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Савезни комитет за здравство и социјалну
заштиту 1974–1978 (1973–1978)
Установа и архивска грађа
АПСТРАКТУМ: Рад је настао на основу Историјске белешке
фонда Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту (АЈ
582). Изложен је историјат рада установе, као и стање и значај архивске грађе. Овај фонд je један у низу фондова из области
здравства и социјалне заштите социјалистичке Југославије, а
његова архивска грађа свакако представља значајну допуну документима који покривају питања из области здравства и социјалне заштите седамдесетих година XX века. Грађа овог фонда је
такође сведочанство o друштвеним променама и међународном
статусу СФРЈ у овој области.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту, СФРЈ, федерација, здравство, социјална заштита, надлежност, санитарни надзор, заразне болести, међународна сарадња, закон.
Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту основан је Законом
о изменама и допунама Закона о организацији и делокругу савезних органа
и савезних организација 1974. године, а почео је да ради 1. јуна 1974. године. По том закону Комитет је вршио послове који су се односили на заштиту живота и здравља људи од заразних болести које угрожавају целу земљу,
производњу и промет опојних дрога и стављање у промет лекова и отрова;
здравствену исправност животних намирница и предмета опште употребе;
заштиту и унапређење човекове средине који су од интереса за целу земљу и
међународну заједницу; заштиту чланова породица лица на обавезној војној
служби; евиденцију у области здравства од интереса за целу земљу; стамбено-комунална питања; осим послова из наведених области који су стављени
у делокруг другог савезног органа или савезне организације.1
1

Службени лист СФРЈ, бр. 21/74, члан 12а и 12и, стр. 611; Korać Ljubiša, Organizacija
federacije u socijalističkoj Jugoslaviji, Arhiv Jugoslavije – Globus, Zagreb, 1981, стр. 363.
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Нови устав СФРЈ, који је усвојен 21. фебруара 1974, само је формализовао дотадашње друштвенополитичке прилике оличене у јаким дезинтегративним струјама републичких центара. Велики степен самосталности
конститутивних елемената федерације огледа се у уставном начелу по коме
су „радни људи, народи и народности остваривали своја суверена права у
својим социјалистичким републикама и покрајинама, а у СФРЈ, односно на
федералном нивоу, само кад је то у заједничком интересу.”2
Већ су уставни амандмани (XX–XLII) из 1971. године, којима је измењен и допуњен Устав СФРЈ из 1963. године, означили нов период у развоју социјалистичке Југославије, а формално нови период почиње доношењем
Устава из 1974. године. Уставним амандманима знатно је био смањен обим
задатака и послова и број савезних органа управе. Такође су измењена права и дужности у одређеним областима друштвеног и привредног живота које федерација врши преко савезних органа. Новина након доношења новог
устава и Закона о изменама и допунама Закона о организацији и делокругу
савезних органа и савезних организација је „одговорност за стање у областима за које су образовани” и стварање новог облика савезних органа управе
– савезних комитета.3
Савезни комитети, како се наводи у члану 1. овог закона, „оснивају
се за вршење управних, стручних и других послова у областима у којима
треба обезбедити сарадњу, договарање и усклађивање рада са одговарајућим
савезним, републичким и покрајинским органима управе и самоуправним и
другим организацијама и заједницама по питањима од заједничког интереса
и значаја за остваривање јединства у спровођењу заједничке политике, а у
којима савезни органи управе, по правилу, нису овлашћени за непосредно извршавање савезних закона, других савезних прописа и општих аката”.4
Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту наследио је део надлежности укинутог Секретаријата за рад и социјалну политику (1971–1974),
док је други део надлежности преузео новонастали Комитет за рад и запошљавање.5
2
3
4
5

