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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Издањем Водич кроз архивске фондове Архива Југославије 1945–2006,
књига 1 настављамо објављивање едиције Водичи Архива Југославије и
започињемо серију ових публикација за архивске фондове од 1945. до 2006.
године, којих сада у Архиву има 627. У питању су архивска информативна
средства општег типа о архивским фондовима савезних институција.
Прва књига Водича из периода 1945-2006. године обухвата архивске
фондове 39 врховних државних органа власти и управе: Шефа државе,
Скупштине и Владе и њихових сталних тела и служби, који су имали
одређену самосталност и целовитост грађе. У следећим водичима биће
обухваћени остали фондови из овог периода:
- књига 2 правосуђе, законодавство, општа управа, унутрашњи и персонални послови; информације; верска питања, људска и мањинска права;
управне организације; судови, тужилаштва и правобранилаштва;
- књига 3 просвета, наука, култура, физичка култура, кинематографија,
радиодифузија, фондови;
- књига 4 привреда (све гране), финансије, банке, коморе, удружења и
заједнице;
- књига 5 рад, здравство, социјална политика, борачка питања, исељеници и избеглице;
- књига 6 друштвено-политичке организације, удружења грађана, спортски савези и удружења.
Федерални, републички и локални органи власти нове социјалистичке
Југославије створени су као привремени органи власти у току Народноослободилачког рата и револуције 1941–1945 (АВНОЈ, Председништво
АВНОЈ-а, НКОЈ, ЗАВНО-си у републикама, НОО и други). У исто време
краљ Петар II Карађорђевић и Југословенска влада у Лондону деловали су
као легални и од савезника признати органи власти Краљевине Југославије.
Крајем рата под притиском савезника Југословенска влада у Лондону водила је преговоре са руководством НОП-а у земљи о образовању јединствене владе. Резултат тих преговора били су споразуми на основу којих су
марта 1945. образовани јединствена Привремена влада ДФЈ и Краљевско
намесништво, које је постојало до проглашења Републике, 29. новембра
1945.
Период постојања југословенске федерације, односно републике
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карактерише: изградња социјалистичке државе, друштва и човека, прво
по совјетском моделу, а потом по сопственом моделу социјалистичког
самоуправљања; честе промене устава, уставних амандмана и закона;
тражење сопствених оригиналних решења у организацији и изградњи
државе, самоуправном организовању привреде и друштвених служби у
једнопартијском, комунистичком систему.
Највиши (врховни) орган власти у социјалистичкој Југославији и касније била је Скупштина, без обзира на карактер, структуру, организацију
и називе, што је често мењано уставним актима (АВНОЈ, Привремена
народна скупштина, Уставотворна скупштина, Народна скупштина, Савезна
народна скупштина, Скупштина СФРЈ, Савезна скупштина СРЈ, Скупштина
СЦГ). Од привременог органа Скупштина је постала стални законодавни
орган власти, потом дефинисана и као највиши орган друштвеног самоуправљања, што значи да је истовремено била највиши државни орган и
друштвено-политичка институција. Тиме је она једно време попримила
карактер „друштвеног парламента“. Не треба, међутим, испустити из вида
да се систем организације власти у социјалистичкој Југославији током
целокупног периода заснивао на јединству власти и на улози, утицају и
личној власти водеће личности Јосипа Броза Тита. Као и сваки парламент
и југословенска скупштина у овом периоду имала је законодавну и уставну функцију. Међутим, за разлику од других парламената Председништво
АВНОЈ-а, касније Председништво Привремене народне скупштине,
односно Президијум Народне скупштине нису били само шеф државе у
класичном смислу већ су између два скупштинска заседања представљали
део законодавне и извршне власти. Скупштина Југославије је по свом
саставу одражавала структуру југословенске федерације. Осим за време
АВНОЈ-а, увек је била вишедомна, односно састављена од више већа
(2–5), при чему је једно веће одражавало структуру и штитило интересе
федерације, односно интересе и равноправност република и покрајина.
