Весна Ђокић

УДК 930.25:331+369(497.1)“1953/1971“

Значај архивске грађе фондова из области рада
и социјалне политике 1953–1971
АПСТРАКТУМ: Чланак прати деловање Савезног секретаријата за рад и Савезног савета за рад који су се у првим послератним деценијама бавили сложеном проблематиком рада, радних
односа и социјалне политике у СФРЈ. Централна тема је радноправна и социјална заштита југословенских радника на привременом раду у иностранству. Рад је настао на основу историјских
белешки састављених током архивистичке обраде фондова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: самоуправљање, Хладни рат, рад и радни односи, социјална политика, Међународна организација рада, уставни
амандмани, привредна реформа, југословенски радници у иностранству, студентски протести

Историјат ствараоца фонда
У опустошеној и изнуреној послератној Југославији стратегију рада,
радних односа и социјалне политике креирали су идеолошки моменти засновани на социјалној правди и расподели према потребама. Заслуге победника у
народноослободилачком и грађанском рату утицале су на ток и давале тон
осетљивим питањима из области рада и социјалне политике.
У хладноратовским разрачунавањима, изложена притисцима између истока и запада, Југославија је увођењем самоуправљања1 направила отклон и
дала специфично обележје развоју свог привредног и друштвено-политичког
система.
У периоду између 1951. (када је укинуто Министарство рада ФНРЈ,
Указом Президијума Народне скупштине од 7. априла 1951)2 и 1954. године
долазило је до честог преношења надлежности за област рада и радних одно-

1
2

Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, III књига, Београд 1988, 292–351.
Службени лист ФНРЈ, бр. 18, 7. април 1951.
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са.3 Увођењем самоуправљања, проблеми рада и радних односа нису се могли
решавати претежно са позиција социјалне заштите, него су све више улазили
у домен југословенске економске политике. Из тих разлога основан је 14. јула
1954. Секретаријат за питања рада и радних односа СИВ-а.4 Око две године
деловао је као административна јединица СИВ-а, као његов унутрашњи,
стручни орган. Законом о савезним органима управе 1956. године добија већу
самосталност, вршилац је власти, али и „стручни помагач, сарадник и саветодавац представничких тела и њихових извршних органа“.5 Уставним законом
о спровођењу Устава СФРЈ од 10. априла 1963. Секретаријат са промењеним
називом – Савезни секретаријат за рад, наставља рад са проширеним надлежностима. Према Закону о савезним органима управе (1965)6 делокругу овог
Секретаријата припадали су послови који се тичу: радних односа и права и
дужности проистеклих из радних односа, социјалног осигурања, кретања продуктивности рада, расподеле дохотка и личних доходака, животног стандарда
радника, запослености и запошљавања, стручног оспособљавања кадрова, заштите на раду, сарадње Југославије са Међународном организацијом рада
(МОР) и др. Бавио се и питањима југословенске економске емиграције.7 У саставу Савезног секретаријата били су Савезни инспекторат рада, као орган
управе и Југословенска национална комисија за МОР – као организација која
врши послове од интереса за Федерацију. Савезни секретаријат за рад укинут
је 18. маја 1967, а његове послове преузео је Савезни савет за рад.8
Савезни савет за рад, као колегијално тело наставио је да се бави питањима рада и радних односа, социјалног осигурања и заштите на раду.9 У
оквиру његових надлежности била је и међународна сарадња преко ЈНК за
МОР. Са другим савезним органима управе и савезним организацијама координирао је радом и обављао послове из области радно-правне и социјалне заштите југословенских радника на привременом раду у иностранству.10 Демон3
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Радом и радним односима бавили су се: Савет за народно здравље и социјалну политику, Секретаријат за социјалну заштиту, Секретаријат за социјално осигурање итд. Љ. Кораћ, Организација Федерације у социјалистичкој Југославији 1943–1978, Загреб 1981,
368.
Одлука о оснивању и делокругу Савезног секретаријата за питања рада и радних односа
СИВ-а, Службени лист ФНРЈ, бр. 29, 14. јул 1954.
Чл. 17 Закона о савезним органима управе, Службени лист ФНРЈ, бр. 13, 28. март 1956.
Службени лист СФРЈ, бр. 11, 17. март 1965.
Уставним законом о спровођењу Устава формиран је савет за питања исељеника, Службени лист СФРЈ, бр. 14, 10. април 1963.
Чл. 35 Закона о савезним органима управе, савезним саветима и савезним организацијама, Службени лист СФРЈ, бр. 21, 13. мај 1967.
Чл. 38 Закона о савезним органима управе, савезним саветима и савезним организацијама, Службени лист СФРЈ, бр. 21/67.
Од 18. маја 1967. бивши Савет за питања исељеника наставио је рад под називом Савезна комисија за питања исељеника. Пошто није могла да одговори захтевима и да се ба-
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тирањем Федерације, усвајањем уставних амандмана (1968–1971) републике
и покрајине преузимају конкретне и оперативне послове из домена рада, радних односа, запошљавања, социјалног осигурања и других. Савезном савету
за рад остало је да обавља стручне и друге послове у области рада и социјалног осигурања који се односе на остваривање права и дужности Федерације,
да спроводи политику Савезне скупштине у тим областима, да прати стање и
развој, разматра питања од заједничког интереса за савезне органе и организације у области рада и социјалног осигурања, заузима ставове по тим питањима, даје иницијативу за доношење закона и других аката Савезне скупштине и
СИВ-а итд. Због преструктурирања државне управе и недовољно разграничених надлежности често је долазило до застоја па и блокаде рада савезних органа по питањима рада и радних односа. Савезни савет за рад укинут је Законом о организацији и делокругу савезних органа управе и престао је са радом
1. октобра 1971.11 Истог дана почео је са радом Савезни секретаријат за рад и
социјалну политику који потпуно преузима послове, а делимично и службенике укинутог Савета.

