какав утицај. Стога је она 1907. заузела став да се nричека са осни
ваљем поштанске штедионице док пошта и телеграф не пређу у руке 

цивилне уnраве.2) 
Поштанско-телеграфску службу преузели су по окупацији 1878. 

аустроугарски војни органи, али се то сматрало nровизорним ријеше
њем. Тако је већ законом о укључењу Босне и Херuеrовине у зајед

ничi<О аустроугарска царинско nодручје из 1879. било предвиђено да 
поштом и телеграфом треба да уnравља Земаљска влада у споразу

му са одговарајућим ресорним министрима Аустрије и Угарске 
(RGВl Nг 136 од 20. XII 1879, § 10). Међутим, ова законска одредба 
није М{)гла бити реализована, па је до nропасти Монархије 1918. 
поштанско-телеграфска служба у Босни и Херцеговини остала у над

лежности Министарства рата. Њено особље регрутовало се искљу

чиво од nовјерљивог војног кадра, а званични језик био је њемачки. 

Послије анексије, Заједничко министарство финансија•, као вр

ховна управна Шiстанца за Босну и Херцеговину, појачало је не 
са:-.ю настојања да цивилне власти што nрије преузму пошту и теле

граф, него је у nрвом нацрту Земаљског устава nредвидјело да nита

ња из те области дођу и у компетенцију Босанскохе-рцеговачког сабо

ра. Министар Буријан (Bl.Ы'ian) пледирао је на састанку заједничких 
министара Монархије 7. јуна 1909. да се има nуно повјерење у цивил
ну уnраву и нудио је гаранције у погледу функuионисања nоште, 

како у мирнодоnским, тако и у ратним условима. Оствареље предло

женог рје-ше-ња сматрао је веома хитним с обзиром на развитак мо

дерног nривредног живота и nромета у земљи, а :мотивирао је то и 

буџе'l•ским разлозима. Буријан је, наиме, рачунао са nриходима од 

nоштанског регала, til нарочито од поштанске штедионице, као са 

једним од малобројних финансиј.ских извора које је nлада моглА: себи 

у догледно вријеме отворити.З) 
Војни фактори Монархије одлучно су се супротставили плану да 

се поштанско-телеграфска служба у Босни и Херцеговини демилита

ризује и да Босанскохерцеговачки сабор добије у односу на њу одре

ђене ингеренције, јер би то имало као посљедицу улажење домаћих 

људи у поменуту службу, у које они нису имали довољно повјерења. 

Они су застуnали гледиште да у тако стратешки истуреној земљи 
као што је била Босна и Хе-рцеговина, која је имала директне теле

графск~ везе са Србијом и Турском, у nоштанско-телеr·рафској служби 

искључиво мора бити заnослен потпуно поуздан персона.л.4) Зато је 

2) Исто. 
3) Protoiko.Н ilber die unter dem Voгsitze •des iku·k. Мinisteгs des Kai•seгl. 

und Kбtn'iJgl. Нашеs Uitld da<> Ausseтn, Reihexm von AehremrthaJ., am 7. Juni 
1909. z·u Wien stattgehaьte Ko.nfeгenz dег k. ll.ln·d k. gemei'I1:Samen Minis·ter, 
Haus - Hof - und Statsaгhiv, Wien (HHStA), Politirsches Aтchiv Ј k 
638 CabLnett dвs Milni&te.rs (•даље само С. d. М.) VIII с 12/1. 

4} Х. К а п и џ и в, Исnиси из бе'l.ких архива - Прилози пољити"Lкој исто
рији Босие и Херцеzовиие, Гласник арХIИВа и Друштв·а арх.ивских 
радника БиХ XII/XIII, 1972/1973, стр. 289-295. 
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аустроугарски министар рата. Шенајх (Schonalich) инсистирао да по
шта и телеграф остану и даље под војном управом, што је било опће
нито у складу са тежњом војних фактора да појачају свој утицај у 
Босни и Херцеговини. Министар иностраних послова. Ерентал 

(Лehren-thail) уважавао је аргументе министра рата, указујуhи притоме 
да се слиједеhих година мора рачунати и са могућности о.3биљних 

превирања у Typci<oj, али је, с друге стране, сматрао да би искључе
ње поштанско-телеграфске службе из надлежности Босанскохерце

говачког сабора био озбиљан недостатак Земаљског устава, I<оји би 
тек дао повода непожељним дискусијама о војној ПОU!ТУ.. Предложио 

је да се nошта и телеграф у нацрту Устава оставе у комnетенцији 

Сабора, али да одлука о времену њихове стварне предаје у руке 

цивилне управе треба да· буде донесена тек онда када тројица зајед

ничких министара постигну сагласност да је то опортуно. Мада су 

7. јуна 1909. овако компромисно рјешење усвоји.ли ~Rједнички ми

нистри,5) оно је ускоро било ревидирано. По:птансi<о-телеrрафска 
с.лужба није наведена у кона·чном тексту Устава међу пос:rювима који 

спадају у ингеренцији Босанскохерцеговачкоr сабора (§ 42), јер су се 
томе, осим министра рата, противили угарска и аустријска в.'Iада, као 

и пријестолонасљедник Фрањо Фердинанд. На такво рјеш~ње ути

цало је и схватање да поштанско-телеграфска• служба није посао 
који се тиче искључиво Босне и Херцеговине, веh њом треба према 

одредби § 10 Закона од 20. 12. 1979. (RGBl Nir 136) да се управља у 
споразуму са органима обију влада Монархије.В) Тада су, суnротно 
приједлозима Зеједничког министарства финансиј&, аустријска и 

угарска влада, такође, одбиле из сличних мотива да се carл<tce са 

компетенцијом Сабора у односу на послове који се тичу ветеринарске 

службе. Посебно под утицајем негативног става угарске ВЈiаде, над

лежност Сабора· није обухватила банкарско-кредитне послове, док 
је у вези са изrрадњом жељезница његова· ингеренција била. ограни

чена на претресање владиних приједлога. Тако је због одређених ин

тереса других фактора, међу којима у првом реду угарске владе, 

још више био сужен дјелокруг Босанскохерцеговаttког cttбopa, него 

што је то првобитно конципирала аустроугарска управа у Р.осни и 

Херцеговини.7) Треба имати у виду да је и у уставнС'Iм периоду остало 
неокрњено апсолутно право владара да сам издаје законе, с.дносно 

наредбе са законском снагом у свим оним питањима који се тичу 

Босне и Херцеговине, а која нису у Земаљском уставу означена да 

спадају у дјелокруг Сабора, или нису била резервисана за. аустријски 

и угарски парламент. 