Остала већа представљала су грађане, друштвено-политичке организације,
потом радничку класу, произвођаче, радне људе појединих привредних и
друштвених делатности. У једнопартијском скупштинском систему Југославије није било непосредног избора народних представника ни класичног
представништва грађана. Уместо посланика, у скупштинским клупама седели су делегати „радних људи из самоуправних организација и заједница и
друштвено-политичких организација“.
И функција шефа државе у социјалистичкој Југославији имала је своје специфичности. У току НОР-а ову функцију вршило је привремено колегијално тело – Председништво АВНОЈ-а, које је у извесној мери имало
и законодавну функцију. И органи који су после Другог светског рата
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обављали функцију шефа државе имали су друге функције, извршног па
чак у појединим периодима и законодавног карактера. У првој фази до 1953.
када је функцију шефа државе обављао Президијум Народне скупштине
ФНРЈ, краће време уз сагласност Краљевског намесништва, он није био
искључиви шеф државе него специјални колегијални орган федералне
скупштине, који је пре свега био уже тело Скупштине и формални шеф
државе. Власт је и тада као и касније била концентрисана у овлашћењима
и ауторитету Јосипа Броза Тита, као најзначајније личности целе епохе. И
у другој фази, када је функцију председника државе вршио инокосни орган
– Јосип Броз Тито, он је једно време био и председник Владе и министар
одбране (1953–1963). У трећој фази (1971–1980) функцију председника
државе обављала су два органа: Председник Републике Ј. Б. Тито, као председник без ограничења мандата и Председништво СФРЈ на челу са Ј. Б.
Титом, као колегијални орган, који је био израз ондашњег времена уставног
председника и вишенационалног састава југословенске федерације. После
Титове смрти функцију председника у целини преузело је Председништво
СФРЈ састављено од представника свих република и покрајина и челних
личности најважнијих савезних партијских и државних органа. Функцију
председника Савезне Републике Југославије вршило је посредно или
непосредно изабрано лице. У последњој фази постојања савезне државе
(2003–2006) председник Државне заједнице Србија и Црна Гора вршио је и
функцију председника Савета министара.
И извршни органи нису у уобичајеном значењу имали само улогу владе и
њених органа. Влада ФНРЈ је истовремено била и извршни и управни орган,
и то највиши; СИВ је био уређен као политичко-извршни орган Скупштине. Нова власт се држала става да је извршна функција теоретски имала
политичко-извршну, уставну и административну димензију извршне власти.
У ширем смислу и органи управе су сматрани извршним органима, посебно у првом периоду постојања. Владе које су се смењивале на политичкоизвршној функцији нису увек имале једнак уставно-правни положај, права
и дужности, а самим тим ни једнак делокруг основне функције.
Специфичности врховних органа власти југословенске државе одразиле
су се и на садржај њихових архивских фондова. О појединим питањима
државног, привредног и друштвеног развитка одлучивало је више партијских и државних органа и тела, што је потребно имати у виду приликом
истраживања њихове архивске грађе. Друга специфичност југословенске
социјалистичке државе јесте припремање и доношење системских решења
за све области и институције система у органима и телима друштвенополитичких организација, прве свега комунистичке партије. Трећа специфичност је неадекватна и неразвијена савезна администрација и свест у
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погледу схватања значаја докумената и уредног евидентирања, чувања,
валоризације, одабирања и заштите архивске грађе, понекад и најважнијих
аката и докумената. Последица таквог стања јесте некомплетност и недовољна регистратурска уређеност архивских фондова и недостатак
многих докумената и материјала, посебно за послератни период као и за
неке касније године. Недостају, примера ради, записници и материјали са
седница Владе ФНРЈ од 1945. до 1953, поједине серије и врсте докумената у
архивском фонду СИВ-а, као и других органа и тела за каснији период. Друга општа појава јесте недостатак појединих административних обележја на
актима и документима. СФР Југославија је престала да постоји у сложеним
околностима, што је имало одраза на комплетност, сређеност и очуваност
архивских фондова њених органа, организација и других субјеката као
стваралаца архивске грађе. У времену нестанка југословенске федерације
Архив Југославије је све запослене архивске раднике усмерио на спасавање
затечене грађе савезних институција и формирао више стручних екипа које
су настојале да заштите, обједине, комплетирају и регистратурски среде
целокупну архивску грађу савезних органа и организација.