Димић Љубодраг, Историја српске државности. Књига III, Србија у Југославији, Нови
Сад, 2001.
Korać Ljubiša, нав. дело, стр. 194–197.
Службени лист СФРЈ, бр. 21/74, члан 1, стр. 610.
Службени лист СФРЈ, бр. 21/74, члан 36, стр. 612. У овом члану наводи се да ће „опрему, инвентар и другу имовину, архиву и документацију Савезног секретаријата за рад
и социјалну политику” преузети, „сагласно утврђеном делокругу, Савезни комитет за
рад и запошљавање, Савезни комитет за питања бораца и војних инвалида и Савезни
комитет за здравство и социјалну заштиту.” Од 1945. било је неколико установа које
су постојале на нивоу федерације у домену здравства и социјалну политике: Министарство за народно здравље ДФЈ (1945–1946); Министарство за социјалну политику
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На основу члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација6, Савезно
извршно веће је на основу предлога председника Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту донело Одлуку о организацији и раду Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту. Овај документ, осим већ поменутих
надлежности у Закону, наводи и да Савезни комитет врши стручне и административне послове за Југословенску комисију за сарадњу са међународним
здравственим организацијама, Југословенску комисију за сарадњу са међународним фондом Организације Уједињених нација за помоћ деци (УНИЦЕФ)
и Комисију за опојне дроге и психотропне супстанце. У Одлуци се такође
наводи и да радом Савезног комитета руководи Комитет као колегијално тело
и председник Комитета; да Савезни комитет у седници разматра начелна питања из делокруга Комитета; предлаже предузимање мера; доноси прописе и
предузима мере за које је овлашћен; даје иницијативу за доношење савезних
закона и других аката Скупштине СФРЈ и Савезног извршног већа, мишљења
о питањима из свог делокруга; да се рад Савезног комитета регулише пословником који доноси сам Комитет и др.7
У Пословнику Савезног комитета се наводи да он „врши савезним законом одређене послове из надлежности федерације; одређене послове за потребе Скупштине СФРЈ и Савезног извршног већа и послове који проистичу
из њихових закључака и општих ставова и одређене послове од заједничког
интереса и значаја за остваривање јединства у спровођењу утврђене политике у области здравства, социјалне заштите и стамбено-комуналних питања”;
као и да у вршењу одређених послова из свог делокруга сарађује са читавим
низом савезних организација и заједница, посебно са Савезом синдиката Југославије, Југословенском армијом, Савезом заједница здравственог осигурања, Савезом заједница здравствених радних организација, Југословенском
конференцијом за социјалне делатности, Југословенским саветом за заштиту
и унапређење човекове околине, Сталном конференцијом градова и многим
другим организацијама.8

6
7
8

ДФЈ (1945–1946), Комитет за заштиту народног здравља (1946–1951), Комитет за социјалну политику (1946–1951), Савет за народно здравље и социјалну политику ФНРЈ
(1951–1953), Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту (1954–1956), Секретаријат СИВ-а за народно здравље (1956–1962), Секретаријат за социјалну заштиту (1956–1962), Секретаријат за народно здравље и социјалну политику (1962–1967),
Савезни савет за здравство и социјалну политику (1967–1971).
Службени лист СФРЈ, бр.21/74, члан 31, стр. 614.
АЈ, Савезни комитет за здравство и социјалну политику (582), фасцикла 46, јединица
описа 103, бр. 1351 од 19. 12. 1974.
АЈ-582-1-1, Материјали са I седнице Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту.
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Kao и други комитети, Савезни комитет за здравство је, у складу са
Уставом из 1974. године и законима, радио пре свега послове из своје надлежности у интересу федерације.
У извештају за период од 1. јуна 1974. до 31. децембра 1976. године
наводе се сви послови које је Комитет извршавао у интересу федерације, са
циљем остваривања „Устава СФРЈ, докумената X конгреса СКЈ, друштвених
планова и резолуција о заједничкој политици економског и социјалног развоја Југославије, на спровођењу савезних закона и других прописа и усвојене
политике у овим областима….”9 У истом документу даље се наводи да је
један од основних метода рада Савезног комитета био „иницирање и остваривање координације и сарадње са надлежним савезним органима управе и
савезним организацијама са републичким и покрајинским секретаријатима
за здравство и социјалну заштиту, са самоуправним интересним заједницама
у овим областима и њиховим асоцијацијама, друштвено-политичким организацијама и са научним и стручним институцијама које делују у овој области…”10 Комитет се бавио анализом примене уставних и законских начела
(републичких, покрајинских) у здравству, а у овом периоду посебно је разматрао увођење СИЗ-ова у здравству11 и социјалној заштити, али и остваривање
планова уопште. Анализе Комитета, уз разматрање у СИВ-у и Скупштини
СФРЈ, послужиле су даље за израду средњорочног и дугорочног плана Југославије на пољу здравства. Комитет се бавио развојем здравствене заштите
у целој земљи, односно неким начелним питањима, као што је здравствена
заштита одређених категорија становништва, проблемом заштите становништва од туберкулозе, кадровским питањима у здравству, прековременим радом, питањем хитне медицинске помоћи, применом нових научних достигнућа у здравству, здравственом заштитом странаца у Југославији и друго.
Посебна пажња је посвећена питањима из области промета, производње и
потрошње лекова, а то се пре свега односило на спровођење надлежности
9