ПосЈrије октројисања Земаљског устэаза није се више могло одга

ђати оснивање поштанске штедионице у Босни и Херцеговини. па је 

у марту 1910. Заједничко министарство финансија упутило одгова-

5) Као напомена 3. 
6) Protokoll iibeг die ... am 6. Septembeг 1909 ... sta.ttgehable Konferenz 

der k. u. k. geщeiпsamen Ministeг (С. d. М. VIII с 12/1). 
7) Џ. Ј у з б а w и h, Извјештај Неттаnа von Sautera о односи.ка Босне и 

Херцеzовине и Монархије у свјетлу aycтpoyzapcxux exo-no.1tcxux су
nроткости, Годишњак Друштва мсторичара БиХ, XVIII стр. 63---65. 
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рајуЬи нацрт закона аустријској и угарској влади, као и другим 

заједничким министарствима .. Притоме се првобитно уопште није 

предви.ђs.ло да Босанскохерцеговачки сабор судјелује у доношењу 

законског акта о оснивању поштанске штедионице. ·међутим, пред

сједник аустријске владе Бинерт (Bienerth) изразио је :мишљење да 
се Сабор, с обзиром на Земаљски устав, не може заобиlш, особито 

када је ријеч о оним законским одредбама које тангирају буџетско 

nраво Сабора и у корист поштанске штедионице статуирају изузетке 

и nривилегије на подручју грађанског права, пореза и пристојби. Он 

је сугерисао да се поменуте одредбе прво озаконе уз учешhе Сабора, 

након чега би цар друге дијелове предложеноr законског нацрта: 
директно санкционисао.В) 

Становиште аустријске владе потакло је заједничкоr министра 

финансија Буријана да изрази гледиште како није препоручљива само 

дио законских одредаба о поштанској штедионrщи подниј ети Сабо

ру, јер би се тиме покренула nолитички неугодна дискусија и иза

звали протести против директног владаревог законодавства у питгњу 

које по свом унутраrшьем биhу није било поштэнско него држа·вно
-финансијско. Зато је Буријан у јулу 1910. сматрао да цијели закон 
о поштанској штедионици треба поднијети Сабору.!!) У ~·оме га ј.е у 
nотnуности подржала Земаљска влада, која је нп својој ванредној 

сједници од 13. јула 1910. разматрала питаље на који би начин тре
бало да се озаконе одредбе о осниваљу поштанске штедионице.1 О) 

Министар Буријан и Земаљска влада имали су у виду nолити

чке nрилике у Босни и Херцеговини и расположеље Сабора, у коме 

је одмах на почетку засједања дошло до изражаја опште незадовољ
ство због наметнутих уставних ограничења. 'У резолуцији, коју су 

23. јуна 1910. усвојиле све политичке странке, тражена је ревизија 
'Устава и проширење дјелокруга Сабора.11 У по·гледу поштанско
-телеrраске службе, Сабор је на својој XVIII сједници од 26. јула у 
посебној резолуцији тражио да она nређе под цивилну управу и по

звао владу да о томе поведе nреговоре са мјеродавним факторима.'2) 

Међутим, када је ријеч о пошти и телеграфу, положај владиних 

заступника у Сабору био је јако отежан. Према једној повјер:ыmој 

изјави цивилног адлатуса барона Изидора Бенка, Земаљска в:rrада 

није ништа знала о циљевима и плановима. поштанско-телеrрафске 

управе у Босни и Херцеговини. Она није могла одговорити нњ пита

ља зашто ова институција, значајна за становништво, уредује на 

страном језику и што није, као друге гране управе у Босни и Херце

говини, отворена за запошљавање домаћих синова. Влада је могла 
самСЈ одговарати да је то војна институција и ништа више. По ријечима 

8) Шенајх Буријану 5. 4. 1910, Буријан Шенајху 18. 4. 1910 (Пр, БХ 
451/1910), Б-и-нерт Вур-и-јану 23. 6. 1910. {Ilp. БиХ 944/1910). 

9) Буријан Бинерту 4. 7. 1910 (Пр. БХ 944/1911). 
10) Protokoll iЉer eiiile aus:seгorden:tliche SИz·UJng der Regie~UIIlgэkanferenz 

abgeha1ten am 13. Juli 1910 (Пр. ЕХ 1098/1910). 
11) Види: М. И м а м о в и ћ, Правни nо.ложај и у'Н.утрашњи по.литички 

развитак Босне и XepцezoвU?te од 1878-1914, Сарајево, 1976, стр. 
229-231. 

12) Пр. БХ 1308/1910. 
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барона Бе~ка, Земаљска влада у односу на поштанско-телеграфску 
службу ни_Је имала :оништа више увида и утицаја од било које стран
ке«. Зато Је он, мада узалудно, пледирао да се постојеће стаље кори
јенито измијени.13) Иначе, како Буријан тако и Бенко били су свје

сни да би повреда ионако скучених права Сабора приликом оснива
:ња поштанске штедионице негативно дјеловала на политичку ситуаци
ју и односе између Сабора и владе. 