Значај архивске грађе фондова
Закон о радним односима (ЗОРО) од 10. децембра 1957. пратио је промене у друштвено-економском систему Југославије настале увођењем самоуправљања. Материјали пружају увид у решавање питања из области рада и
радних односа као што су: заснивање и престанак радног односа са становишта избора кадрова и ослобађања вишкова, радно време и могућност његовог
скраћивања увођењем 42-часовне радне недеље (1963).12 Грађа, такође, упућује на ревизију радног законодавства и на проблеме у примени Уставних
амандмана због неусаглашености савезних, републичких и покрајинских прописа у области рада и радних односа. Бројни извештаји надлежних и преписка
баве се заоштреним питањем запошљавања младих, образованих људи крајем
„врелог лета 1968. године“. Анонимне представке сведоче о ужурбаности над-

11
12

ви проблематиком целокупне југословенске емиграције (и оне предратне и оне економске – послератне) СИВ је донео одлуку о образовању Комитета за питања спољних миграција (Службени лист СФРЈ, бр. 26/69) као његовог радног тела.
Службени лист СФРЈ, бр. 32, 28. јул 1971.
АЈ-597-13-15 и АЈ-597-14-16, Извештаји студијских група, анкете, преписка и др. материјали говоре о увођењу 42-часовне радне недеље. Извори сведоче да су се југословенске власти нашле у проблему. Са једне стране требало је применити Конвенцију МОР-а
о 42-часовној радној недељи, а са друге стране наћи решења за вишкове радне снаге и
сачувати социјални мир, пре свега.
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лежних да се нађу решења за незадовољство младих Југославије чија су радна
места заузимали пензионисани учесници НОР-а.13
Регулисање права из радних односа и социјалног осигурања радника запослених у приватним занатским радњама и производним фирмама говори о
делимичном покретању приватне иницијативе. Ток привредне реформе и њени половични резултати, посредно су и прећутно потврђени бројним документима ових фондова. Владајуће структуре желеле су да слободним тржиштем реше бројне социјално-економске проблеме, а да истовремено, у складу
са званичном идеологијом, контролишу привредне и финансијске токове. Грађа сведочи да се то, једноставно, није могло.
Представке оштећених биле су позив у помоћ код кршења прописа у вези са заштитом ученика у привреди, незаконитог запошљавања, неоснованог
отказа,14 расипничког и бахатог понашања руководећег кадра у неким предузећима,15 код обустава рада,16 претераног израбљивања радника, вербалног
малтретирања и насиља, код проблема у друштвеној исхрани радника и др.
Кроз читав фонд провејавају документи између чијих редова могу да се
наслуте учесталост и природа ситних малверзација у радним колективима.17 У
13
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Анонимна представка омладине из Сплита упућена Савезном савету за рад у којој се поводом доношења Закона о запошљавању младих каже: „Да ће овај Закон као и свака
подузета мјера, да се сведе само на слово написано на бјелом папиру а у пракси ће наши
славни локални руководиоци чинити како се њима најбоље буде свидјело...“ Говоре даље о годинама проведеним на бироу за запошљавање, јављању на конкурс за радна места на којима се већ налази „избрани човјек“, о запошљавању пензионисаних припадника ЈНА и СУП-а... „Другови, молимо Вас да предузмете мјере да нас се укључи у привреду. Забраните да неко зарађује 500.000 динара а други да гладује јер то није својствено нашем друштвеном уређењу“ – Омладина Далмације. АЈ-586-14–21, бр. 113, 12. јануар 1968.
АЈ-597-87-112, бр. 951/2, 6. април 1963. – Представка Драгице Мичић, раднице предузећа „Картонажа“ из Маглаја која је добила отказ у току породиљског одсуства.
АЈ-597-87-112, бр. 5416, 8. јун 1962. – Анонимна представка радника пољопривредног
добра „Златица“ из Лазарева у којој, поред информације о незаконитим отказима, стоји:
„Репрезентација износи годишње више од 2 милиона... оно, пошто се не зна шта ко ради... у последњих пет година група око директора претукла је више од 20 радника... Директор гости госте са вином, месом и гостинском собом, Вероника спрема јело и пило
се... овога држало на положају директора док је упропастио 250 милиона, а ми, колектив
не знамо где су наши милиони, ни плату немамо три месеца, а то директор правда сушом а то није тако... Има пет година како је код нас почело расипништво и развлачење...
читаво село зна да је шкартирано и у Зрењанин, у џипу и фијакеру послато 100 прасади
по 200 динара подељено са комерцијалистом...“.
АЈ-597-87-112, бр. 359/1, 31. јануар 1963, Извештај инспекције рада НО Суботица: „Дана, 23. 1. 1963. године инспектор рада НО Суботица дошао је до сазнања да је у фабрици
аутоматских и електричних уређаја «Сигма» у Суботици 17. 1. 1963. године прекинуло
рад 30 радника од 7–9 сати...“.
АЈ-597-16-20, бр. 2271, 27. јул 1966, Закључци Основне организације СК и Радничког
савета Ремонтног предузећа „Компресор“ у Београду упућени ЦВССЈ у којима најенер-
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грађи се налазе само назнаке о штрајковима незадовољних радника.18 Поверљиви билтени Савезног јавног тужилаштва сведоче о драстичним примерима
криминала у свим привредним гранама. Има несавесног пословања, злоупотреба, корупције, непотизма, заобилажења и неправилне примене прописа,
кршења принципа пословног морала, постизања неоправдане имовинске користи, неодговорног закључивања спољнотрговинских послова, неоправданог
трошења фондова за стамбену изградњу, прикривања и покрића губитака, нелојалне утакмице, продаје покварене прехрамбене робе, неизвршавања уговора, кршења ауторских права, самовољног подизања цена, непоштовања стандарда у производњи, неодговорног односа према друштвеној имовини и др.19
Постоје бројни примери о тежем криминалу и злоупотребама у органима народне власти и другим установама и друштвеним организацијама, народним
одборима (са прегледом по републикама).
За истраживаче економске историје Југославије могу се користити непотпуни материјали о изради нацрта буџета (1961–1965), дефицитима и ребалансима истих. Материјали о дефициту буџета поткрепљени су преписком о дотацијама службама за запошљавање радника СР Македоније и АП Косова и Метохије,20 ради материјалног обезбеђивања незапослених и извештаја Савезне привредне коморе и ЦВССЈ о незапослености у Југославији.21
Грађа ових фондова прати током двадесет послератних година усвајање
и ревизију прописа о расподели дохотка, расподели ЛД и минималних личних
доходака (МЛД). Начело расподеле према раду и резултатима рада у пракси
се манифестовало сасвим другачије и често је изазивало потресе на свим нивоима.22

