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ДолазакКомунистичкепартије Југославијенавластпосле
Другогсветскогратапресуднојеутицаонацелокупнипо
слератниразвојјугословенскедржаве,друштваиекономије,
патакоинаразвојнаучнеделатности.1Наукајеукомуни
стичкимплановимаипропагандиималавеомаважнуулогу.
Развојнауке (каоипросвете) јепредстављанкаоосновни
инструментзаизвлачењедруштваизнаслеђенеекономске,
културне и просветне заосталости, што је представљано
каоједанодосновнихциљевановевласти.Наслеђенузао
сталост јенајбољеилустроваобројнеписменихстановни
какојијепрерата,премапописуиз1931.године,износио
44,6%,акодженскепопулације56,4%.Предратнишколски
системјебионеразвијенинијеуспеваодазначајносмањи

1 РадједеопројектаСрпскодруштвоујугословенскојдржавиу20.веку
–измеђудемократијеидиктатуре(бр.177016)којифинансираМини
старствопросвете,наукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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бројнеписменихлица,нитидапобољшаобразовнуструк
турустановништва.Упркоснапорима,државанијеуспевала
даобавезномосновномшколомобухватисвудецу,што је
доводилодопојавеновиханалфабета.Средњешколејепо
хађао занемарљивпроценатдеце,што је сужавалоионако
ускуоснову заразвојвисокогшколства.УКраљевини Ју
гославијисукрајем30ихгодинапостојалатриуниверзите
та(уБеограду,основан1905,уЗагребу1874.иуЉубљани
1919)истудирало је16.978студената.Постојалесуитри
академије наука (Српска краљевска академија у Београду,
ЈугословенскаакадемијазнаностииуметностиуЗагребуи
СловенскаакадемијазнаностииуметностиуЉубљани).У
периодуизмеђудвасветскаратауКраљевиниЈугославији
јеотворенниззавода,институтаикатедриивишеструкоје
увећанбројстуденатаинаучногкадра.Науниверзитетимаи
уакадемијамаједеловаонизнаучника,којисустеклидокто
ратеувеликимевропскимнаучнимцентрима,формиралии
развијалиразличитенаучнедисциплинеиигрализапажену
улогуудруштвеномикултурномживоту.Међутим,висока
достигнућанаучнеивисокошколскеелитенисуималезна
чајнијегутицајанаопштидруштвени,просветникултурни,
економскиинаучнотехнолошкиразвојдржавеиКраљеви
насепобројунеписмених,образовнојструктури,привред
номи технолошкомразвоју налазилана самом европском
зачељу.2

Новакомунистичкавластјепосле1945.ималапотпунукон
тролунад дефинисањеми реализацијомнаучне политике,
преко државних органа надлежних за просвету, културуи
наукунасавезноминарепубличкимнивоима,апоредто
гаипрекопартијскогАгитпропапарата.Намерајебилада
сецелокупаннаучниживотконцентришеупартијскимру
кама,дасењимеруководипрекопартијскихдиректива,да
сепоставеновициљевинаучнеполитикеидасевременом
изградинованаучнаинфраструктураинованаучнаинтели
генција.ВећуУставуизјануара1946.формалнојепрокла
мованаслободанаучноградаидржавасеобавезаладапо
маженаукуиуметностуциљуразвитканароднекултуреи

2 Jugoslavija1918–1988,Statističkigodišnjak,Beograd:Saveznizavodzasta
tistiku,(1989),str.39,95;Petranović,B.(1988)IstorijaJugoslavije1918
1988,III,Beograd:Nolit,str.5685,310319,324359;Димић,Љ.(1996)
Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, IIII, Београд:
Стубовикултуре, стр. I,2382; II,7313; III,263410;Исић,М. (2005)
ОсновношколствоуСрбији1918–1941,књига1,Београд:Институтза
новијуисторијуСрбије;Бонџић,Д.(2008)ПросветаинаукауСрбијии
Југославији1945–1990,Историја20.векабр.2,Београд:Институтза
савременуисторију,стр.390393.



203

ДРАГОМИР БОНЏИЋ

народногблагостања.3Усуштини,аутономијанаучнограда
инаучнихустановајебилапотпуноурушенаизапоставље
на, а отворени циљнове власти је био потпуно уклапање
наукеуновиполитичкоидеолошкиидруштвеноекономски
системукојемнијебиломестазатрадиционалневредности
високошколскихинаучнихустанова.

У складу са комунистичким идеалима, основна смерница
одпочеткајебила„демократизацијанауке”,односноњено
повезивањезапотребаманарода,народнепривредеидру
штва, чиме је требало превазићи, према комунистичком
становишту, најважнији проблем предратне науке, непо
везаност са народоми недовољан утицај на општи развој
привредеидруштва.Наукауновомдруштвујетребалода
„служинароду”ипотребаманарода,атепотребејебезпо
говорноодређивалавладајућапартијасвојимактимаиди
рективама. Кључни корак на том плану представљало је
увођење амбициозног Првог петогодишњег плана развоја
привреде Југославије априла 1947. према којем су, по со
вјетскомузору, прецизнои детаљнопрокламовани задаци
свих сегмената друштва на реализацији плана економског
икултурногразвојаземље,изласкаизпривреднеикултур
не заосталости, индустријализације, електрификације, по
већања одбрамбене способности земље и пораста општег
благостања.У томконтексту, универзитетии вишешколе
уземљисуималезадатакдапостану„фабрикекадрова”и
то„фабрике“„новесоцијалистичкеинтелигенције”која је
морала да буде одана државном врху,Комунистичкој пар
тијиимарксизму–лењинизму.Институти,заводи,лабора
торијеидругенаучнеустанове,којесуутовремеосниване
приакадемијаманаука,универзитетима,министарствимаи
привредниморганизацијама,суималезадатакдаформирају
марксистичкинаучниподмладаки да овладају знањимаи
технолошкимитехничкимпроцесимазаспровођењеплани
ранеиндустријализацијеиелектрификацијеземљеидругих
планскихзадатака.Истовремено,научнеустановеуобласти
друштвенихихуманистичкихнаукасуималециљдаомо
гућеизлазакдруштваизкултурнеипросветнезаосталости
идапоставе„научне”иидеолошкетемељеновогсоцијали
стичкогдруштва,културе,просветеинауке.4