Предсједник аустријске владе Бинерт уважио је Еуријанове 
аргументе и саrласио се са љеговим приједлогом да се закон о по

штанској штедионици као цјелина поднесе Сабору.14) Међутим, так

вом поступку успротивио се министар рата Шенајх. Он је сматрао 

да су извјесни захвати у компетенцију Сабора неизбјежни када је 

ријеч о законском регулисаљу већине питања која су по § 41 Зе
маљског устава искључена из дјелокруга Сабора,15) а поштанско

-телеrраску службу и с њом најуже повезану поштанску Ш'l'едионицу 

управо је третирао као таква питаља. Зато је тражио да цјелокупну 

материју која се односи на поштанску штедионицу озакони једино 
вла:Цар директним путем.16) 

Ипак, ускоро је између министара постиrнут комnромис и усво

јено је рјешеље које је у суштини било слично првобитном аустриј

ском приједлогу. Владаревом одлуком од 25. августа 1910. одобрена 
је наредба о осниваљу поштанске штедионице у Босни и Херцегови

ни, каv и реглеман о међусобним односима и дјелатности б. х. штед. 
уреда и ц. к. дирекциј•е војне поште и телеграфа у Сарајеву. Наред

бом је одређен дјело·круг рада штедионице и љена унутрашља орга

низ:щија, док је законски нацрт који је поднесен на одобреље Сабору 

предвиђао да се нормира јемство босанскохерцеговачке управе за 

посЈюваље штеднони11е, као и повласт.ЮЈt' у погледу ослобођеља од 

порезu и такса.17) Почета•к дјелатности штедиониг.е эависио је од 

с•rупања на снагу закона који је требало да усвоји Сабор. 

Боса.<:скохерцеговачки грађански политичари гледали су на по

штансну штедионицу као на институцију која lie користи'l'::.t привре
ди. Међу1'Им, осниваље штедионице на• апсолутистички нuчин, наред

бодавним nутем, дочекано је са негодоваљем. Пред~тавници свих по
литичких странака у Сабору такав поступак су оцијенили као пре

сизање у компетенцију Сабора. Сабор је, наиме, требало да даде 

јемство за пословаље штедионице, а·ли не и д3. одређује· њен дјело-

13) Бенко Варешанину, 11. 9. 1910 (Пр. БХ 1333/1910). 
14) Бинерт Буријану, 10. 7. 1910 (Пр. БХ 1075/1910). 
15) По пара11рафу 41 Земаљског устава изричито су изузети из надлежности 

Сабора >>·ови послови, који се не тичу само Б{)сне и Херцеговине, него 
'И једне или обију држава монархије«. 

16) Шенајх Буријану, 14. 7. 1910 (Пр. БХ 1075/1910). 
17) Буријан Шенајху, 20. 7. 1910. (Пр. БХ 1075/1910), Шенајх Буријану, 31. Hi. 

1910. Пр. БХ 1704/1910); Пр. БХ 1695/1910 и 1704/1910; Наредба Земаљ
·ске владе од 13. 9. 1910. о осн.иваљу поштанске штедионице у Босни и 
Херцеговини, Глаоник за,кона и наредаба за БиХ 1910, XVII, 17. 9. 1910. 
Подробније о поштанској штеД"Ионици, њеној организацији и посло
·вању види: у књизи М и л а н а Љ и љ к а, П ошта, те.леzраф tt теАефо-н. 
у Бос-н.и tt Херцеzовики, П, Сарајево 1981, стр. 24~249. 
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круг рада и организацију. Наредба· је регулисалс-..· и низ питања с 

подручја грађанског материјалног права као, нпр. каматну стопу, 

застару камата, уступање уложене књижице и др Зато· су у Правном 

и Финансијском одбору Сабора извршене зна~·не промјене владиног 

закоhскпг нацрта о поштанској штедионици. У њега су пренесене 
многе одредбе из царске наредбе да би уставним nутем било nоново 

озакоњено. Извршене су, такође, измјене нацрта· чија је сврха била 

да се сузи дјелатност штедионице како нови новчани завод не би до

био карактер банке која би конкурисала домаћим новчаним институ

цијама. Тако су ограничени штедни улози, на кој·е је штедионица 

плаћала камате, на 2000 круна, м•ада је требало да она плаћа само 
3>:!/о камата на улоге, док су банке плаћале 4'0fo. Ограничење се одно
сило и на послове и са вредносним папирима, којима се штедионица 

могла бавити само утолико уколико је то било потребно да фруктифи

цира властити капитал.18) 

Нацрт закона о поштанској штедионици поднесен је Сабору и 

узет у претрес у његовим одборима у новембру 1911, у с.тюженој 
унутрашњо-политичкој ситуацији када се односи између појединих 
национално-политичких групација· још нису били довољно искриста

лизирали. Сабор је за мјесец дана рада у јесен 1910. (од 7. 11. до 7. 
12. 1910) усвојио неколико политички небитних владиних нацрта у 
мирној- атмосфери и готово без дискусије (закони о мјерама., о селек

цији бикова, о селекцији атова·, о парним котловима, о урачунавању 

дијела чиновничког додатка у пензије). Тежиште интензивног поли

тичког рада било је изван пленумских сједница Сабора и само је 

његов извјесни ехо тада допирао у јавност и саборску дворану. 

У средиште босанскохерцеговачке политике дошло је аграрно 

питање и однос појединих политичких странака према владином 
законском нацрту о додјели зајмова за откуп кметовских селишта 

на факултативно] основи. Још у доба љетно·г за·сједања Сабора из 

Српског саборско·г клуба потекла је иницијатива да се са Хрватима 

из Хрватске народне заједнице и Хрватске католичке удруге скл-.>пи. 

политички споразум. Преговори са представницима Клуба посланика 

Хрватске народне заједнице, ма·дао нису били формално окончани, 

резултирали су потписивањем прелиминарног политичког уговор:! 

12. и 13. сеnтембра 1910, у коме су се потписници, међу којима и та
дашњи предсједник Хрватске народне заједнице др Никола Мандић, 

изјаснили за облигатни откуп кметова. и начела »потпуног народ

ног јединства Срба и Хрвата.«1D) 

18) Стенографски извјештаји о сједницама босанскохерцеговачкоr Сабора 
(даље: БХС) rод. 1910/11, I засједање, св. П, стр. 520-676. 