Треба нагласити да и поред свега наведеног архивска грађа институција
шефа државе, скупштине, владе и њихових тела и служби представља
историјски извор првог реда, односно архивску грађу од изузетног
историјског, научног и културног значаја за проучавање настанка, устоличења, развоја и нестанка са историјске сцене социјалистичке федеративне Југославије и постсоцијалистичке заједнице, њеног концепта социјалистичког самоуправљања, који је изграђивала скоро пола века у
сложеним историјским околностима. Архивска грађа пружа податке о
концепту и честим променама у организацији власти, упознаје нас са законским прописима које је доносила и како их је спроводила, организационим и стручним опредељењима, кадровском политиком коју је водила,
међународном сарадњом коју је остваривала, привредом, просветом, науком, културом и друштвом које је изграђивала.
Књигом Водича 1 није обухваћено 7 архивских фондова из следећих
група: 1) Савезни друштвени савет за међународне односе, Савезни друштвени савет за питања друштвеног уређења, Савезни друштвени савет
за привредни развој и економску политику и део архивске грађе Авиослужбе за потребе савезних органа, јер је њихова грађа уништена у НАТО
бомбардовању 1999; 2) Дирекција за имовину, Дирекција за информисање
и Канцеларија Србије и Црне Горе за прикључивање Европској унији, јер
њихова грађа још није преузета у Архив; 3) Центар за информациону и
документациону делатност СИВ-а, који је прерастао у самосталну установу
Завод за информатику, а који не спада у ову групу државних органа.
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Архивска грађа Савезне скупштине примљена је у Архив као јединствена
архивска целина за цео период постојања од 1943. до 2006 (Скупштина
СФРЈ/ФНРЈ, Скупштина СРЈ, Скупштина ДЗ СЦГ). У току сређивања и
издвајања безвредног материјала архивска грађа ове институције биће
подељена на три архивска фонда.
За сваки архивски фонд дати су основни фактографски подаци, краћи
историјат његовог ствараоца, подаци о времену настанка, количини и садржају архивске грађе. Историјати стваралаца архивских фондова и садржај
архивске грађе презентовани су на основу: расположивих евиденција и
података Одељења за надзор, заштиту и коришћење архивске грађе Архива
Југославије (досијеа регистратура, досијеа примљених архивских фондова,
информативних средства фондова, где постоје); законских и подзаконских
прописа објављених у Службеном листу и интерних аката о оснивању,
статусним променама и укидању стваралаца и ималаца архивске грађе и
регистратурског материјала; увида у архивску грађу фондова у депоима
Архива Југославије; објављене литературе.
Саставни део Водича су краћи текстови: Архив Југославије и Уводне
напомене приређивача. Водич је употпуњен: листом скраћеница, пописом
илустрација, меморандумима и печатима институција, фотографијама личности и пописом публикација Архива Југославије рађених на фондовима
од 1945. до 2006. године.
Аутор текстова у Водичу за фондове који обухватају Шефа државе и
зконодавну власт је др Бранка Докнић а за фондове извршне власти - Владе
и њених сталних тела и служби аутор је Милић Ф. Петровић.
Припрему текста Водича подржали су и помогли: управа Архива Југославије одобрила је рад; Одељење за надзор, заштиту и коришћење архивске
грађе пружило је потребне информације и помоћ у току истраживања;
Редакција Архива Југославије и сарадници бавили су се текстом Водича
за објављивање. Свима се захваљујемо на помоћи, корисним предлозима и
сугестијама
Милић Ф. Петровић