3 УставФНРЈ,31.јануар1946,Београд:Службенилист,1946,стр.1718.
4 Petranović,B.нав.дело,стр.120157;Dimić,Lj.(1988)Agitpropkultura
1945–1952,AgitpropovskafazakulturnepolitikeuSrbiji,Beograd:Rad,str.
2861,245252;Bondžić,D.(2004)Beogradskiuniverzitet1944–1952,Beo
grad:Institutzasavremenuistoriju,str.103124,132136;Бонџић,Д.Про
светаинаукауСрбијииЈугославији1945–1990,стр.395398,400402.
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Научнеустановеинаучноистраживачкирадсуприлагођа
ваниновимусловима.УЈугославијисукрајем40ихгодина
идаљепостојалетриакадемијенаука(уБеограду,Загребу
иЉубљани).Поред тога, постојала су 64научна друштва
са388подружницеуФНРЈи17научнихдруштаваса163
подружницеуСрбији,шестсавезанаучнихдруштаваи615
институтаизавода,одчега45приакадемијаманаука,440
прифакултетимаи130присавезнимирепубличкиммини
старствимаикомитетима.Радисарадњеакадемијаипред
стављањајугословенскенаукеуземљиииностранствујуна
1948.јеоснованАкадемијскисаветуБеограду.ОдносСрп
скеакадемијеивладајућепартије јеодпочеткабиоиспу
њеннеповерењеми сукобом.Партија јежелеладапотчи
нитрадиционалнуустановусвојимтежњамаиукључијеу
„демократизацију”научногживотаидруштвенополитички
живот,доксуакадемициувећинипружалиотпоритежили
очувањутрадиционалнихосноварадаакадемије(самодво
јицасубиличлановиКомунистичкепартије).Послемногих
притисакаикризеураду,средином1947.једонетЗаконо
САНкојим јеакадемијастављенаподконтролуПартијеи
државе,укљученауразвојдруштваипривредеипресвегау
решавањезадатакапетогодишњегплана.Академијајеима
лашестодељења,ВладаСрбијејенапредлогАкадемијемо
гладаосниваинова,изборновихчлановајевршиласкуп
штинаАкадемије,апотврђиваоПрезидијумВладе,чимеје
држава, односно Партија, добила утицај на рад установе,
алинеипотпунупревласт.Академија је ималаСкупшти
ну,ПредседништвоиПредседника(до1960.АлександарБе
лић)иинститутепрекокојихјеорганизоваланаучноистра
живачкирад.ЗадатакАкадемијејебиоиподизањенаучног
подмлатка,такодаједобилаправодадаједокторате,штоје
потврђеноЗакономостицањунаучногстепенадокторана
ука,октобра1948.(до1954).Радомодељењасуруководили
секретари,аинститутауправници.5

ИЈугословенскаакадемијазнаностииуметности(ЈАЗУ)је
као главна научна установа уХрватској обновљена после
Другогсветскограта,тежећидасеослободитешкогбреме
наизпериодаусташкевластиида,подсталнимнадзором
иусмеравањемпартијскихоргана,успоставимеђународну
сарадњу,везесадругимакадемијамауземљиичврстеве
зесановимдржавниморганимаиновомнаучномполити
ком.НовиЗаконоЈАЗУједонетдецембра1947.иуњемује

5 Исто, стр. 402;Информативниприручнико Југославији,Београд:Ди
рекција заинформацијеВладеФНРЈ, (1951), стр. 637644;Petranović,
B.нав.дело,стр.1156158;Dimić,Lj.Agitpropkultura1945–1952,  str.
5561.
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одређеноустројствоАкадемијеињенизадаци.Академијије
остављенаизвеснааутономија,аливластисуосигуралесвој
утицај правом потврђивања одређених одлукаАкадемији
нихоргана.ИЈАЗУјепосовјетскоммоделуформиралаин
ститутекојисуимализадатакдаразвијајунаучнирадузе
мљиитаквихинститутајепочетком50ихгодинавећбило
37(уистовремеСрпскаакадемијанаукајеосновала25,а
Словенскаакадемијазнаностииуметности12института).6
БлискостновимвластимаакадемијенаукауЈугославијису
врлобрзопослератапотврђивалепримајућиЈосипаБроза
Титаидругевисокефункционереусвојередовекаопочасне
илипуноправнечланове, позивајућиихна своје годишње
скупштинеипрославеидајућиизјавеподршкеупојединим
кључним унутрашњополитичким и спољнополитичким
тренуцима(сукобсаИнформбироом1948,итд.).ТакојеТи
топостаопочасничланЈАЗУдецембра1947,апотомсрпске
исловеначкеакадемијенаукановембра1948.7

Непосредно после Другог светског рата у Југославији су
наставиладарадетрипредратнауниверзитета,уБеограду,
ЗагребуиЉубљани,прилагођавајућисеновимполитичким
условима и новој научнопросветној политици.Универзи
тети су прихватили ограничење своје аутономије и улогу
„фабрике кадрова”, односно задатак дашколујушто већи
бројпотребнихвисококвалификованихстручњакауновом
систему.Ускладустим,науниверзитетимајеконстантно
растаобројфакултетаиодсека,пресвегаонихпотребнихза
привредниразвојземље,аистотакоибројуписанихстуде
ната.БројфакултетауЈугославијијепорастаоса211945.на
531950.године,ауСрбијиуистомпериодуса7на18.Исто
тако,формиране суиновеуметничке академије, високеи
вишешколе.Бројстуденатајебиоусталномпорастутако
да јеуЈугославијиод1946.до1950.повећанса39.239на
59.822(уСрбијиса21.992на32.013,уХрватскојса12.651
на16.064,уСловенијиса3.463на6.232).Истовременоје
иброј дипломираних студенатау Југославијипорастао са
1.0211946.на4.006150,односноскоројеучетворостручен,
штојебиоиосновнициљновепросветнеполитике.Утом
циљусувећод1946. осниванииновифакултети, а 1949.
годинеиуниверзитетиуСарајевуиСкопљу,којисупоред
задатка да повећају број високообразованих стручњака у

6 NajbarAgičić,M.(2013)Kultura,znanost, ideologija.Prilozi istraživanju
politikekomunističkihvlastiuHrvatskojod1945.do1960.napoljukulturei
znanosti,Zagreb:Maticahrvatska,str.104123.