19) БХС год. 1910/11, I засједање, св. III, стр. 1117, 1118, 1119, 1185. 'Уп. 
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Исnред Српског клуба прегаворе са Хрватима водио је др Милан 
Сршкић. 



На приближавање српских и хрва'I'ских грађанских политичара 

и заоштравање односа између муслиманских и српских пос.;rаника 

утицао је и сељачки покрет, »штрајк« у Босанској крајини и Посnви

ни у љето и јесен 1910. Међутим, одговорни аустроугарски фактори 
у Босни и Херцеговини, међу којима и командант 15. корпуса генерал 
Ауфенберг (A!uffen:Ьeгg) сумљали су с правом у искреност српске и хр

ватске грађанске политике према кметовима, када је, с обзиром на ца

рево ручно писмо од З. марта 1910. и ставове аустријске и угарске вла
де, облигатни откуп било немоrуhе спровести, јер такав закон не би 

био санкционисан.20) Према изјесним повјерљивим информацијама 
које је добила Земаљска влада, одбијаље закона о факултативном 

откупу било је, у ствари, замишљено од потписника споразума као 

политички маневар којим би се српски и хрватски посланици иску

пили пред својим бирачима. Ако би влада слиједеће године подни

јела исти законски акт, они би гласали за њега као једино мorytie 
рјешење.21) Ово објашњење изгледа доста вјероватно, али се не би 
'У!Оrло односити на неколицину радикалних српских посланика аграр

но-националистичке оријентације, који ће ускоро иступити из Срп

ског саборског клуба и образовати групу око листа »Отаџбина·<с Кме
товски немири оја"Чали су утицај ових елемената, али су зато били 

неуrодни оним политичарима који су тежили постизању споразума 

са Муслиманима·. 

Предстојећа расправа о аграрном питању бацила· је сјену и на 
дискусије у Сабору допринијевши даљем при{)лижавању Муслиман

ског клуба влади. Клуб муслиманских саборских посланика покре

нуо је на· сједници од 19. новембра 1910. питаље исплате дневница 
вирилистима. Он се, оставши у м·ањИНи, конфронтира.о са српским 

и хрватским посланицима који су тада остали при закљу"Чку, усво

јеном од свих посланика још на почетку саборског рада, да вирили .. 
стима не припадају дневнице. Посланик Симо Ераковић прећацио 

је Муслиманском клубу да је измијенио гледиште из егоистичких 

разлога, јер хоће да се вирилистима, који су зависили од владе, 
плати како би дошли у Сабор и заједно са муслиманским послани

цима гласа.ли; за владИIНУ законску основу.22) 
Међутим, српск·о-хрватски политички пакт није могао бити пер

фектуиран, јер га већина у Хрватском клубу није прихватила. Зва

НИ"ЧНО изасланство Клуба на преговорима са српским посланицима 

изјавило је да има одријешене руке, што је, у ствари, значило да се 

одриче принципа утврђених у споразуму који је раније предсједник 

Хрватске народне· заједнице др Никола Мандић био потписао.2~) 
Узроци што није д-ошло до реа·лизације српсю:rхрватског политичког 

савеза леже у непревазиђеним супротностима, које су због нерјеше-

20) Auffenbe11g: Memoiтe iiber die pobltische SiФu.ation nach Sch1uss de:r 
er&ten SaЬor - Session, Saтajevo A~ugUst 1910, (ННSt.А, Nachlass Flranz 
FerdinantdiS). 

21) Земаљска влада Заједничко'М. министа.рсоrву финанстја 12. 11. 1910 
телеrра-м (Пр. БХ 1778/1910). 

22) БХС rод. 1910/11, I засј. св. П, c!lp, 242-254. 
23) Мандића је на положају предсједника Хрватс.ке народне зајещнЈЩе 

замјенио др Јозо СуtНариh. Као наn. 19. 
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ног државно-правноr положаја Босне и Херце·rовине, произлазиле из 

различитих националних и политичких аспирација. Ово је нарочито 

долазило до изражаја у различито] интерпретацији појма :онарод
ноr јединства«, равноправности ПИЈсама и националних ознака за 

језик. Уз то је битно значајна била околност да вођство Хрватске 
народне заједнице није било уопште спремно да уђе у једну коали

циј·у која би могла добити опозициони карактер. И развој политич:ких 
прилика у Хрватској, у којој је дошло до прекида краткотра.јне са

радње између бана Томашића и хрватско-српске коалиције, па је 
она поново отишла у опозицију, вјероватно је утицао на негативан 

став, како Зема<Љске владе, тако и заједничара према пакту између 

Хрвата и Срба у Босни и Херцеговини.24) 
Послије прощыrих преговора са Хрватима, вођство Српског са

борског клуба поново се обратила Муслиманима, са којима је још 
на почетку рада Сабора, прије избијања кметског покрета, имало 

извјесне безуспјешне контакте у вези са рјешавањем аграрног пита

ња. Нови српско-муслимански преговори почели су, заправо, тек 

онда након што су се Муслимани солидарисали са Хрваrrима и за

једно с њима на сједници Сабора 26. новембра 1910. изјаснили се за 
то да се из зема<Љских средстава субвенционира о·државаље у Сара

јеву неколико оперских и драмских представа >>Кр. Хрватског на

родног земаљског казалиштао: из Загреба. Муслимани су претходно 

у петиционом одбору, као и Срби, били против тога, али су у пленуму 

Сабора измијенили такво становиште, па су Срби остали у мањини. 

Дискусија о овом питању била је индикатор стању политичких и ме
ђунационалних односа и показала је колико су биле искрене пароле 

грађанских политичара о народном и културном јединству. Истина. 

говорници из редова српских радикалних посланика (С. Ераковић, К. 