18

19

20
21

22

гичније осуђују појаву криминала у предузећу од стране двојице машинских инжињера.
Ново примљени, стамбено обезбеђени са добрим платама инжињери су завршавали приватне послове службеним аутом, без плаћања прали своје аутомобиле у предузећу, требовали на рачун фирме, 4 фелне, бобину и шофершајбну.
АЈ-597-103-148, бр. 310, 1. фебруар 1967, Молба Савезног секретаријата за рад упућена
СИВ-у да на својој седници разматра информацију овог Секретаријата о појави (обуставе) прекида рада.
АЈ-597-104-149. Подаци у поверљивим билтенима Савезног јавног тужилаштва постоје
за периоде 1959–1961. и за 1965. и 1966.
АЈ-597-105-150, бр. 410, 19. фебруар 1964.
Ови извештаји могу се упоредити са подацима о запослености и кретању плата у периоду од 1956. до 1959. године, АЈ-597-92-119, бр. 572, 15. април 1960.
Од 1958. до 1961. током расподеле ЛД и МЛД долазило је до диспропорција у расподели у предузећима исте привредне гране, као и у различитим привредним гранама, до незаконитог повећања плата руководећем кадру, одлива ВКВ снаге из појединих предузећа (чак из читавих привредних грана). Предузећа која су пословала са губитком или су у
ликвидацији лажирањем завршних рачуна исплаћивала су вишкове. Нпр. фабрика шећера на Чукарици „дели вишак 2–4 плате а истовремено неке друге фабрике шећера немају
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Материјали ових фондова могу детаљно да реконструишу социјалну политику послератне Југославије, јер има доста података о системској реформи
социјалног осигурања покренутој истовремено са привредном и друштвеном
реформом земље. Најзанимљивија су решења о организацији и финансирању
социјалног осигурања и о обавезама Федерације око попуњавања празних
фондова здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, у измењеним
околностима после усвајања Уставних амандмана.
У грађи се налазе представке удружења пензионера, савеза инвалида Југославије, ратних војних инвалида, али и представке рудара, наставника,
уметника и других упућене Ј. Б. Титу, Влади, савезном секретару за рад које
говоре о: разврставању на пензијске разреде, старосним и породичним пензијама, урачунавању у времену проведеном у ратовима 1912–1918. у пензијски
стаж, ревалоризацији пензија, изједначавању пензија ратних и мирнодопских
војних пензионера и др. Посебно су занимљиви материјали о тумачењу чл.
249 ЗОПО који признаје право на породичну пензију жртава фашистичког терора и учесника Шпанског грађанског рата. У заводима за социјално осигурање широм Југославије настао је хаос, јер је огроман број људи сматрао да
страдањем чланова њихове породице од фашистичког терора треба да добију
породичну пензију. Кренуло се у решавање недоумице ко се све сматра жртвом фашистичког терора. На крају је наш Секретаријат изашао са предлогом
обавезног тумачења чл. 249 ЗОПО.23
Представке, петиције и жалбе оштећених говоре о стварним узроцима
дефицита у фондовима социјалног осигурања,24 о неправилностима и суровој
пракси у исплати пензија и инвалиднина и о наглашеним разликама које су
прављене међу људима на основу идеолошко-политичке подобности.25

23

24

25

средства ни за МЛД“, Извештај ИВ НР Србије Савезном секретаријату за рад, АЈ-59732-29, бр. 1636, 13. јун 1958.
„Право на породичну пензију признаће се члановима породице оних лица која су као
жртве фашистичког терора убијена од стране окупатора и његових помагача, погинула,
односно умрла у затворима, концентрационим логорима, логорима ратних заробљеника,
интернацији, на принудном раду или у збеговима – или која су доцније умрла од последица тих околности, ако је смрт наступила у периоду од 6. априла 1941. године и до истека године по завршетку рата, а лица су била у радном односу или ван њега.“. АЈ-59765-81 бр. 1373, 5. јун 1959.
АЈ-597-71-90, бр. 3648, 28. децембар 1966: Представка Димитрија Шапића, пензионера
из Инђије, упућена Р. Џунову, савезном секретару за рад у којој говори о корупцији, непотизму, незаконитом присвајању средстава и другим неподопштинама при стицању
пензија, као неким од узрока мањка у пензионом фонду.
АЈ-597-69-88, бр. 2709, 27. септембар 1966, Писмо удовице и мајке Даринке Радосављевић и групе жена из Старог села код Велике Плане у вези са висином породичне инвалиднине у коме се каже: „Драги друже Тито, пишу ти удовице и мајке из Старог села, и
желе да те ово писмо затече у добром здрављу и расположењу... Пишемо ти да ти кажемо да никако не можемо да разумемо шта раде твоји разни помагачи и политичари – с
нама женама. Наиме, наши су мужеви и синови изгубили своје животе у првом светском
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Награђујући издашно учеснике последњег рата и револуције, држава је
затезала са исплатом надокнада чак и тамо где се новцем губитак није могао
надокнадити.26
Закон о инспекцији рада донет је већ 1946. године. Нови Закон од 1959.
дефинисао је организацију и делатност инспекцијске службе у складу са радничким управљањем предузећима, комуналним системом и извршеном децентрализацијом државне управе. Сачуване белешке и записници са састанака у
републичким инспекторатима рада пружају стварну слику о ситуацији на терену. Игнорантски однос партијских комитета и руководилаца предузећа према
инспекторима рада кад поднесу пријаву, непоштовање одлука инспекција рада,
изостајање сарадње са другим инспекцијским службама – само су неки од проблема са којима су се сусретали инспектори рада.27
У првим послератним годинама било је неспоразума и преплитања надлежности инспекције рада са другим инспекцијским службама. Тешко је успостављана сарадња са органима ЈНА. Само је један од примера, захтев републичке инспекције рада Црне Горе упућен Савезном секретаријату за рад, да
се у договору са командом инжењерије ЈНА формира мешовита комисија и на
градилишту „Платије“ заједнички констатује стање заштите на раду.28