10
11

AJ-582-11-24, Извештај о раду Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту за период од 1. јуна 1974. до 31. децембра 1975. године (Материјали са 23. седнице Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту). На основу Устава из 1974.
у друштвеноекономским односима, на основу самоуправних начела, јављају се нове
форме организовања радних људи, као што су организације удруженог рада (ОУР) и
самоуправне интересне заједнице (СИЗ), које „оснивају радни људи, непосредно или
преко својих организација и заједница ради задовољавања својих личних и заједничких потреба и интереса и ради усклађивања рада, у области за коју оснивају интересну
заједницу и тим потребама и интересима” (члан 51). Оснивају их скупштине друштвенополитичке заједнице, углавном у друштвенокорисним, мада и у привредним делатностима, као што су здравство, култура, социјалне делатности и сл. (члан 58).
Исто.
АЈ-582-7-15, Извештај Комисије Савезног комитета за праћење рада самоуправних
интересних заједница у здравству, социјалној и дечијој заштити и становању. Осим
тога, у грађи се налази доста материјала у вези са организовањем СИЗ-ова.
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у вези са стављањем у промет лекова, праћење снабдевености здравствених
установа лековима, изрицање потребних мера у склопу својих надлежности,
сарадњу са осталим меродавним установама у земљи и са међународним организацијама, пре свега са Међународном здравственом организацијом, и
размену искустава и информација у овој области. Комисија за лекове, која је
деловала у оквиру Савезног комитета, разматрала је захтеве и издавала решења о сагласностима за стављање у промет одређених лекова.
Комитет се бавио и улогом и положајем Савезног завода за здравствену
заштиту, односно питањем реорганизације ове установе. Посебно се бавио и
задацима које је, по уговору, Завод извршавао за Савезни комитет.
Значајна улога Савезног комитета била је у непосредној здравственој
заштити односно у санитарном надзору на граници. Ради успешнијег спровођења контроле над саобраћајем, веома интензивним тих година, и све већим
увозом намирница и робе широке потрошње, спроведена је реорганизација
санитарне службе на граници са циљем повећања кадрова. На основу Закона о заштити становништва од заразних болести које угрожавају целу земљу
донето је неколико пратећих прописа и извршена је ратификација Међународног здравственог правилника, као и нови прописи о здравственој исправности намирница и предмета опште употребе. За анализе узорака ангажоване
су референтне лабораторије, а за лечење евентуалних болесника од заразних
болести здравствене радне организације у којима је вршен преглед, лечење
и изолација. Ради ефикаснијег спровођења мера на граници израђена је нова
инструкција о спровођењу санитарног надзора на граници. Велики део активности посвећен је пословима у вези са заштитом земље од заразних болести, посебно због великог броја оболелих на Медитерану од колере, а јављале
су се и неке до тада непознате болести (марбуршка грозница, ласа грозница).
Предузете су мере и због упозорења СЗО на могућност епидемије грипа типа
А (Њу Џерси) и маларије у Африци.
Питање заштите човекове средине у федерацији било је у делокругу
Савезног комитета.12 У сарадњи са Заводом за заштиту здравља, Комитет
је израдио велики део елабората о стању и проблемима човекове средине у
областима вода, ваздуха, земљишта, насељима и радним местима. Такође је
давао предлоге мера и политике у овој области СИВ-у и Савезној скупштини. Радио је на закону о заштити и унапређењу човекове средине. Такође
је значајно и присуство у међународним пројектима који се тичу заштите