Мајкић, Г. Гашић, Ст. Калуђерћић, М. Поповић, Ж. Њежиh) нису 

директно мотивирали своје одбијаље тиме што је у питаљу гостова

ље једног хрватског позоришта. Они су се само изјашњавали против 

тога да се средства прикупљена од сељачке муке и зноја дају за 

уживаље и забављање грађана. Притоме је лансирана и парола: »Прво 

морамо имати хљеба, па онда просвјету!«.25) 

У преговорима између делегација Српског и МуслИ'М"анског клу

ба, српски представници покушали су постићи споразум са Муслима
нима. Они су прихватили принцип фа·култативног откупа, а-ли су, 

истовремено, тражили да се појач:а стабилност кмето·вскоr посједа 
и битно ограниче права земљопосједника, формулишући то у посеб

ном нацрту закона (lex Стојановић). Уз то· су предлагали да се за.кон
ски нацрт о откупу кметова модификује у закон о додјели хипоте

карних зајмова опћенито пољопривредницима, а не само кметовима. 

Муслиманско политич:ко вођство одбило је ове приједлоге и без осје

ћања за реалност захтијевало предузимаље мјере за обезбјеlјеље 

nрава земљопосједника и знатно проширеље љихових овлаштеља 

24) Види М. Г р о с, оп. цит. стр. 41-45. 
25) БХС, год. 1910/11, I засј., св. П, стр. 351-356; Земаљска влада Зајед

ничком министарству финансија 26. 11. 1910 (Пр. БХ 1752/1910). 
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(lex Халилбашић). Водећи тајне преговоре са Србима, муслиманско 
вођство, у чијој су политици доминирали интереси велепосједника, 

у исто доба је контактирала и са Хрватима. Напустивщи принциn 

обавезног откупа кметова, вођство Хрватске народне заједнице ори

јентисало се је на сарадњу са владом и муслиманским представницима 

у намјери да на тај начин постигне одређене национално-политичке 

циљеве. 

Преговарајући са муслиманским представницима, Српски клуб 

је у исто доба настојао и да влада прихвати његове приједлоге у по

гледу аграра. Почетком децембра 1910, представници Клуба Војислав 
Шола, др Никола Стојановић и др Јово Симић саопштили су Влади 

да су спремни за сада да се задовоље факултативним откупом, иако 
још увијек дају предност облигатном и не напуштају овај принциn 

!pro f.oro interno. Промјену свога става образложили су слиједећим 
моментима: 1. увидјели су да се облигатни откуп не може спровести; 
2. ако се бар нешто учини за кметове можда ће се избјећи повратак 
сличних или још јачих кметовских немира у слиједећој години; 3. 
попуштањем у овом питању они желе дати доказ своје политичке 

зрелости и отворити Земаљској влади и Заједничком министарству 

финансија излаз из тешке ситуације која би наступила ако би се од
бацио њихов приједлог. 'У случају да Влада обећа да ће усвојити њи
хове приједлоге, они би се обавезали да у Сабору образују потребну 

већину и јасно су ставили до знања да ће њихово држање према 

буџету за 1911. бити овисно од сусретљивости владе у аграрном 

питању, као и у питању реформе поступка у шумским прекршајима 

које су у љетном засједању покренуле све странке.26) 
Циљ Српског клуба је био да се осујети стварање хрватско-му

слиманске коалиције и избјегне ситуациј.а у којој би се Срби у Са

бору нашли у мањини и опозицији. С друге стране, из обзира према. 
великој маси српских кметова и сељаrка., они су сматрали неопход

ним да могу указати на бар неке резултате свога рада у прилог 

побољшања њиховог положаја. Међутим, споразум са владом није 

могао бити постигнут, иако је на томе нарочито радио одјелни пред

стојник Земаљске владе барон Питнер, који је важио као експонент 

мађарске политике и залагао се за• сарадњу владе са Србима. Он 

је био против хрватско-муслиманске коалиције, сматрајући да би био 
опасан експеримент образовати владину већину од странака које се 

налазе под ут1щајем тако непоузданих политичара типа једног Ше

рифа Арнаутовића и Николе Мандића.. Мајоризирање Срба од стране 

такве већине има·ло би, по Пинтеровој оцјени као посљедицу јачање 

у редовима српских посланика радикалних елемената·, који би могли 

добити превагу.27) 

Министар Буријан и Земаљска влада· на крају су одбили да при

стану на lex Стојановић из политичких обзира према муслиманским 
земљопо·сједницима, остајући. при свом нацрту аграрног закона као 

26) Земаљска влада Заједнмчком мин.истарству финансија 4. 12. 1910. тел. 
(Пр. ВХ 1883/1910), Пинтер Венк:у, 11. 12. 1910. (Пр. ВХ 46/1911). 

27) Х. К а п и џ и ћ, оп. цит. стр. 526. 
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на nривременом средњем рјешењу. То је, у ствари, и омогућило 

стварање муслиманско-хрватске nрорежимске коалиције, која се у 

документима први nута сnомиње nочетком јануара 1911. године. 
Коалиција се јавља настуnајући nомирљиво у кризи, која је настала 
O"iO утврђиваља дневног реда наставка саборске сесије, а nрви nут је 

ј аЋно истуnила у nленуму Сабора: nриликом расnраве о nоштанској 

ruтедионици. 