26

27

28

рату по разним гудурама и бојиштима. Њихове су кости развалиле дивље животиње за
добро свих нас. Међутим, садања држава, социјалистичка и демократска, исплаћује нам
на име инвалиднине тачно по 1.200 старих дин. и то једном у години..“.
АЈ-597-69-87, бр. 1992, 17. јун 1963, Писмо болесне мајке из Чачка СИВ-у, у коме тражи
материјалну надокнаду за 17-годишњег сина, који се разболео и умро на изградњи пруге
Шамац–Сарајево.
АЈ-597-87-111, Записник рађен у републичком инспекторату СР Србије 16. априла 1964.
Занимљив је део из резигнираног излагања инспектора рада СО Крушевац, Дамбовића,
на саветовању у републичком инспекторату рада СР Србије, одржаног 9–11. априла
1964. Инспектор између осталог каже: „„Инспекција рада није одобрила отварање новоизграђене фабрике детерџената „Мерима“ у Крушевцу јер није предвиђено одељење за
паковање, али на интервенцију других рад је одобрен. Радницима зато отпадају трепавице и обољевају очи ... Кад је све ово тако, онда ми идемо линијом мањег отпора тј. нападамо само на људе од којих нам не прети никаква опасност... Радни односи – у задрузи
„Јединство“ дошло је од обуставе рада због тога што деветорица тракториста нису исплаћени. Задруга тврди да нису ни зарадили, а радило се о месецима, у којима се због јаке хладноће није ни могло радити. У поступку по жалбама радника Управни одбор споро решава. Начелник одељења привреде општине ишао је самном у задругу и лично је
интервенисао, но на крају није био довољно упоран, и када је на крају задругу требало
казнити за прекршај, онда нам је начелник рекао: Повуците пријаву!...И поред свих планова рада често немам шта да радим... Посебан су нам проблем организације – селице,
нпр. Задруга у Купцима, и данас је код нас на евиденцији по неким предметима, али мени није познато да је оваква радна организација икад постојала у овом селу...Често мислим како ћу и ја морати да одем из ове службе...“.
АЈ-597-88-113, бр. 776, 12. септембар 1955.
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Периодични (шестомесечни, деветомесечни) и годишњи извештаји Савезне и републичких инспекција рада пружају увид у број и врсту повреда и
несрећа (појединачних и колективних са смртним исходима) на раду,29 по
привредним гранама и по републикама.
Грађа прати напоре државе на стручном оспособљавању, допунским
образовањем око милион неквалификованих радника, али и доквалификацију
и стручно образовање руководећих кадрова у привреди. Додатно образовање
спроводило се у оквиру предузећа, рудника, у оквиру завода за запошљавање,
на радним акцијама, радничким и народним универзитетима али и у центрима
за убрзану обуку и стручно оспособљавање запослених кадрова. Техничка помоћ, односно специјални фонд УН (МОР) био је материјална основа за масовну изградњу центара за обуку гранских инструктора ваншколског стручног
образовања. Расподела средстава специјалног фонда УН за изградњу центара
за обуку инструктора била је, понекад, повод за злоупотребе и јавашлук као
што је то био случај са изградњом Центра за оспособљавање инструктора металске струке у Смедереву.30
Поред историјских, могуће је спровести и социолошка истраживања
проучавањем грађе о проблематици запослених жена. Насупрот прокламованој равноправности и посебне заштите жена, документи фондова пружају сасвим другачију слику. Поред рада у предузећу и на пољопривредним добрима, жене су и даље бринуле о исхрани, облачењу, здрављу и школовању своје
деце и целе породице. Партијски и састанци синдиката ишли су заједно са
спремањем зимнице, ручним радом и другим пословима који се традиционално везују за жене. Другарице су биле хероји рада којима је радни дан трајао
29