12

АЈ-582-34-73, бр. 384 од 3. 6. 1974. Закључцима СИВ-а донетим на 90. седници од 4. 10.
1972. године, одређено је да Савезни секретаријат за рад и социјалну политику, а који је
касније наследио Савезни комитет, буде надлежни орган који прати и координира рад у
федерацији на заштити човекове средине. На истој седници је одлучено да се образује
интерресорска група у чијем саставу би били представници савезних органа.
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човекове средине, као и учешће чланова овог комитета у међународним одборима, на конференцијама и конгресима у вези са овом темом. У области
заштите човекове средине од радиоактивних зрачења био је носилац стручне
израде новог закона у сарадњи са нуклеарним институтима, организовао је
и финансирао мерења радиоактивности у целој земљи. Од 1977. ова мерења
су вршена на републичком нивоу уз стручну помоћ Комитета. У овој области
Савезни комитет је давао сагласности за превоз радиоактивних материја из
иностранства у Југославију. У области заштите човекове средине Комитет је
учествовао у раду Савета за човекову средину и просторно уређење, телима
СИВ-а и Скупштине СФРЈ.
У погледу социјалне и дечје заштите, Савезни комитет је дао значајан
допринос у изради Друштвеног плана развоја Југославије (1976–1980) израдом више анализа из ове области, пратио је увођење и функционисање СИЗова у овој области, радио на унапређењу заштите породица лица на обавезној
војној служби. На основу Закона о кретању и боравку странаца у Југославији
разматрао је стање и проблеме у овој области, припремио је Уредбу о новчаној и здравственој помоћи странаца којима је признат статус избеглица. У
оквиру социјалне заштите Комитет се посебно бавио питањима друштвене
заштите остарелих лица, функционисања социјалне заштите у општенародној одбрани, проблемима дечје заштите, криминалитета, посебно малолетничке делинквенције, социјалних разлика, равноправности мушкараца и жена, проблемима наркоманије, алкохолизма и др.
Савезни комитет је учествовао у раду анализа у области стамбене политике, стамбене изградње и становања, у сарадњи са Савезним заводом за
друштвено планирање и другим установама, пре свега са становишта остваривања социјалне политике. Такође је био ангажован на праћењу функционисања СИЗ-ова у овој области, питању максималне стопе доприноса за
стамбену изградњу, рационализацији стамбене изградње, положају власника
породичних зграда и станова и друго.
Савезни комитет је још увек имао значајну улогу у погледу међународне сарадње у области здравства и социјалне политике. Сарадња са несврстаним земљама, заснована на Платформи за сарадњу са несврстаним и земљама у развоју и директним контактима на нивоу министара здравља. Односи
у домену здравства и социјалне политике са европским социјалистичким
земљама засновани су на међународним споразумима, двогодишњим или
трогодишњим плановима сарадње, што је подразумевало размене стручњака, делегата на конгресима и конференцијама, непосредну сарадњу сродних
институција. У потписивању планова сарадње учествовао је председник Савезног комитета. У периоду 1974–1976. утврђени су облици и обим сарадње
са Пољском, Бугарском, Мађарском и припреме за потписивање споразума
са ДР Немачком. На основу Програма научне и културне сарадње са Фран-
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цуском и СР Немачком постојала је и сарадња са овим земљама у области
здравства и социјалне заштите. Са другим земљама Западне Европе сарадња
се одвијала кроз међусобне контакте делегација, појединих функционера и
овлашћених лица, као и кроз непосредно ангажовање стручних удружења и
научних институција.
Мултилатерална сарадња остваривана је у оквиру Светске здравствене
организације13, УНИЦЕФ-а, УНЕП-а,14 ХАБИТАТ-а,15 Уреда високог комесара за избеглице и Програма УН за социјални развој у Европи.
Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту укинут је 15. маја
1978. године Законом о организацији и делокругу савезних органа управе и
савезних организација,16 а надлежности и послове је преузео новоосновани
Савезни секретаријат за рад, здравство и социјалну политику.17
Унутрашња организација и канцеларијско пословање
Унутрашња организација Савезног комитета регулисана је Одлуком о
организацији и раду Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту и
Решењем о систематизацији радних места у Стручној служби Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту.18 На основу тих докумената, који
садрже и опис послова радних места и услова за рад на појединим радним
местима, можемо реконструисати унутрашњу организацију комитета.
На челу Комитета (или Стручне службе Савезног комитета)19, као колегијалног тела, био је председник, који је, у оквиру овлашћења утврђених законом, организовао рад Комитета и руководио радом стручне службе Комитета;