7 Bondžić,D.Titovetitule.JosipBrozinaučneustanove,u:Tito–viđenjai
tumačenja,zbornikradova,priredilaManojlovićPintar,O.(2011),Beograd:
InstitutzanovijuistorijuSrbije,str.372377.
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земљи,ималииполитичкуулогукаоновинационалниире
публичкивисокошколскицентриипредстављалисузачетак
процесадеметрополизацијевисокогшколствакојиједопу
ногизражаја дошаоу наредномпериоду.Од1947. године
јевршенпланскиуписнафакултете,усклађенсазадацима
Првог петогодишњег плана, према којем су високешколе
токомпланскогпериодамораледаупишуишколујутачно
одређенбројстуденатаитопопојединимструкама,штосе
ипакврлобрзопоказалокаонереалноочекивање.Каонере
алнасепоказалаижељановевластидасвиуниверзитетски
наставнициистудентибудупредставници„новесоцијали
стичкеинтелигенције“,потпунооданивладајућојпартијии
васпитанинаидеологијимарксизма.Партијајеодпочетка
успоставила строгу контролу над политичким и идеоло
шкимстањемнауниверзитетимаиупочетку јепокушала
далошеполитичкеприликеинеслагањенаставникаисту
денатасакомунистичкимрежимомрешипритисцимаипро
гоном,дабикасније,саучвршћивањемрежима,дошлодо
попуштањасаобестранеикомпромиса.8

ОдкрајаДругогсветскогратадокраја40ихгодинанауч
наполитикауЈугославијијебилазасновананасовјетским
научним утицајима и моделима. Југословенске власти су
очекивале и тражиле велику помоћ од Совјетског Саве
за у кадровима, материјалу и организацији научног рада
и тежиле да заснују своју научну политику на совјетском
научноистраживачком моделу и достигнућима совјетске
науке. Везе научних установа и научника су оствариване
преконајвишихдржавнихорганаинаосновумеђудржав
нихспоразума,алиипрекоДруштвазакултурнусарадњу
ЈугославијеиСССРа.Најугословенскимвисокошколским
установамасуувођенисовјетскинаставниплановиипро
грами, обавезно учење руског језика, уџбеници и литера
туранарускомјезикуилипреводисовјетскихуџбеника.У
научнебиблиотекесууглавномстизалекњигеичасописина
рускомјезику,Југославијусучестопосећивалинаучницииз
СовјетскогСавеза,укојијеупућиванвеликибројстудената
инаучниканаспецијализацијуиупознавањесасовјетским
научним достигнућима. Од Совјета је очекивана кључна
помоћу развијањупостојећихи оснивањуновихнаучних
установаидисциплина,причемутребаистаћивишемесеч
нибораваксрпскогнаучникаПавлаСавићауМосквиради

8 Бонџић, Д. нав. дело, стр. 399400; Bondžić, D.Beogradski univerzitet
1944–1952,str.103136,250269,298328;Бонџић,Д.(2010)Универзи
тетусоцијализму.ВисокошколствоуСрбији1950–1960,Београд:Ин
ститутзасавременуисторију,стр.155156;NajbarAgičić,M.нав.дело,
стр.138196;Jugoslavija1918–1988,Statističkigodišnjak,str.364365.
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обезбеђивања помоћи за оснивање института за физику у
Југославији.Поредтога,совјетсканаукајеујугословенском
научномживотуиујавностипопуларисанаипредстављана
као „најнапреднија”, наспрам „буржоаске”науке западних
капиталистичкихземаља.9

Међутим,докоренитогпреокрета једошлопослеРезолу
цијеИнформбироа јула 1948. и сукоба југословенског ру
ководствазаСовјетскимСавезомиземљамаИнформбироа.
Научне везе саСовјетскимСавезоми информбироовским
земљамасунаглопрекинуте,апропаганднасликасовјетске
наукејепостепеномењана.Дошлоједозначајнихпромена
унаставнимплановимаипрограмимависокихшкола,науч
насарадња јепостепенопреоријентисанапрема западним
капиталистичкимземљама,свевећибројстуденатаинауч
никајеодлазионашколовањеиспецијализацијунаЗапад,
раскинутојесарадикалнимидеолошкимупливимаунауч
нуметодологијууразнимнаучнимдисциплинама(биологи
ја,психологија,историја,итд.).Новоусмерењејугословен
скенаучнеполитикејепрокламовановећнаПетомконгре
суКПЈјула1948.инаТрећемпленумуЦККПЈдецембра
1949. године, али је оноупотпуностидошлодоизражаја
уунутрашњемразвојунаукеиумеђународнојнаучнојса
радњитоком50ихгодина.10Било јеитежњидасеземља
осамосталиунаучномпогледу,такодајејош1948.донета
одлукадасештовишеоснивајупотребненаучнеивисоко
школскеустановеуземљиидасенањимашколујудома
ћистручњаци,адасеизбегнеслањестуденатаистручњака
нашколовањеиусавршавањеуиностранство.11Оваквапо
литика је довела допораста броја разноврснихнаучнихи
високошколскихустанова, гранањанаучнихдисциплинау
земљии пораста броја студената, али не и до смањивања
сарадњесаиностранимнаучнимивисокошколскимцентри
макојајевременомпостајаласвеинтензивнија,иосимса
земљамазападногиисточногблока,успостављенаисатек
ослобођенимземљамаАзијеиАфрике.

9 Бонџић,Д.НаучнасарадњаЈугославијеиСовјетскогСавеза19441947,
у:ОслобођењеБеограда1944.године,зборникрадова,приредиоЖиво
тић,А.(2010),Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.357
380;Bondžić,D.(2015)RadPavlaSavićauMoskvi1944.i1945/46.ipro
jekatzaizgradnjujugoslovenskoginstitutazafiziku,Istorija20.vekabr.2,
Beograd:institutzasavremenuistoriju,str.91104.

10Бонџић, Д. Универзитет у социјализму. Високо школство у Србији
1950–1960,стр.4344;Бонџић,Д.нав.дело,стр.402404.