30

АЈ-597-78-99, пов. бр. 1, 11. јануар 1956. – О тешким условима и људским жртвама током изградње и обнове земље сведочи Записник републичке инспекције рада НР Црне
Горе о несрећи током извођења радова на путу Биоче–Платије (29 повреда од тога 9 са
смртним исходом). На овим радовима је у току месеца просечно радило око 1800 радника; АЈ-597-88-113 бр. 2309, 24. септембар 1962, Извештај о покретању и вођењу кривичног поступка против одговорних због експлозије у руднику „Тито“ у Бановићима, у којој су 27. фебруара 1962. погинула 52 рудара.
Савезни центар за образовање инструктора металске струке у Смедереву основан је новембра 1959. споразумом између више индустријских комора, Савезног завода за продуктивност рада и НО Смедеревског среза. Ова удружења, касније названи савети Савезне индустријске коморе, била су, поред осталог, обавезна да обезбеде део финансијских
средстава за изградњу центра. У покушају да прибаве новац, нису успели. Привредне
организације на које се рачунало да добровољно одвоје средства из својих фондова, нису се одазвале молби оснивача. Иницијативом Савезног секретаријата за рад оснивачи
су добили зајам од 40 милиона динара из републичког фонда за кадрове, под условом да
смање капацитете и преусмере намену Центра. Уместо тога, оснивачи су новац потрошили, а капацитете, новим пројектом повећали. На крају, СПК је за довршење центра
обезбедила најминималнија средства и донела одлуку да се управљање Центром премести за Београд. Скупштина општине Смедерево тужила је Савезну привредну комору
због те одлуке. – АЈ-597-57-71, бр. 1906, 21. септембар 1962, Извештај Савезног секретаријата за рад Кабинету Председника Републике.
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више од 24 сата. У складу са Конвенцијом МОР-а СИВ је 26. априла 1956. донео Одлуку о укидању ноћног рада за жене. Тада су масовно почеле да пристижу молбе радних колектива Савезном секретаријату за рад да се због испуњења годишњег плана, обавеза према купцима (посебно у иностранству), због
специфичности технолошког процеса и сл. – привремено укине забрана ноћног рада за жене. Најчешће се догађало да је Секретаријат усвајао ове жалбе.31
Материјали о положају запослене омладине сведоче о недовољној радно-правној и социјалној заштити тинејџера и адолесцената у послератној Југославији. Иако је СИВ 25. јуна 1955. донео Одлуку о забрани ноћног рада
омладине у индустрији, грађевинарству и саобраћају уследила је дуга и обимна преписка о томе шта се сматра ноћним радом. Извештаји са терена сведоче
о напорном раду на обнови и изградњи земље и о генерално лошем здравственом стању југословенске омладине (неухрањеност, туберкулоза, повреде на
раду...). Савезни секретаријат за рад дозвољавао је могућност суспензије Одлуке о забрани ноћног рада деце када то „захтева општи интерес“.32 Југославија је, после само годину дана примене, отказала Конвенцију МОР-а о забрани ноћног рада деце у индустрији коју је потписала 1957. године.
Бисер у овим фондовима представља обимна и углавном поверљива
грађа о економско-политичким аспектима перманентног одлива радне снаге
тзв. гастарбајтера, у западноевропске и прекоморске државе. Бројни су материјали о узроцима масовног одласка југословенских радника на привремени
рад у иностранство, начину одласка (илегално и легално) из земље, запошљавању и третману који имају код послодаваца и полиције државе у којој траже
ухлебљење.33 Строго поверљиви извештаји ДСИП-а Савезном секретаријату
за рад од 1962. и 1964. године говоре о значајном девизном приливу оствареном радом југословенских гастарбајтера, идејно-политичким проблемима у
југословенским радничким колонијама на Западу, раду ДКП на регулисању
31

32

33

АЈ-597-21-27, бр. 503, 24. децембар 1963. – После интервенције синдиката Савезни секретаријат за рад је понекад доносио решење супротно молби управе колектива. Такав је
био случај за фабриком трикотаже „Нада Димић“, погон у Обровцу, где су радиле жене
млађе од 18 година.
АЈ-597-19-24, Предлог НО Котара Пула упућен Савезном секретаријату за рад да се у
истарским угљенокопима „Раша“ дозволи ноћни рад омладини испод 18 година. АЈ-59719-24, бр. 588, 29. јун 1955, Допис Савезног секретаријата за рад Савету за народно здравље и социјалну политику.
АЈ-597-98-129, пов. бр. 41, 1. октобар 1966, Забелешка о разговору Ј. Пирјавеца, шефа
конзуларног одељења амбасаде СФРЈ у Аустрији са др. Робертом Ладнером, саветником
аустријског МУП-а који је амбасаду посетио на југословенски захтев. У белешци се наводи: „безразложне депортације, пребацивање кривице на југословенске раднике када се
догоди несрећа на послу, неисплаћивање уговорене зараде, полицијске бруталности и
шиканирања и др. видови злостављања југословенских радника од стране послодаваца и
власти у Аустрији...“.
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њиховог социјалног и радно-правног положаја, узроцима и последицама одласка ВКВ радне снаге из земље итд. Однос антијугословенске емиграције према југословенским радницима заступљен је у извештајима ДКП и у писмима
самих радника.34 У грађи има релевантних података о квалификационој и националној структури југословенске радне снаге на страни, о њиховом броју у
појединим западноевропским и прекоокеанским државама, о високом угледу
који имају код послодаваца,35 адаптибилности, процесима асимилације, о њиховим проблемима, свакодневици и везама са домовином.
Сачуване конвенције о социјалном осигурању и запошљавању сведоче
како су решавана нека практична питања од животног интереса за југословенске раднике као што су: остваривање права на пензију и њен трансфер у домовину, здравствено осигурање њихових породица, исплата дечијих додатака,
изједначавање у правима са радницима из ЕЕЗ-а и друга.
Због рецесије и незапослености на тржиштима радне снаге у западној
Европи страни радници, међу њима и Југословени, одлазили су у потрази за
зарадом у друге земље, најчешће у САД, Канаду, Нови Зеланд.
Најпримамљивије одредиште за југословенске раднике била је СР Немачка. Због убрзаног привредног развоја, пораста националног дохотка од
1955. године и опадања радно-способног становништва у овој земљи био је
запослен велики број страних радника међу њима и Југословена. Грађа прати
напоре на закључењу споразума о социјалном осигурању, запошљавању и заштити у случају незапослености36 у периоду од 1956. до 1968. године. Исто34

35

36

АЈ-597-100-140, бр. 3035, 3. новембар 1966, Писмо ДСИП-у, Гребаревић Јосипа, привремено запосленог у Мјелбију (Шведска) у коме говори о наступу усташких група на
шведској телевизији и о њиховим терористичким активностима међу југословенским
радницима; АЈ-597-99-136, бр. 2936, 24. октобар 1966: извештај о посети чланова среског одбора ССРНЈ из Мостара – радницима запосленим на 15 градилишта у Немачкој.
У извештају се поред радно-правног и социјалног положаја југословенских радника говори о појачаној усташкој и четничкој пропаганди после IV Пленума ЦКСКЈ, о деловању Радио Келна који је под утицајем усташа и сваке вечери емитује на српско-хрватском језику екстремне дезинформације; да се Лека Ранковић после IV пленума одметнуо
и организовао војску у Крагујевцу, да је у Југославији почео грађански рат и да је фронт
на Дрини итд.
АЈ-597-100-140, пов. бр. 57, 16. мај 1967, Извештај амбасаде СФРЈ у Стокхолму ДСИП-у
о спровођењу споразума о социјалној заштити југословенских радника. У Волву где има
око 1000 запослених Југословена кажу: „да не би могли замислити нормалну производњу без њих“.
Неки од разлога спорог решавања статуса југословенских радника били су и отпори немачких опозиционих партија према социјалној реформи и „источној политици“ Вилија
Бранта; Н. Самарџић, Други двадесети век..., 81–82. Проблеми су постојали због различитог социјалног законодавства у СР Немачкој и СФРЈ. Требало је или постићи договор
са Немцима под њиховим условима или мењати југословенске прописе. У случају незапослености у Југославији је исплаћивана накнада од 6 месеци до 2 године, а у СР Немачкој два месеца и сл. Требало је успоставити адекватну координацију између југосло-