13

14
15
16

17
18
19

У периоду од 1974–1976. године остварено је неколико посета функционера СЗО Југославији (долазак Х. Малера [Mahler], генералног директора СЗО, посете регионалног
директора за Европу и др.).
Програм УН за човекову средину (The United Nations Environment Programme, UNEP).
Програм УН који се бави проблемима развоја насеља (United Nations Human Settlements Programme, UN HABITAT).
Службени лист СФРЈ, бр.22, члан 47, стр. 758. Истим законом укинуто је још неколико комитета: Савезни комитет за друштвено планирање, Савезни комитет за туризам,
Савезни комитет за економску сарадњу са земљама у развоју, Савезни комитет за рад и
запошљавање, Савезни комитет за науку и културу.
Исто, члан 48.
АЈ-582-46-103, бр. 1351 од 19. 12. 1974. Одлуку и Решење донео је СИВ на основу
предлога председника Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту.
Постоје разлике у предлогу Комитета од коначне верзије Одлуке и Решења која је Комитету прослеђена из СИВ-а. У документу који је највероватније предлог Комитета,
помиње се „рад Савезног комитета”, а у завршној верзији „Стручна служба Савезног
комитета”. Такође се разликују и одредбе које дефинишу неке надлежности у организационом делу, мада суштинске разлике што се тиче делокруга нема.
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представљао Комитет, сазивао седнице и председавао им; доносио прописе
и друге акте, предузимао мере, доносио решења у управном поступку и др.
Истовремено, председник Комитета је био и члан Савезног извршног већа.
Све време је на челу Комитета била Зора Томич (1929–2021), социолог, секретар Републичког секретаријата за здравство и социјалну заштиту Словеније,
члан СИВ-а од 1974. године и председник Савезног комитета за здравство
и социјалну политику. Била је на челу Међуресорске групе за Међународну
годину жена од 1977. године,20 а касније врло ангажована у социјалној сфери
друштва у Словенији. Начелна и друга питања из делокруга Савезног комитета разматрала су се на Колегијуму, саветодавном телу, чији је рад био регулисан Пословником. У току рада Комитета за четири године одржане су
93 седнице Колегијума. У састав Колегијума улазио је председник Комитета,
заменик председника, подсекретар, помоћници председника и шеф Кабинета
председника Комитета.
Послови Савезног комитета, према природи и обиму, вршили су се у
секторима и другим организационим јединицама, под следећим називима:
1) Сектор за непосредну здравствену заштиту и санитарни надзор
на граници (у оквиру сектора било је Одељење за санитарни надзор
на граници);
2) Сектор за здравство и заштиту човекове средине (у оквиру сектора постојала је Група за заштиту човекове средине и Одељење за
лекове, опојне дроге и отрове);
3) Сектор за социјалну заштиту и стамбено-комунална питања (у
оквиру сектора деловала је Група за социјалну заштиту и Група за
стамбено-комунална питања);
4) Кабинет председника;
5) Одељење за одбрамбене припреме;
6) Група за правне послове;
7) Група за међународну сарадњу;
8) Одсек за опште послове.

20

Међуресорска група је координирала припреме за учешће Југославије на скуповима у
систему ОУН и Покрета несврстаности, који се односе на питања унапређивања положаја и улоге жена. Више о томе: фонд АЈ – Савезни комитет за рад, здравство и социјалну заштиту (578) и расправа Др Стефановић Светлана, Међународна година жена
– ОУН 1975. у фондовима Архива Југославије, Зборник радова Архивистичког скупа у
Новом Саду, 2021.
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Постојале су такође и сталне комисије, као што је Координациона комисија за припрему здравства за општенародну одбрану, Комисија за лекове
и Комисија за фармакопеју.
Према Одлуци, Стручна служба Савезног комитета у свом раду користила је услуге техничких и заједничких служби које раде за потребе савезних органа. За вршење појединих сложенијих задатака и послова, односно
задатака и послова који захтевају посебна истраживања, могле су се ангажовати и одговарајуће научноистраживачке и стручне организације или истакнути научници и стручњаци.
Број службеника је 130, како стоји у Решењу. Највећи број службеника
припадао је Одељењу санитарног надзора на граници (75). Савезни комитет је преузео већину службеника укинутог Секретаријата за рад, здравство
и социјалну заштиту.21 Велики број запослених имао је високо образовање
медицинске, фармацеутске и правне струке. Изгледа да је највећи број запослених био са вишим образовањем јер су санитарни инспектори имали вишу
медицинску школу. По систематизацији радних места можемо да видимо да
су се највише тражиле специјализације епидемиолога, санитарне технике и
комуналне хигијене.
Канцеларијско пословање Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту било је регулисано решењима Савезног комитета,22 донетим на
основу члана 42 Закона о изменама и допунама Закона о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација23 и члана 3–18 Уредбе
о канцеларијском пословању савезних органа управе и савезних организација.24 По свему судећи, канцеларијско пословање ове установе било је вођено
као и у већини савезних органа и организација тога времена.
Стање и значај архивске грађе
Грађа Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту преузета
је од укинутог Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе
заједно са грађом осталих органа управе која се налазила у депоу Сервиса
1992. године. Преузимање је извршено без примопредајног записника. Према
попису из Досијеа и краткој белешци о фонду, укупна количина грађе овог
фонда износи 17,50 м, са граничним годинама грађе (1974–1978) и нивоом
сређености грађе „у регистратурском пореткуˮ. У Досијеу фонда пронађен је
21