11АрхивЈугославије, (AJ),фондЦКСКЈ,507,Идеолошкакомисија,VI
II/II/4d(127), Записник са савјетовања са друговима изКомитета за
школеинаукуодржаног2.марта1948.
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Током50их годинау Југославији је спровођенаделимич
на либерализација. демократизација и децентрализација
унутрашњег политичкогживота која је била нарочито из
ражена у области културе, просвете и науке.Дошло је до
постепеногослобађањаодсовјетскихдогмииутицаја,али
основнизадацинаукеупривредиидруштву,идеолошкопо
литичкиоквирииулогаПартије суидаљебилинеприко
сновени.Упркосотпорима,дугојеопстајаосовјетскимодел
организацијенаучноградаизначајакадемијанаукаиакаде
мијскихинститутаунаучномраду.Насвимнивоимајевр
шенадецентрализацијауправљањанауком,такодасупосле
министарставанаукеикултурекојасуинасавезномина
републичкимнивоимапостојалатокомдругеполовине40
ихгодина,почетком50ихоснованисаветизанаукуикулту
ру,односнозанаукуипросвету.Саветисубиликолективни
државнодруштвениорганиисастојалисусеодресорних
министара,члановакојесуименовалескупштинеодпред
ставниканаучних,просветнихикултурнихустанова, дру
штвенихипрофесионалнихорганизација,итд.Укључивање
научнихидругихјавнихрадникаизванпојединихустанова
ууправљањењиховимрадомињиховоприлагођавањепо
требамапривредеидруштвапредстављалојесуштинурада
новихоргана.Појединимнаучнимустановамасуруководи
ли републички органи који су бринулии о планскомуна
пређењунаучноградаиподизањунаучнихкадрова,доксу
савезниорганидавалиопштеоквиреиначела,руководили
радомнаучнихустановасавезногзначаја,бринулиомеђу
народнојсарадњиикоординацијирадапојединихнаучних
установа. Временом су све више смањиване надлежности
савезнихорганаируковођењесвевишепребациванонаре
публичкеорганеисаменаучнеустанове.Уистовреме,као
иуосталимделатностима,иунауци јеувођенодруштве
но управљање, односно формирани су органи управљања
које супоред запосленихупојединимустановамачинили
и представници друштвене заједнице, које су постављали
државниоргани,Социјалистичкисавезрадногнародаили
самаПартија,имеђукојимасупреовладаваликомунисти.
Такојеиунаучнимустановамаоствариванпотпунутицај,
државе,друштваиПартије,којајеиначе,идаљедиректно
прекоИдеолошкекомисијеисвојихорганизацијаунаучним
установама утицала на наставне планове и програме рада
института,пратиларадиполитичкеставовенаучника,усме
равала реформу високошколске наставе и научноистра
живачкограда,итд.УфокусупажњеКомунистичкепартије,
односноСавезакомуниста,била јеидеолошкаисправност
и заснованостнаучног радана дијалектичкомматеријали
зму, неговањебратстваи јединстваи југословенства, како
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крозсамесадржајенаучнограда,такоикрозразвијањеме
ђурепубличке научне сарадње, сузбијање национализма,
неговањетрадицијанародноослободилачкеборбеиреволу
ције,итд.Питањиманаукеупослератномпериодунасаве
зноминарепубличкимнивоимаруководилисуистакнути
партијскифункционери,аглавнесмернице јесведо1954.
годинедаваопартијскиидеологишефАгитпропаМилован
Ђилас.12

Одсвихдруштвенихслужби,самоуправљањејепрвоуведе
ноувисокошколстводоношењемОпштегзаконаоунивер
зитетима1954.године,којимјерегулисанрадуниверзитета
уцелојземљи.Потомсурешењаиззаконапримењиванаи
разрађивана у републичким законима о универзитетима и
статутимауниверзитетаифакултета,аоквирнарешењасу
ускороизмењенаидопуњенапочетком60ихгодина,ускла
дусареформомвисокогшколствакојајеутовремеспрове
дена.Умеђувременујеујулу1957.донетисавезниЗакон
оорганизацијинаучноградакојимјерегулисанооснивање,
циљеви,управљање,надзорифинансирањенаучнихуста
нова, увођење друштвеног управљања, положај сарадника
научних установа, задаци и организација Савезног савета
занаучнирадкоји је тадаформиран, устројствоСавезног
фонда за научни рад, задаци републичких савета за науч
нирад,каоиначелнеодредбеоакадемијаманаука.Савезни
саветзанаучнирадјебиодруштвенотелозаподстицање,
помагањеиусклађивањенаучноградаодопштегдруштве
ногинтереса;предлагаојемереипрописе,даваопрепоруке
научнимустановамаипратиоњиховрад,расписиваокон
курсезанаучноистраживачкепројекте,организоваошколо
вањекадроваивезесаиностранствомиуправљаоФондом
занаучнирад.Саветјетребалоданадокнадинепостојање
органакојибипратиоактивностнаучнихустановауцелој
земљи, систематски помагао и развијао научни рад, под
стицаосарадњунаучнихустановаипривредеиутицаона
вођењенаучнеполитикеуцеловитим,југословенскимраз
мерама.Од1963.годинеСаветјенаставиорадподименом
Савезнисаветзакоординацијунаучнихистраживања,аод
1965.Савезни савет за координацију научних делатности.
Укинут је 1971. у складу са општомдецентрализацијоми
преношењемвеликогбројанадлежностисафедерацијена

12Korać,Lj.(1978)OrganizacijafederacijeusocijalističkojJugoslaviji1943–
1978,Zagreb:Globus,str.344349;Petranović,B.нав.дело,стр.124158;
Бонџић,Д.нав.дело,стр.404408;Докнић,Б.,ПетровићФ.М.иХоф
ман,И.прир.(2009)КултурнаполитикаЈугославије1945–1952,књига
I,Београд:АрхивЈугославије,стр.9596,99100;Бонџић,Д.Универзи
тетусоцијализму.ВисокошколствоуСрбији1950–1960,стр.68104;
NajbarAgičić,M.нав.дело,стр.3841,80100.
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републичке органе. Основне смернице за развој научног
радауовомпериодубилесуувођењеиразвојдруштвеног
управљања,регулисањефинансирањаиинсистирањенапо
везивањунаучнограда сапотребамапривреде, друштваи
изградњомсоцијализма.13