За вријеме зимских ферија, nрваци саборских клубова и Пред

сједништво Сабора, на састанку одржаном З. јануара 1910, до·говоN 

рили су се, на nотицај nодnредсједника Срnског клуба др Милана 

Сршкиhа, да ћ.е тек у мају, односно јуну узети у nретрес у Сабору 

ђуџет за 1911. годину, ако влада не nокаже добру вољу и не исnуни 
одређене услове. Као nрво тражено· је да· се у Сабору усвојена новела 

у nостуnку у шумским штетама, којом се nредвиђала учешће nорот

ника nри одлучивању о. кривњи ([ех Сршкић), до 16. јануара 1911. 
реnоручи владару да је санкционише, као и резолуцију Сабора у 

погледу амнестије за шумске деликте. Осим тога, влада је требало да 
допусти да Сабор до 1. фебруара, прије буџета, nретресе четири при
једло.га чији су иницијатори били nосланици. Три приједлога трети

рали су агра·рну nроблематику, а један је nредвиђао озакољеље на

родног језика као зва!НИчног језика у унутрашњој и вањској слу

жбеној уnотреби. За оне законе који добију већину у Сабору, влада 

би била обавезна да издејствује санкцију истовремено када· буде 
санкционисаЈН и буџет за 1911. годину.2В) 

На доношење оваквих закључака· утицао је тежак nоложај nо

сланика, и то не само срnских, у односу nрема својим бирачима. По

сланици су сматрали да су били врло сусретљиви nрема влади, на

рочито вотира•јући буџет за· 1910, а<Ли да влада многе њихове жеље 
и nриједлоге није узела у обзир. Изнесен је nодатак да се низ nо

сланика више не усуђује nоказаll'И у својим изборним коаrrаревима. 

Збо·г то·rа су nолитички nрваци условљавали изгласаваље буџета- за 
1911, обеhањем владе да ће бирачима моhи нешто nозитивно nока
заrrи.2'11) 

Закључци састанка од З. јануара 1911. дали су nо•вода цивилном 

адлатусу барону Бенку за nесимистичку оцјену да је ситуација так

ва да би се морало nристуnити расnуштању Сабора. Бенко је сма

тра·о да се не може очекивати измјена ставова водећих личности и 

да је са_.мо у nитању избор начина како распустити Сабор. Он је 
мислио да је то најбоље учинити онда ако Сабор, када се nо·ново 

састане, не буде хтио да у nрвом реду nристуnи nретресаљу буџе

та.30) Са· Бенковим мишљењем био је nотnуно сагласан земаљски 
nоглавар генерал Маријан Варешанин. Према његовим резонима, 

nарламентарна будуhност земље би се комnромито·вала »ако би се по-· 
пустило nреnотентним· захтјевима Сабора.« Међутим, и он је био 

за то да се мора nокушати да Сабор усвоји буџет, јер је био увјереља 
да из ноЋих извора никако не би мотло nроизићи ум-јереније и nрема 

28) Пинтер Буријан\У, З. 1. 1911. (Пр. БХ 27/1911). 
29) Исто. 
30) Беико Заједничком М'ИНИСТЭЈРС'I'<ВУ финансија З. 1. 1911. (Пр. БХ 14/1911). 
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влади увиђавније тијело.31) Ово је било први пут од отвараља Са
бора да се озбиљно помишљало на љегово распуштаље. У наредном 

раздобљу до првог свјетског рата. то he се поновити у неколико на
врата·.32) 

Буријан је тада·, међутим, сматрао преураљеним да се разматра 
питаље распуштања Сабора. Он је препоручивао да влада претходно 

покуша тактизираrги, да одгодом: сједница добије на времену и покаже 

извјесну сусретљивост у погледу претресаља мање важних приједло

га које иницирају посланици, а•ли да се та·кви приједлози не претпо

ставе претресаљу буџета и закона о откупу км:етова. Иначе, рад Са

бора требало је након зимског одмора, по Буријановом плану, поново 

отпо·чети расправом о нацрту закона о поштанској штедионици. 33) 

Покушај да саборски прваци заузму одлучан за1еднички став 

према владw био је унапријед осуђен на неуспјех. Приједлози које 
су подносили поједини посланици по правилу су продубљивали по

стојеће политичке разлике (резолуција Р. Сулејманпашиhа, за·конски 

нацрти Јанкијевића, Стојановића, Халилбашића, Мандића и др.). 

Непосредно по усвајаљу заједничких закључака на састанку З. ја

нуара 1911, чланови Предсједништва Сабора др Савфетбег Башагић 
и др Никола Мандић оградили су се од оних најбитнијих. У повјер

љивим разговорима са владиним функционерима они су се правдали 

да су били изненађени »неодмјереним« захтјевима српских вођа и 

обеhали су да ће провладина хрватско-муслиманска коалиција усво

јити буџет.34) 
Заједнички помирљив наступ хрватских и муслиманских пред

ставника на новим састанцима првака саборских клубова са Пред

сједништвом Сабора, који су одржани 13. и 14. јануара 1911, омо
гуhили су да се постигне компромис у смислу Буријанових интен

ција. Томе су допринијели и српски посланици који нису инсистираvш 

на свим постаљеним захтјевима, јер су се прибојавали распуштаља 

Сабора и расписиваља нових избора. Постигнут је договор да1 понов
ни ра•д Сабора почне 23. јануара 1911. године, претресаљем законског 
нацрта о поштанској штедионици. Поред љега, требало је да Сабор 

претресе неке небитне приједлоге посланика (lex Јанкијевиh и резо
луцију Р. Сулејманпашића), као и закон о обавезном похађаљу ос

новних школа• све док не буде у буџетском одбору припремљен при

једлог буџета. Цивилни адлатус је са своје стране обећао првацима 

саборских посланичких клубова да ће се при састављаљу програма 
рада водити рачуна о жељама Сабора, уколико буде осигурана ра

справа о најважнијим владиним приједлозима.35) 

31) ВарешанИiн Зај~щничком МIИнистарству фитнансија, 4. 1. 1911. (Пр. БХ 
27/19!1). 

32) Види: Џ. Ј у з б а ш и ћ, Језичко nитање у аустроуzарској nол.итици у 
Босщt и Херцеzовшиt nред nрви свјетскtt рат, Сарајево, 1973. 

33) Бурwјан Земаљској влади, телеграми од 5. и 9. 1. 1911. (Пр. БХ 14. и 
30/1911). 

34) Земаљска влада Заједничком МИ'Н'ИС'МрС'11ву финансија, 6. 1. 1911. (Пр. 
БХ 30/1911). 