22
23
24

АЈ-582-47-105, бр.10 од 3. 6. 1974. године. У једном списку преузетих радника из Секретаријата за рад, здравство и социјалну заштиту има 62 службеника које је преузео
Комитет за здравство и социјалну заштиту.
Исто, Решење бр. 1008 од 30. 12. 1974. и бр. 5752 од 18. 10. 1975 (целина Организационе јединице Комитета [1976]).
Службени лист СФРЈ, бр. 21/74, стр. 613.
Службени лист СФРЈ, бр. 51/73.
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детаљан попис грађе – административних књига 27 и 172 фасцикле. Попис
књига и грађе углавном се слаже са затеченим стањем.25
Приликом валоризације грађе издвојен је велики број дупликата и мултипликата, решења и сагласности из делокруга Комитета који у целини нису
вредни за трајно чување, материјала СИВ-а достављених на увид, платних
налога и сличних категорија докумената које немају никакву научноисторијску и приватноправну вредност. С обзиром на велики број докумената који
су имали кратак рок чувања (5–10 година), а који су већином произашли из
рада граничних санитарних служби, из фонда је издвојена велика количина
регистратурског материјала која нема никакву трајну вредност (10 m). Издвојен је библиотечки материјал (билтени, часописи, прегледи, леци и друго) и
достављен Библиотеци Архива Југославије.
Након архивистичке обраде фонда Савезног комитета за здравство и
социјалну заштиту, укупна количина грађе износи 6,70 м, од (5,50 м архивске
грађе и 27 књига евиденције – 1,20 м). Документа су смештена у 48 фасцикли
и 110 јединица описа.
Језик на коме је написана грађа је већином српскохрватски, а значајно
су заступљени и словеначки и македонски, као и енглески, руски, немачки,
бугарски и други. Грађа је у релативно добром стању. Врсте аката које су заступљенеи су извештаји, елаборати, расписи, спискови, информације, записници, планови, програми, нацрти закона или прописа, упутства, табеле, стенографске белешке, захтеви, молбе, преписка, архитектонски планови и др.
Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције – облик и функције делатности:
1. СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ КОМИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ
КОЛЕГИЈУМ САВЕЗНОГ КОМИТЕТА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ;
2. КАБИНЕТ;
3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ;
4. САНИТАРНИ НАДЗОР;
5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНА ПИТАЊА;
6. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА;
7. РАД И ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗНОГ КОМИТЕТА;
8. КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ.