Током1965. годинедонети суЗаконоСавезномсавету за
координацијунаучнихделатностииСавезномфондузафи
нансирањенаучнихделатности,Општизаконоорганизова
њунаучнихделатностииРезолуцијаонаучноистраживач
комраду.Уовимопштимзаконимајеизвршеноусклађива
њесаначелимаУставаиз1963,утврђенасуопштаначела
научнеделатностииопштејугословенсканачелазабудуће
републичкозаконодавствоуовојобласти.Савезнисаветје,
узсарадњурепубличкихоргананадлежнихзанауку,каои
научних,привреднихидруштвенихорганизација,учество
ваоупостављањуосновнихначелазапрописеизобласти
научних делатности као и уњиховој изради, затимна ко
ординацијинаучноградаиусмеравањуактивностиоргана
иорганизацијауобластинаучногистраживања,апосебно
у области међународне научне сарадње. Савезни савет је
учествовао у изради републичких прописа о научном ра
дуиомеђурепубличкој сарадњи.Циљ је, измеђуосталог,
биоидасеомогућиефикаснијиутицајфедерацијенаразвој
научноистраживачкихделатности.Саветјебиосастављен
одсамихнаучнихрадникаипотпуносеуклапаоусистем
самоуправљања. Током наредних година настављен је рад
науобличавањуопштејугословенскихначела,алиистовре
менојесвевишеингеренцијаусферинаучнихделатности
преношенонарепубличкеорганеипојединенаучнеустано
ве.НајширенадлежностиСавезногсаветасуосталеусфери
организовања,планирања,усмеравањаиреализацијемеђу
народненаучнесарадње,каоиусферифинансирањанауч
неделатностиодопштејугословенскогзначајаизсредстава
Савезногфонда.14

13AJ,фондСавезнисаветзакоординацијунаучнограда,1691,Органи
зацијанаучнограда, 1957;Korać,Lj. нав. дело, стр. 354355;Бонџић,
Д.нав.дело,стр.415416,422;Бонџић,Д.Универзитетусоцијализму.
ВисокошколствоуСрбији1950–1960,стр.8086,143154;Opštizakono
univerzitetima,SlužbenilistFNRJ,br.27,30.VI1954,стр.445447;Zakon
oorganizacijinaučnograda,Isto,br.34,14.VIII1957,str.641648;Zakon
onačinufinansiranjanaučnihustanova,Isto,br.23,8.VI1960,str.469471;
Zakonosaveznomfonduzanaučnirad,Isto,br.24,15.VI1960,str.485
487;Opštizakonofakultetimaiuniverzitetima,Isto,br.29,20.VII1960,str.
621628;BondžićD.SaradnjanaučnikaSrbijeiHrvatskeuokviruJugosla
vije,(radurukopisu),str.45.

14AJ,169965,ИзвештајорадуСавезногсаветазакоординацијунаучних
делатностиу1965. години, април1966;Rezolucijaonaučnoistraživač
kom radu,Službeni list SFRJ,br. 5, 5. II 1965, 9799;Opšti zakon o or
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Штосетичесамогфинансирања,докјеупрвомпослерат
номпериодунаучноистраживачкаделатностфинансирана
директно из савезног и републичких буџета, после доно
шењасавезногЗаконаоорганизацијинаучнограда1957.и
оснивањемСавезногирепубличкихипокрајинскихфондо
вазанаучнирадотпочео јепроцеснепосреднијегповези
вањанаукесакорисницимањенихуслуга.Утомпериоду,
све до средине 70их година научноистраживачка делат
ностфинансирала се из буџета, прекопосебних друштве
нихфондоваилинепосреднимуговарањемсапривредоми
другимкорисницима.15

Током50ихи60ихгодинасе,ускладусаулагањимаипо
требамадржавеипривреде,одвијаодинамичанразвојнау
кеуЈугославији.Посебнојебиоинтензиванразвојвисоког
школстватакодајеубрзанорастаобројуниверзитета,фа
култетаинаучнихустановаприуниверзитетима,каоиброј
универзитетскихнаставника,студената,дипломиранихсту
денатаидокторанаука.Докје1946.уЈугославијибило39
установа,1.591наставник,39.239студената,1.021дипломи
ранистуденти17докторанаука,1965.јебило266устано
ва,15.760наставника,184.23студента,27.952дипломирана
студентаи1.284докторанаука.УЈугославијијеод1945.до
1949.одбрањено87доктората,од1950.до1959.1.221,аод
1960.до1969.3.425доктората.Од1962.годинејеуведена
ититуламагистранаука,идо1969.сујестекла2.498лица,
аод1965.до1969.звањеспецијалистејестекло158лица.16

Бројнаучноистраживачкихустановаикадровау Југосла
вији се убрзано повећавао. После Првог светског рата, у
новојдржавије1918.годинебилосвега35истраживачких
установа,апредкрајпостојањаКраљевинеЈугославијетих
установа јебило215,углавномприпојединимфакултети
ма.До1956.годинебројистраживачкихустанованафакул
тетима је порастао за више од трипута, а број ванфакул
тетскихнаучнихустановасеповећаоод15на186.Према
непотпуној евиденцијиСекретаријата за културуСИВа у
Југославијије1956.било730установакојесуносиленазив
института, завода, клинике, лабораторије и слично, и које
сукаоискључивизадатак,иликаоједанодзадатакаимале
давршенаучнаистраживања.Одтогаје540установабило

ganizovanjunaučnihdelatnosti,Isto,br.16,6.IV1965,721723;Zakono
SaveznomsavetuzakoordinacijunaučnihdelatnostiioSaveznomfonduza
finansiranjenaučnihdelatnosti,Isto,723726.Bondžić,D.Saradnjanaučni
kaSrbijeiHrvatskeuokviruJugoslavije,(radurukopisu),str.56.

15Blagojević, S. (1982) Društvene i humanističke nauke, Jugoslovenski
pregled,br.9,Beograd:str.316.