В. Ђокић, Значај архивске грађе фондова из области рада... 1953–1971

61

времено извештаји о посетама радничким колонијама у Бону, Минхену и
Хамбургу као и закључци СИВ-а од 10. јуна 1964. сведоче о напорима да се
преко ДКП регулише положај југословенских радника у СР Немачкој.37
Велики миграциони талас југословенских радника у СР Немачку крајем
60-их и почетком 70-их година XX века ублажио је проблем незапослености,
смањио социјалне тензије и донео девизни прилив од око 450 милиона долара. Грађа сведочи да се држава тек 1969. године почела озбиљније бавити
проблемима своје економске емиграције. Применом уставних амандмана требало је прво утврдити обавезе Федерације али и република и покрајина у
остваривању адекватне заштите интереса југословенских радника у иностранству. Радници су у међувремену највише проблема имали по доласку у нову
средину. Без знања језика, познавања прописа и прилика уопште, неупућени у
своја права и обавезе – осећали су се напуштеним. Из грађе се упознајемо са
немачким каритативним организацијама које пружају помоћ страним радницима и са иницијативама Амбасаде СФРЈ у Бечу и Савезног савета за рада за
организовањем сталне социјалне помоћи југословенским радницима у СР Немачкој. Преписка сведочи о пажљивом избору каритативних организација подобних за сарадњу тј. да су под контролом немачке владе и да у њима нема
усташа, љотићеваца (што је иначе био случај) или других припадника непријатељске емиграције. На седници 11. јуна 1969. СИВ је донео решење којим се
одобрава ангажовање југословенских социјалних радника за рад у Арбајтерволфарт (Arbeiterwohlfart – AW) и Југендсоцијалверке (Jugend sozialwerke –
JSW), којима је Влада СФРЈ поверила бригу о југословенским радницима у
тој земљи.38 У реализацији ове одлуке учествовали су Савезни савет за рад,
ССЈ и Савезни биро за послове запошљавања. Грађа даље прати: обезбеђивање девизних резерви за реализацију ове одлуке СИВ-а, избор, обуку и сукцесивно упућивање југословенских социјалних радника у СР Немачку у периоду од 1969. до 1971. године. Постоје подаци о њиховим дужностима, образовању, материјалном положају, правима из радног односа, проблемима са којима су се социјални радници сусретали, резултатима њиховог рада и др.

37

38

венских служби за запошљавање са немачком Савезном службом за запошљавање у
Нирнбергу. АЈ-586-45-69.
Положај југословенских радника отежавале су следеће околности: илегални одласци,
прекорачење дозвољеног боравка у иностранству, врбовање од стране припадника непријатељске емиграције, рад на недозвољеним пословима (рад Југословена у фирми
Krauss-Maffei у Минхену која је производила тенкове за потребе Bundeswera у оквиру
НАТО-а), третман јефтине радне снаге у односу на домаће и раднике земаља ЕЕЗ, трансфер пензија, социјално осигурање, трансфер уштеђевина и издржавање породица у Југославији и друго, АЈ-597-99-136, пов. бр. 51, 22. октобар 1966.
АЈ-586-47-74, бр. 1546/1, 30. јун 1969.
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На предлог ДСИП-а и Савезног савета за рад Влада је 15. октобра 1969.
дала сагласност за проширење ДК мреже СФРЈ аташеима за рад у државама
са знатном концентрацијом југословенских радника (СР Немачка, Аустралија,
Швајцарска, Белгија, Аустрија).39 Аташеи за рад требало је да буду део службе која ће се искључиво бавити целокупном проблематиком југословенске
економске емиграције. Преписка између надлежних о спровођењу ове одлуке
у живот сведочи да се ушло у ћорсокак. Наиме, рад СИВ-а и Савезног савета
за рад по овом питању био је блокиран 1969–1971. због противљења Извршног већа Сабора Хрватске да прихвати усаглашена кадровска решења за места аташеа за рад и радне односе.
Судећи према учесталој преписци надлежних велики проблем међу исељеницима био је начин њиховог запошљавања у иностранству. Провејавају информације често о изнајмљивању „своје радне снаге“ од стране југословенских
грађевинских фирми – немачким партнерима40 (ово се догађало и у Француској,
Белгији, Холандији...). Радници су уступани (препродавани) и радили су под
условима који су често испод оних права које немачко законодавство обезбеђује југословенским радницима. Поверљиви извештаји Савезног јавног тужилаштва садрже попис свих незаконитих посредовања са прегледом кривичног и
прекршајног прогона од 1. јануара до 31. октобра 1969.41 Забелешке, извештаји,
преписка упућују на то да су се запошљавањем југословенских радника тзв.
другим путем (врбовањем, препродајом) бавили осим југословенских и немачких фирми и појединци из Југославије.42
Поверљиви извештаји и забелешке ДКП и Војне мисије СФРЈ у Западном Берлину говоре о посетама фирмама и предузећима у којима раде Југословени као и немачким покрајинским заводима за запошљавање у периоду
од 1967. до 1971. године. Они садрже податке о: запошљавању југословенских радника у време рецесије (до краја 1968), немачким прописима из обла39
40