35) Земаљска влада Заједничком министарству финансија, телеграми и 

писмо од 14. 1. 1911. (Пр. БХ 60 и 77/1911). 
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Сабор је законском нацрту о поштанској штедионици посветио 

седам својих пленарних сједница, које су почеле 24. јануара, а за·вр
шиле се 1. фебруара 1911. године када је закон изгласан.86) Расправа 
је била, с обзиром на непосредни предмет, неуобич:ајено дуга, праliе

на подношењем резолуција: које су иницирали по·сланички клубови, 

давањем приједлога и противприједлога, подношењем и одустајањем 

од амандмана, те је дала прилику да се ја"вно манифестује преврт

љивост и демагогија појединих политич:ара. Она· је, међутим, тангира
ла и значај на државно-правна питања кој а су се односила на ком

петенцију и положај Босанскохерцеговачког сабора. 

Раније су се, приликом расправе у саборским одборима, вадеће 

личности Хрватске народне заједнице, др Никола Мандиh. и др Јозо 
Сунарић, истицали у заступању гледишта да сва питања која се тичу 

искључиво Босне и Херцеговине спадају у надлежност Сабора, а не 

само она која су таксативно наведена у § 42 Земаљског устава. Пола
зеhи с ово·г становишта они су оспоравали како уставну тако и за

конску ваљаност царске наредбе о оснивању поштанске штедионице 

у Босни и Херцеговини, па је под њиховим утицајем такво схватање 
на одређени начин требало да дође до изражаја у одредби о ступа
њу на споту саборског закона о поштанској штедиюници (§ 16). Ме
ђутим, прваци Хрватске народне заједнице ретерирали су од овог 
стg.ва у току расправе у пленуму Сабора и предложи.ли су нову ком

промисну формулацију закључ:ног § 16, прихватљиву за владу. Њоме 
се на1:тојало довести у склад становиште Сабора и уједнс признати 

»правну егзистенцију" наредбе. У том погледу они су уживали пуну 

подршку муслиманског клуба, који је пазио· да се не замјери влади 

пред расправу о аграрном захону. 'У споразуму са Хрватским и Му

слиманским клубом, др Никола Мандић је поднио још на почетку 

расправе резолуцију којом се осуђује поступак Земаљске владе при

ликом оснивања поштанске штедионице и позива се влада· да убу
дуће поштује уставне норме. Оба клуба су, међутим, сматрала овај 

протест довољним и изјаснила се против отварања сукоба са вла

дом,37) која се нашла у ситуацији да у Сабору јавно оспорава и оно 
за што се раније сама интерно залагала. Измјена становишта хрват

ских грађанских политичара би.ла је у најужој вези са општом ево

луцијом политичких односа у Босни и Херцеговини у јесен и зиму 
1911. године. 

Муслиманско-хрватска: веhина усвојила је закон о поштанској 

штедионици након бурних протеста и опструкције српских послани

ка. Српски посланици су у дебати посебно упорно инсистирали на 

једној радикалнијој стилизацији закључног § 16, која би искључила 

36) БХС, I засј., св. 11, стр. 520-697. Дискусију о поштанској шт~иОНИЈЦИ 
у Сабору до сада је најпотпуније приказао М. Имамо!Вић, оп. цит. С'Ј1Р. 
235-236. Међутим, не стоји констатација аутора да је влада »доставила 
<наредбу као свој законски приједлог на претрес Сабору«. 

37) Зе~~аљска влада Заједничком министарству финаясија, телеграми од 
31. 11. и 5. 12. 1910. (Пр. БХ 1867 . .и 1891. из 1910), као нап. 18. 
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моrућност да влада без знаља Сбора nреиначи установе царске на
редбе о штедионици. Међутим, nитање није имало толико везе са 
самом суштином закона. Оно је, као и nротести због тумачеља од
редбе Устава о броју чланова Сабора који морају бити nрисутни 

сједници да се донесе nуноважан закључак, било, nрије свега, ствар 
nрестижа. Тиме су срnски nосланици изражавали негодоваље nротив 

надгласавања од стране савезничке већине. Овај nораз је тим теже 

пао Срnском nосланичком клубу, јер је он nретендовао на водећу 

улогу и хегемонију у Сабору. Његов истакнути члан, nриnащник груnе 
·»Народ«, др Никола Стојановић, изјавио је доцније, за вријеме бу
џетске дебате, да су »Срби као релативна већина. nозвани факти
чно ... да играју главну улогу«.зs) 

Држање муслиманско-хрватске већине у дебати о nоштанској 

штедионици барон Бенко је оцијенио да је било ))уз мало изузетака 

кука.вно«. Већина се nоказала код свог nрвог настуnа неnоузданом, 

како се Бенко и nрибојавао nриликом њеног оснивања. Тек након 
разговора са одјелним предстојником Земаљске владе Ада.лбертом 

Шеком (Shek), nосланици Хрватске католичке удруге у задљи час 
су nристали да гласају са осталим хрватским и муслиманским nосла

ницима. Они су своје устезање објашњавали тиме што им влада ни у 

чему не излази у сусрет.Э9) Ову тактику nоновиhе nосланици Хрват

ске католичке удруге и nриликом гласаља за буџет за 1911, како би 
издејствовали подршку владе за добијаље зајма у циљу санирања врло 

лошег финансијског стања сарајевске надбискуnије.40) 

Ствараље хрватско-муслиманске већине nретходило је закљу

чењу хрватско-муслиманског пакта, који је потписан тек 31. марта 
1911, неnосредно пред расправу о факултативном откуnу кметова, 

То је имало далекосежан утицај на политичке односе у Босни и Хер

цеговини nрије nрво·г свјетског рата .. Међутим, већ и само образо

ваље муслиманско-хрватске коалиције, која се у дебати о nоштанској 

штедионици конфронтирала са Срnским клубом, имало је као непо
средну посљедицу оставку Дервишбеrа Миралема. на положај nред
сједника клуба муслиманских посланика и истуn из Клуба др Мурата 
Сарића, који се иначе декларисао као Србин. То је nотакло да из 