16Jugoslavija1918–1988,statističkigodišnjak,str.363367.
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нафакултетима, а 186ванфакултета (37при академијама
наука,осамприпривредниморганизацијама,аосталесуби
лесамосталнеилиприорганимадржавнеуправе).Највећи
бројнаучнихустановасеналазиоуСрбији,укупно265.Та
дајеуЈугославијирадило6.716истраживачаи2.147хоно
рарнозапосленихнаучнихрадника(4.771нафакултетским
и4.092наванфакултетскимустановама).Бројнаучнихрад
ника је само од 1953. до 1956. порастао нафакултетским
установама27%,анаванфакултетским55%.17

У посматраном периоду је деметрополизација високог
школстваинауке,којајезапочетакрајем40ихгодина,све
вишеузималамаха,такодасе,осимповећањабројауста
нова,високошколскаинаучнамрежапроширилаусвере
публичкецентреиуготовосвевећеградовеииндустријске
центреуЈугославији.Најјачиталасоснивањановихфакул
тетасеодвијаоусклопуширокереформевисокогшколства
почетком60ихгодина,такодајењиховбројса531954/5.
порастаона751960/61;осимновихфакултетаупостојећим
универзитетскимцентрима,основанисуифакултетиина
учнеустановеуБору,Сиску,Тузли,Марибору,Суботици,
Осијеку,Зеници,Мостару,итд.Поредтога,основанисууни
верзитетиуНовомСаду(1960),Нишу(1965),Задру,Ријеци,
Сплиту, а касније уПриштини (1970),Титограду (1974)и
Крагујевцу (1977).18 Поред нових универзитета, осниване
суиновеакадемијенаука, такодасе југословенскофеде
ративноуређењепресликавалоина организацијунаучног
живота.Такоје1966.НаучнодруштвоБоснеиХерцеговине
прераслоуАкадемијунаука,афебруара1967.јеоснованаи
Македонска академија наука и уметности.Нешто касније,
маја1976.основанајеиЦрногорскаакадемијанаукаиумет
ности,априла1978.АкадемијанаукаиуметностиКосова,а
децембра1979.иВојвођанскаакадемијанаука.Такосуне
самосверепублике,већипокрајинедобиленајвишенаучне
установе.Нијенаодметпоменути,дасусвеновеакадеми
је(осимВојвођанске,којајепрекаснооснована),одмахпо
оснивањудодељивалеЈосипуБрозутитулупочасногчлана.
Од1960.јеАкадемијскисаветпрерастаоуСаветакадемија
наукаиуметностиФНРЈкојиједеловаокаоасоцијацијаи
координационотелојугословенскихакадемија.19

17АЈ,1691,Организацијанаучнограда,1957.
18Бонџић, Д. Универзитет у социјализму. Високо школство у Србији
1950–1960,стр.155200;Anonim,(1960)Mrežavisokogškolstva,Jugoslo
venskipregled,Beograd:Jugoslavija,str.535537.

19Anonim, (1981)Akademije nauka i umetnosti, Jugoslovenski pregled, br.
12,Beograd:Jugoslavija,str.449463;Бонџић,Д.Титоветитуле,стр.379,
383.Треба поменути да је после рата билоидеја да академије поста
нуцентралнируководећинаучниорганиидасечакоснујезаједничка
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Упоредосапорастомброја,побољшаванајеиопремљеност
научнихустанова,повећаванирезултатинаучноградаиин
тензивиранајемеђународнанаучнасарадња.Интензитети
усмереностнаучнесарадњесузависилиодспољнеполити
кеземљеимеђународнеситуације,алијеодкраја50ихго
динаЈугославијаинтензивносарађиваласабројнимземља
манаобестранегвозденезавесе,исаИстокомисаЗападом,
алиисасвевећимбројемослобођенихземаљаизАзијеи
Африке, каснијим чланицамаПокрета несврстаних.Већ у
томпериоду Југославија јебилау стањудаи самапружа
научнотехничкупомоћнеразвијенимземљамаТрећегсве
та,дашколујењиховекадровеидавршитрансферзнањаи
технологијеуњиховупривреду.Научнотехничкасарадња
сеодвијаланабилатералномнивоупрекопотписанихкон
венција, споразума и протокола, али и прекоСпецијалног
фондаУједињенихнација(УН),Организацијезаекономски
сарадњуиразвој(ОЕЦД)идругихмеђународнихорганиза
ција.СарадњомсуруководилеУправа за техничкупомоћ,
Савезни завод замеђународну техничку сарадњу,Савезна
комисијазакултурнусарадњусаиностранством,алиипо
једине друштвенополитичке организације и саме научне
установе. Од 1952. до 1962. преко Проширеног програма
техничкепомоћиуЈугославијијеборавило610странихекс
перата,а4.561југословенскистручњакједобиостипенди
јузанаучноусавршавањеуиностранству.Уистомпериоду
ЈугославијајепрекоУједињенихнацијапослалаудругезе
мље213својихексператаипримила468странихстипенди
ста.20Каопримермеђународнесарадњепојединихнаучних
установа,може се поменути сарадња југословенских уни
верзитетасаиностранствомкојајеод1957.спровођенапре
ко Заједнице југословенских универзитета. Те године је у
иностранствуборавио951наставник,штојечинило27,5%
одукупногброја,ито368наконгресима,254наспецијали
зацијамаи366настудијскимпутовањима.Највишесупуто
валиуФранцуску,ЗападнуНемачку,АустријуиЕнглеску.
Интензитетиусмерењеодласкауиностранствосузависили
одпериода,универзитетскогцентра,алииодинтересовања
самихнаучнихрадника.21

југословенска академија наука, али такве идеје нису заживеле; АЈ,
1691, Организација научног рада, 1957; NajbarAgičić, M. нав. дело,
стр.135137.

20Anonim, (1963) Naučnotehnička saradnja Jugoslavije sa inostranstvom,
Jugoslovenskipregled,Beograd:Jugoslavija,str.315316.