41
42

АЈ-586-40-58, пов. бр. 72, 31. октобар 1969.
Извештај Војне мисије СФРЈ у Западном Берлину о препродаји југословенских радника
немачким предузећима од стране фирми Партизан из Грачанице и Грамонт из Загреба.
АЈ-586-47-73, пов. бр. 54, 14. септембар 1970; Извештај Конзулата СФРЈ у Диселдорфу
ДСИП-у о запошљавању групе од 15 радника из Ђакова код фирме Hans Manewald из
Ремшајда, за коју се сумња да се бави препродајом, односно изнајмљивањем југословенске радне снаге другим фирмама у СР Немачкој. АЈ-586–46–72, бр. 1065, 15. мај 1970.
АЈ-586-46-72, пов. бр. 11/15, 10. децембар 1969.
Информација Вицеконзулата СФРЈ у Фрајбургу о експлоатацији југословенских радника запослених код велетрговца дрветом, М. Динкића у Ментсеншванду – СР Немачка.
Синдикат (DGB) из Фрајбурга известио је Вицеконзулат о подизању тужбе против М.
Динкића и о штрајку југословенских радника. АЈ-586-47-73, пов. бр. 2284/1, 23. септембар 1970; Писмо ГК СФРЈ у Минхену ДСИП-у у коме се наводи да известан број послодаваца у Баварској крши одредбе Уговора о раду, које је у њихово име закључила у Југославији – немачка комисија. Раднике по доласку у Немачку, уступају посредством тамошњих бироа за рад другим фирмама. АЈ-586-47-76, бр. 2685, 10. децембар 1970.
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сти рада и социјалне политике, угледу југословенских радника, њиховом броју, регионалној заступљености, стручној оспособљености, уштеђевини, решавању радних и других спорова, спајању породица, школовању деце југословенских радника, југословенским клубовима, третману радника од стране послодаваца и полиције, штрајковима Југословена у немачким фирмама, несрећама на послу, исплатама обештећења, непоштовању радне дисциплине, као и
о неморалу, опијањима и тучама и колективним центрима где су смештени Југословени, пословним понудама...43 Догађало се, судећи по извештајима, да
републички, синдикални и други југословенски функционери обилазе и „брину“ само о радницима своје нације, да посете усмеравају у оне регионе, где је
више „њихових“ радника.44
Одјеци Хладног рада значајно су отежавали напоре Југославије да одбрани своје северозападне границе, суверенитет, али и да реши свакодневна питања својих грађана у Јулијској крајини и Корушкој. Питања статуса југословенских држављана на Слободној територији Трста решавана су парцијално и у неколико наврата. После повлачења трупа и закључења Мировног уговора са
Италијом 1947. године, Југославија је потписала тзв. Лондонски споразум 5. октобра 1954,45 а затим и споразум у Удинама 1955. године.46
Лондонски споразум био је основа за регулисање питања запошљавања,
здравственог осигурања и пензија како југословенских грађана, тако и италијанских оптаната на спорној територији. Запослење словеначких наставника
на СТТ, плате, радно време и годишњи одмори железничара на пругама Јулијске крајине и други проблеми решавали су се, према сведочењу докумената
овог фонда, тешко и споро.
У фонду се налази поверљива преписка о ратификацији Уговора о савезу, политичкој сарадњи и узајамној помоћи између Грчке, Турске и Југославије потписаног на Бледу, 9. августа 1954. Ови материјали говоре о спољнопо43