38) БХС, год. 1910/11, П засј., св. III, стр. 1181-11183. Српским посла
'НИЦИМа nолазило је за руком да чак кад су се као мањина нашзtи У 

оnозицији дају свој nечат раду Сабора. Барон Бенко је у јануару 
1911. m1cao како Срби своји.'11 бројем 11 темnераменто~t одређују држање 
Сабора (Земаљска влада Заједничком министарству фина-нсија 18. 1. 
1911. Пр. БХ 77/1911). За држање српских nосланика имала је значаја 
не само околност што је највеhи дио кметова био из редО'Ва Срба, 
него и што је срn<Жи на.род у Босни ~ Херцеговини имао нај
развијенију буржо·азију и грађанску интел.игенцију. Код њега се 
!Најраније фор!lfИРала ;и :национална свијест, на што је у'l'ИЦало и 
nостојаље слоб()ДIНе cp:rncкe државе. 

39) З~маљ·ска влада Заједничком министа.рству фияансиј'а, телеграrм.и од 
31. 1. и 2. 2. 1911. (Пр. БХ 133 и 148 ИЗ 1911). 

40) Земаљска влада Заједничком -министарству финансија, 24. 2. 1911. 
(Пр. БХ 275/1911). 
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странке такође иступе Васфибег Бишhевић и Салихага Кучукалиh, 

који су били присташе умрлог Алибега Фирдуса, али су се против 

воље потчињавали воlјству Шерифа Арнаутовиhа.41) Ови дисиденти, 

заједно са Беhирбегом Градашћевићем и Османбегом ПашиЋем, 

одбиhе да потпишу хрватско-музлимански пакт и образоваhе, на челу 

са Дервишбетом Миралемом, посебну политичку групу. 

Такође, у децембру 1910. и јануару 1911. дошло је до осипања 
Српског лосланичког клуба. Симо Ераковиh, др Ристо Божиh и др 
Живко Њежић напустили су Српски клуб придруживши се тако 

Петру Ко·чићу. Њих је влада ознаочила као екстремно крило Српске 

саборске странке, које ће сада неспутано клубском дисциплином 

правити најоштрију олозицију.42) Ово се већ видно манифестовало 
приликом дебате о поштанској штедионици. 

Расправа о поштанској штедионици није само указала на нови 

распоред политичких снага у Босанскохерцеговачком сабору него је 

покретањем држа·вно-правних литања привукла пажњу Беча и Пе

ште. Предсједник аустријске владе Бинерт без устезања је дао са

гла-сност на усвојени текст, полазећи од тога да основне допуне које 

је Сабор извршио припадају подручју цивилног права и управљања 

држа:вним иметком, па према томе у складу са § 42 Земаљског устава 
спадају у надлежност Сабора. Бинерт је, међутим, изразио неслага

ње аустријске владе са мишљењем Сабора изнесеним у резолуцији 
др Живка Њежића и др. која је на потицај Српског клуба 25. јануа
ра 1911. усвојена веhином гласова (мањИЈНу су сачињавали углавном 
муслимансiш посланици). У тој резолуцији је било изражено стано

виште да у компетенцију Сабора спадају сви државни nосло·ви који 
се тичу Босне и Херцеговине, а нису искључени одредбама § 41 Зе
маљског устава. Аустријска влада је указивала да директна законо

давна власт круне није ничим ограничена у босанскохерцеговачким 

пословима који нису у § 42 Земаљског устава изричито споменути 
да· спадају у надлежност Сабора (нnр. измјена устава, изборног реда 
и др). Ово гледииrге се у потпуности лодударало са ставом босанско

херцеговачке уnраве, али Земаљска влада није сматрала политички 

опортуним да у Сасору тада јавно реагује бојећи се бурних полити
чких расправа,43) које би могле угрозити рад Сабора и усвајаље бу

џета за 1911. годину. 
Резерве угарске владе према поступку Босанскохерцеговачкоr 

сабора биле су, међутим, знатно веhе. Предсједник угарске владе 

Куен-Хедервари {Khuen-Њ~dervary), рестриктивно тумачећи одредбе 

Земаљског устава, сматрао је да је Сабор измјеном владиног нацрта 
закона прекорачио свој дјелокруг и да полазеhи са државно-прав

ног становишта не би могао дати сагласност за његову санкцију. Хе

дервари је, ипак, дао сагласност у име угарске владе како би се 
избјегле тешке политичке компЛИЈКације и да би подржао министра 

41) Земаљска вл·ада Заједничком мииистарству финаиси}а, 1. 2. 1911. 
(Пр. БХ 159/1911). 

42) Земаљска влада Заједничком министарству финансија, 26. 1. 1911. 
(Пр. БХ 120/1911). 

43) Земаљ~ка влада <Заједничком министарству финаисија, 16. З. 1911. 
(Пр. БХ 408/1911) и Винерт БурЈrјану, 23. 5. 1911. (Пр. БХ 705/1911). 
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Буријана. Притоме је нагласио да то не може служити као nреседан 

за будуhност, јер би nроширење дјелокруга Босанскохерцеrовачкоr 

сабора nротиврјечило како основним nринциnима Земаљског устава, 

тако и nолитичким интенцијама угарске владе.44) Тако су тежње да 
Сабор очува и nрошири своје комnетенције, које су дошле до изра

жаја и nриликом дискусије о nоштанској штедионици, наилазилЕ> на 

nрепреке код одлучујућих фактора у Монархији. Међутим, иако уна
nријед осуђена на неусnјех, настојаља да се Сабор nретвори у nарла

мент била су мање-више присутна· у цијелом уставном nериоду. но

шена од стране хетерогених nолитичких снага које су их израж<.~.вале 

са различитим интензитетом и досљедношhу. 

44) Куен-Хедервари Бурија.ну, 21. 5. 1911. (IIp. БХ 706/1911). Закон о nоштан
ској штедионици цар је санкциоиисао 11. јуна 1911. 

271 