21Бонџић,Д. (2011)Мисао без пасоша.Међународна сарадњаБеоград
скогуниверзитета1945–1960,Београд:Институтзасавременуистори
ју,стр.126164;АЈ,фондСавезстуденатаЈугославије,стр.14588384,
Прегледбројанаставногособља југословенскихуниверзитета који су
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Одпочетка70ихгодинадошлоједозначајнихпроменау
организацији и финансирању научног рада и у усмерењу
југословенске научне политике, паралелно са темељним
друштвенополитичким променама и земљи. Дошло је до
значајнедецентрализацијеруковођењанаучнимрадом,све
већеингеренцијесупрелазиленарепублике,асавезнинауч
ниорганииустановесугашени.Децентрализацијадржаве
ислабљењефедерацијесудовелидопреласкадефинисања
испровођењанаучнеполитикеурукерепубличкихипокра
јинскихруководстава.Истовремено,вршен јепритисакна
научнеустановедасештовишеокрећусарадњисапривре
домиобезбеђењудохотканатржишту.Такосуподстицана
примењена и развојна истраживања, док суфундаментал
наистраживањадолазилауопасностдабудузапостављена.
ПоследоношењаУставаиз1974.основанесуисамоуправне
интереснезаједницезанаучнирадкојесуизтемељамењале
организацијунаучнограда.Овезаједницесуималезадатак
да координирају истраживачку делатност института, уни
верзитета,академијанаукаиистраживачкоразвојнихједи
ницаицентараупривреди.Формиранесуурепубликамаи
покрајинамаиималесуулогуиудоношењузакона,резолу
цијаидругихаката.Научнуполитикусуурепубликамаи
покрајинамаспроводилисекретаријатиикомитетизанауку,
образовањеикултуру,аСавезникомитетзанаукуикултуру
јеконачноукинут1978.године.22

Уставом СФРЈ 1974. и Законом о удруженом раду 1976.
створенисупредусловидасеинаучноистраживачкаделат
ностфинансиранадоходовномпринципу,тј.дазакључује
уговореонаучноистраживачкимуслугама,истраживачким
пројектима,сазаједницамазанаучнирадилисаосталимко
риснициманаучноистраживачкихуслуга.Поредзакључи
вањауговораодугорочнојнаучноистраживачкој сарадњи
спојединимрадниморганизацијама,научноистраживачке
организацијесузакључивалеуговореспривреднимидру
гимрадниморганизацијама,каоисадруштвениминститу
цијама, разним врстама научних и истраживачких услуга,
консултативних услуга, лабораторијских и других истра
живачких послова. Посредством заједница за научни рад,
с којима су научне организације по правилу закључивале
уговоре за већеистраживачкепројекте, тежило сеи да се
вршиширеиусмеренијеповезивањенаукеспривредоми

током1957.годинеборавилиуиностранствуипрегледземаљаукојима
субили.

22Letica, S., Petak,A. i Sardelić, C. (1980)Naučna politika i naučnoistra
živačkadelatnost,Jugoslovenskipregled,br.78,Beograd:Jugoslavija,str.
269284;Blagojević,S.нав.дело,стр.316.
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усмеравањеистраживачкеактивностинаприоритетнераз
војнепроблемепривредеидруштва.Формиранјеспецифи
чансистемсоцијалистичкогсамоуправљањаунауци,поко
јемсунаучнеустановеосимштосуималепотпунупослов
нуаутономијуимоглесу„производитинаукузатржиште”,
билепринуђенедаучествујуукреирањунаучнеполитике
„планским договарањем и самоуправним споразумевањем
сазаинтересованимпривредниминепривредниморганиза
цијамаудруженограда“иса„широмдруштвеномзаједни
цом”.23Овакавсистемјепримењиванунаучнојделатности
све до краја постојања социјалистичке Југославије и сво
јомнедореченошћу,компликованошћуинеефикасношћује
представљао значајну тешкоћу у развоју научноистражи
вачкограда,узбројнедругеотежавајућеоколности(растућа
друштвена,политичкаиекономскакриза,слабљењефеде
рације,јачањесепаратистичкихтенденцијаинационализа
маиприближавањераспададржаве).

Поштоједо60ихгодинаизграђенаинституционалнабаза,
број научноистраживачких установа се од 1965. до 1975.
нијезначајноповећавао,дошлоједо„консолидације”мре
женаучнихустановаидоповезивањависокошколскенаста
ве и научноистраживачког рада кроз разне облике сарад
ње. Од 575 научних установа које су постојале 1977. чак
74% јеоснованоупериоду1950–1975.Од1978. једошло
допорастабројаустанова,вероватнозбогприменеЗакона
о удруженом раду и поделе научних радних организација
наситнијејединице.Такојеовихустанова1978.било799.
1980.826,а1987.898.Одтогброја,1987.јебило435науч
ноистраживачких организација, 150 истраживачкоразвој
нихјединицаусаставупривреднихидругихорганизација
удруженограда,а313високошколскихнаучноистраживач
кихорганизацијаијединица.Бројнаучнихрадникаистра
живачајепорастаоса6.5111965.на23.1641980.ина32.633
1987; од тог броја 1987. 14.433 је радило у научноистра
живачкиморганизацијама,1.267уистраживачкоразвојним
јединицамаусаставупривреднихидругихорганизација,и
6.750 у високошколским научноистраживачким организа
цијама.БројистраживачасеуЈугославијиод1965.до1978.
повећаваопостопиодоко5,7%годишње,алијеипакса9,6
истраживачана10.000 становника, и 39,4истраживачана
10.000 запослених Југославија 1978. далеко заостајала за
већиномразвијенихземаља.Притомјезаостајањеукадров
скомпотенцијалубиломањеодзаостајањауулагањимау
научноистраживачкирад.Бројвисокошколскихустановаје

23Letica,S.,Petak,A.iSardelić,C.навдело,стр.269284;Blagojević,S.нав.
дело,стр.316.
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бионаврхунцу1981.са358,апотом јепостепеноопадао
до3221987;највишестуденатауЈугославијијебило1979.
447.808, даби седо1987. тај број смањиона346.787; од
1978.до1985.јегодишњедипломиралопопреко50.000сту
дената;бројнаставногособљајебиоуконстантномпорасту
и1987.дошаодо25.673.Од1970.до1979.титулудоктора
наукауЈугославијијестекло5.748лица,аод1980.до1987.
7.325.Одукупно13.128докторатаодбрањениход1945.до
1982.године21,1%јебиоизприродноматематичкихнау
ка,20,7%измедицинских,20,4%издруштвених,15,2%из
пољопривредношумарских,13,5%изтехничкихи9,1%из
хуманистичкихнаука.Титулумагистрајеод1970.до1979.
стекло12.445,аод1980.до1987.15.074лица.Занимљиво
јепоменутиибројнаучноистраживачкихрадовакојијеса
5.5751965.порастаона18.4071980.ина22.8391987;одтог
броја1987.4.479субилифундаментални,11.190примење
нии7.170развојнирадови.Прихододнаучноистраживач
коградајепорастаоса538милионадинара1965,на13.214
1980,ина491.122милионадинара1987.24