44

45

46

У фонду је сачувана преписка између ДСИП-а и Савезног савета за рад о понуди америчке Војне мисије у Минхену да запосле југословенске раднике на послове који су
предвиђени за цивиле у НАТО-у. АЈ-586-47-73, бр. 1016, 27. април 1970.
Извештај ГК СФРЈ у Хамбургу о посети вицеконзула М. Раичевића фабрици „Bremer
Volkamerei“ у Бремену, 4. јула 1969. У фабрици су радиле раднице из Суботице и Македоније. Шеф персоналног одељења Петерс, у разговору са г. Раичевићем, рекао је да су
двојица службеника Завода за запошљавање из Скопља обишла фабрику незнатно раније. Разговарали су само са радницама из Македоније. Интересовали су се за услове живота и рада и – посебно за уштеђевину радница. АЈ-586-47-73, пов. бр. 52, 30. јул 1969.
У грађи се налази под пуним називом „Поверљиви меморандум о сагласности Влада Југославије, Италије, Британије и САД-а у вези СТТ“. АЈ-597-97-125.
Споразум између Југославије и Италије за регулисање промета лица, као и копненог и
поморског превоза између Трста и подручја која се са њим граниче закључен је у Удинама 1955. године. Њиме је регулисано пружање здравствене заштите осигураницима и
једне и друге стране у пограничном подручју. АЈ-597-97-125.
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литичком положају Југославије у периоду између сукоба са ИБ-ом до Стаљинове смрти 1953. године, односно до тајног реферата Никите Хрушчова на 20.
конгресу Комунистичке партије Совјетског Савеза 1956. године. Осим што су
покренуле програм помоћи Југославији (који је између осталог подразумевао
и ослобађање дела златних резерви Краљевине Југославије) САД су будно
пратећи стање у региону покушавале да Југославију укључе у НАТО пакт о
чему сведочи и овај уговор.47
Југославија је десет година по завршетку Другог светског рата после
притисака, неповерења и изолације зазирала од сувишног приближавања и Западу и Истоку. Иако се дистанцирала од совјетске војне интервенције у Мађарској и окренула леђа Имре Нађу и његовим сарадницима велики број мађарских избеглица нашао је уточиште у Југославији.48 Бројни су извештаји републичких секретаријата за рад и завода за запошљавање са списковима слободних радних места и врстама пожељних квалификација за мађарске избеглице.49 Југославија је после рата помагала револуционарни комунистички
покрет ЕЛАС у Грчкој и радила на запошљавању њихових чланова и присталица.50
Успостављањем баланса између суперсила Југославија се као лидер у
покрету несврстаних окренула државама Трећег света. Кроз узајамне посете
на свим нивоима, размену стручњака и студијска путовања неговала је сарадњу на пољу рада и социјалне политике са новим несврстаним пријатељима. У
центру ове сарадње била је могућа модификована примена самоуправљања у
државама које су после антиколонијалне борбе почеле да траже свој пут у будућност.
Послератни односи Југославије са СССР-ом и државама Варшавског уговора кренули су узлазном линијом 60-их година XX века. Уз благослов Москве
учестале су посете представника државних комитета за рад и социјалну политику. Интересовали су се за питања расподеле дохотка, стимулативних мера за
колективе и појединце као и за резултате примене самоуправљања у пракси. У
фондовима су сачувани извештаји о посетама, споразуми о научно-техничкој,
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Овај уговор се другачије назива Балкански пакт, више о овоме: Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, књ. III, Београд 1988.
Имре Нађ, представник либералније комунистичке струје и неколико сарадника затражили су азил у југословенској амбасади у Будимпешти. Иако су и нова мађарска влада и
Совјети дозволи Нађу да емигрира, југословенски амбасадор Далибор Солдатић их је
једноставно истерао из Амбасаде 22. новембар 1956. Совјети су их ухапсили и 1958. године Имре Нађ је тајно осуђен и погубљен у Румунији. Н. Самарџић, Други двадесети
век..., 104–139.
Спроведена је анкета слободних радних места и то углавном за КВ и ВКВ раднике ради
запослења избеглица из Мађарске. АЈ-597-9-9.
Н. Самарџић, Други двадесети век..., 30–33.
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просветној и сарадњи на пољу културе, информације о пограничном промету,
као и договори на пољу рада и социјалне политике.
Тесну сарадњу Југославија је остваривала са Уједињеним нацијама и
њеним специјализованим организацијама пре свега са Међународном организацијом рада (МОР). У грађи се налазе Опште конвенције УН-а чији је потписник била и Југославија, као и стандардни Споразум о техничкој помоћи закључен између ФНРЈ и ОУН-а у Београду 26. јуна 1956. За Југославију и њен
послератни развој нарочито је значајан нацрт Споразума ФНРЈ са специјалним фондом УН-а из 1959. године.
О сарадњи са МОР сведоче извештаји о посетама њених функционера,
конференцијама и заседањима, као и студија ове организације о самоуправљању која је достављена свим државама чланицама и изазвала огромну пажњу.51
У оквиру проширеног програма техничке помоћи Југославија је добила
1.642.262 долара и око милион долара из средстава специјалног фонда УН-а.
Слање југословенских стручњака – инструктора (преко МОР-а) ради указивања помоћи земљама у развоју само је један вид техничке помоћи ове организације.
Сачувани су спискови ратификованих конвенција МОР-а у периоду од
1969. до 1971. Поверљива преписка Савезног савета за рад са ДСИП-ом прати
рад на ратификацији неких конвенција МОР-а које битно утичу на положај југословенских радника у иностранству52 или на ванредна социјална давања.53
У области рада и радних односа, посебно на проблематици продуктивности рада, Југославија је сарађивала са организацијом за Економску сарадњу
и развој (ОЕЦ Д)54 Сачуван је поверљив споразум о учешћу Југославије у ра51
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Резултат мисије МОР-а у Југославији 1958. године био је рад од преко 370 страна под
називом „Радничко управљање предузећима у Југославији“ објављен 1962. и преведен
на више страних језика; АЈ-597-95-122, бр. 19/25, 3. април 1965, Извештај ДСИП-а Савезном секретаријату за рад, где између осталог стоји „да је на Блиском Истоку студија о
самоуправљању разграбљена и да се њоме служе као Библијом“.
Ради се о Конвенцији МОР-а бр. 97 о радницима-мигрантима. Њена ратификација могла
је значајно да ојача преговараче позиције југословенске стране у предстојећим преговорима са делегацијом СР Немачке око закључивања споразума о запошљавању и Конвенције о социјалном осигурању радника. АЈ-586-36-47, пов. бр. 15, 8. август 1967.
Извештај југословенске делегације о консултацијама представника СФРЈ, ЧССР, Мађарске и Пољске у Варшави, 26. јануар 1967. Усаглашавана су гледишта ових држава у вези
потраживања Израела на име социјалног осигурања својих грађана, који су из ових социјалистичких држава емигрирали после рата. АЈ-586-35-47, пов. бр. 497, 13. фебруар
1969.
OECD – основана је 14. децембра 1960, а настала је из Организације за европску економску сарадњу (Organisation for European Economic Co-operation) основане 1948. године.
Југославија је у односу на ОЕЦ Д посматрач, док у појединим телима ове организације
учествује у својству пуноправног члана. Сарадња са ОЕЦД-ом одвијала се преко Европ-

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2012

66

ду Европске организације за продуктивност (у оквиру ОЕЦД-а), потписан 9.
октобра 1957. у Паризу, ратификован 1958. године. Присутни су у грађи разноврсни материјали о сарадњи Савезног завода за продуктивност рада са
овом регионалном организацијом и њеним комитетима.
Знатан допринос истраживањима нарави, обичаја и фолклора разних
народа могу да пруже материјали о посетама представника несврстаних
земаља,55 али и високих функционера држава са Запада.56
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ске организације за продуктивност рада – ЕПА (European Productivity Agency) са седиштем у Паризу.
Представника Бурме У Тун Тина занимало је осим металургије обојених метала и питање повлачења војних органа са цивилних функција, јер се у његовој земљи синдикатима
бавила војска. – АЈ-597-102-147.
У извештају о посети британског министра пензија Џона Бојда Карпентера 2–10. септембра 1960. стоји, између осталог, да је гост са потпуним неразумевањем било чега у
вези социјализма и још самоуправног, љубазно и учтиво слушао домаћине који су му говорили о тековинама нашег послератног социјалистичког развоја. Пажњу је гост усмерио на људе, природне лепоте, храну. – АЈ-597-102-147.