На основу ових бројчаних и других показатеља и подата
ка,државниврхјекрајем80ихгодинадаваооптимистич
кепрогнозеодаљемнаучномитехнолошкомразвојуЈуго
славије.Такоје,поредосталог,29.априла1987.годинена
седнициВећа република и покрајина утврђенаСтратегија
технолошкогразвојаСФРЈукојојјеконстатованодајенај
важнијакарактеристикасавременогсветаубрзаннаучнии
технолошкиразвојиовајразвојјепостављануцентарпла
нирања даљег развоја југословенског друштва. Сматрано
једа„постојећезаостајањеЈугославијеуодносунаразвој
земаљасличневеличинеимогућностиуобластинаукемо
рабитипревладано”идазато„правцитехнолошкогразвоја
земљеморајубитиамбициознииобјективнотешкизаре
ализацију”. Тражено је да основно опредељење у страте
гијиморабитиусмеренонаподизање технолошкогнивоа
у свим областима, посебно „продором у информационе
технологије, биотехнологију, нове материјале, флексибил
непроизводнетехнологијеитехнологијеновеенергетике,
каопокретачеигенерирајућетехнологијесавременихпри
вредних и економских система”.У првом плану је треба
лодабуду„квалитет, технолошкарационалност,бољаор
ганизација и продуктивност заснована на примени знања
и науке”, остварени кроз унутрашњи развој науке, развој

24Jugoslavija1918–1988,statističkigodišnjak,str.366367,373380;Letica,
S.,Petak,A.iSardelić,C.нав.дело,стр.269284;Pavlović,B.(1984)Dok
toratinauka1945–1982,Jugoslovenskipregled,br.4,Beograd:Jugoslavija,
str.151158.
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међународне сарадње и трансфер технологије и знања. У
наставку су побројани циљеви и правци научнотехноло
шкогразвојаЈугославијеунаредномпериоду„каоокоснице
целокупногдруштвеноекономскогразвојаземље”,заснова
нина„трендовимауразвојунаукеитехнологијеуразвије
номсвету”, а радидаљемодернизације, развојапривреде,
сустизањаразвијенихземаља,алии„побољшањаквалитета
живота”,„хуманизацијерада”,„заштитечовековеоколине”,
итд.Детаљносуразрађенепосебнеобластикојимајетреба
ло посветити пажњу (базичне технологије, информационе
технологије, телекомуникације, роботика, биотехнологије,
нуклеарне технологије, космичке технологије, итд., али и
„друштвененаукерелевантнезатехнолошкиразвој”),каои
мереподршкеуспровођењустратегије.Надржавијебиоза
датакда„створиусловеданаучнотехнолошкиразвојбуде
могућ,одговарајућеинтензиваниусмераван”.25

Међутим,управоседржаваутовремесистематскиуруша
валаибиланапрагуслома,који јеупотпуностиспречио
амбициозне и оптимистичне планове и циљеве научног и
технолошкогразвојаизначајнонегативноделоваоинадо
тадашњерезултатеуразвојунаукеусоцијалистичкојЈуго
славији.Иаконестанкомдржавенисунесталидотадаство
рениинституционални,материјалниикадровскикапаците
ти,нитинаучнирадовиирезултатинаучнихистраживања,
крајсоцијалистичкеЈугославије јеозначиоипрекид једне
специфичненаучнеполитикеинањојзаснованогвишеде
ценијског развоја науке и технологије на југословенским
просторима.
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DEVELOPEMENTOFSCIENCEINYUGOSLAVIA
AFTERTHESECONDWORLDWAR

Abstract

Science had a very important role in the plans of the Communist
Party ofYugoslavia after the SecondWorldWar and its coming to
power.  In accordance with its unlimited power, the Party had full
control over defining and implementing science policy and over the
workof scientific institutions and scientists.The controlwas carried
out through state bodies and omnipotent Party Agitprop apparatus.
Therefore, the autonomy of scientific institutions and scientists was
completely repressed with universities, academies of sciences and
institutes completely adapted to a new political and socioeconomic
system.Totheendofthe‘40s,sciencepolicyinYugoslaviawasbased
onSovietinfluencesandmodels.But,afterthe1948YugoslavSoviet
conflict, crucial changes occurred, soviet models were abandoned
and scientific ties with the Soviet Union were temporarily severed.
Sincethebeginningofthe‘50s,theYugoslavscientificlifewitnessed
some decentralization and liberalization, but still in the frames of
unquestionabledominanceof theCommunistParty and its ideology.
Inthatperiod,rapiddevelopmentofsciencebegan,whichledtomore
institutions, experts and equipment. During the ‘50s, an intensive
development of international cooperation also started. In time, that
cooperationbecamemoreandmoreintensiveandorientedbothtothe
East and theWest, aswell as to the undevelopedAsian andAfrican
countries. Since the ‘50s, selfmanagement was implemented in
Yugoslav scientific institutions.Also, decentralisation of the federal
authorities’competencesinthemanagementofsciencewasaccelerated
andthosecompetencesweregraduallytransferredtotherepublicsand
provinces, especially after the 1974 Constitution.At the same time,
theAssociatedWorkLawfrom1976subjected thescientificworkto
the complicated and inefficient selfmanaging system. Despite new
results and ambitions in the ‘80s, this system significantly slowed
downdevelopmentofscience,aidedbypoliticalandeconomiccrisis,

weakeningofthestateandapproximationofitscollapse.

Keywords:Yugoslavia,science,universities,academiesofsciences,
institutes,intelligentsia,internationalcooperation