25

Постоји и једна кратка белешка о стању грађе овог фонда из 2012. године аутора архивског саветника Гојка Маловића.
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Наведене основне класификационе групе подељене су на подгрупе и
јединице описа према тематском, географском, хронолошком или неком другом принципу. Поверљива грађа је уклопљена у тематске целине, односно
класификационе групе или подгрупе, на почетку сваке целине. Књиге евиденције су разврстане по врстама (деловодник, регистар), а унутар тога хронолошки.
Иако смањене надлежности, као последица још једне реорганизације
државне управе, архивска грађа Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту може да пружи значајну допуну истраживањима здравственог и
социјалног система социјалистичке Југославије, а са данашњег становништа
и проучавању друштвеног система у последњој фази развоја самоуправног
социјализма у друштвеним делатностима.
Најпотпунији су материјали са седница Комитета као колегијалног тела, где се расправљало о темама из делокруга ове установе, тако да ту можемо наћи већину елабората, информација, извештаја, правилника и прописа
насталих као резултат рада Комитета, самостално или као део неког заједничког пројекта, или оних који су само стигли на мишљење као материјали
из области здравства и социјалне заштите о којима се расправљало на седницама. Материјали са седница Колегијума Савезног комитета употпуњују
материјале са седница, али више осликавају функционисање самог Комитета
и извршавање задатака.
У време трајања овог комитета самоуправни социјализам је добио нове
облике развоја кроз удруживање рада (Закон о удруженом раду из 1976). У
друштвеним делатностима то се то оличавало кроз самоуправне споразуме и
друштвене договоре, чиме су били уређени односи између свих потписника
(ОУР, СОУР, СИЗ, савезни и републички комитети и секретаријати, привредне коморе, синдикати). Ове промене су нашле одраза и у раду Комитета. Рецимо, Комитет је био члан радне групе за постизање Друштвеног договора о
условима и начину коришћења здравствене заштите и других права по основу здравственог осигурања на територији друштвенополитичке заједнице на
којој се налази СИЗ здравственог осигурања и здравства којој осигураник
припада.26 И други слични материјали о постизању самоуправних споразума
и друштвених договора разматрани су у оквиру надлежности које је Комитет
имао.
Највећи део грађе, ако изузмемо материјале СИВ-а који су достављани на увид, настао је радом Сектора за непосредну здравствену заштиту и
санитарни надзор на граници. Изузетно су значајни и занимљиви за проучавање заразних болести, имунизације и других мера државе када су у питању
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заразне болести. Врло су детаљне анализе здравствене ситуације у вези са
актуелним заразним болестима које би могле да угрозе целу земљу, као што је
„Информација о посебним условима који се предвиђају за заштиту уношења
колере и великих богиња преко ходочасника са Нацртом Уредбе о посебним
санитарним и другим условима које морају да испуњавају лица која долазе
на ходочашће”.27 За Савезни комитет Здравствени завод је урадио „Анализу
епидемиолошке ситуације у земљи у погледу заразних болести и предлог одговарајућих мера за решавање проблема у овој области”.28 Кроз извештаје републичких секретаријата може се пратити епидемиолошка ситуација у одређеним областима, као и болести које су још тада представљале значајан проблем међу млађом популацијом, као што је дечја парализа.29 Савезни комитет
је аутор више правилника и прописа о здравственој исправности намирница
и робе широке потрошње (нпр. Предлог Правилника о измени и допуни Правилника о квалитету меса, перади и дивљачи).30 Из ове области могу се наћи
и извештаји лекара који су били у пратњи ходочасника, извештаји санитарних инспектора о стању на граници и раду санитарних инспектора („Рад и
организација санитарне службе”)31, мере које су предузимане при контроли
преноса посмртних остатака, за које је Комитет давао сагласност, извештаји
регионалних центара и завода о стању заразних болести и др. Велики део
ових материјала, насталих као резултат рада граничних санитарних служби
које су биле под надлежношћу Савезног комитета, нема трајну вредност (решења, сагласности, мишљења).32 Ипак, остављен је одређени број примерака
који може да репрезентује начин рада ове службе и државне мере када је у
питању контрола заразних болести, као и у случају контроле квалитета намирница у односу на актуелне прописе. Кроз део докумената може се видети
и политички став државе када су у питању преноси посмртних остатака југословенских емиграната (бивши официри Краљевине Југославије, немачки
заробљеници). Из докумената се види да је југословенска држава одбијала
пренос посмртних остатака оних емиграната чије је политичко држање оценила као „непријатељско”. Међу тим документима налази се и захтев Задужбине Јована Дучића за пренос посмртних остатака песника из 1977. године.
27
28
29

30
31
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АЈ-582-29-64, бр. 1234 од 5. 12. 1974.
АЈ-582-29-65.
АЈ-582-29-66, Информације Републичког секретаријата за здравство и социјалну политику Македоније и белешке др Радована Стјепановића о појави епидемије дечје парализе у општинама Тетово и Гостивар 1977–1978.
АЈ-582-25-56.
АЈ-582-30-68.
По Листи категорија коју је одобрио Архив Југославије, трајност ових документа била
је пет или десет година, односно након тог периода ти документи су могли бити издвојени као безвредан регистратурски материјал.
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Иако је Комитет дао сагласност, као и Савезни секретаријат за унутрашње
послове, до реализације није дошло, претпостављамо јер услови које је држава постављала нису одговарали условима које је задужбина тражила (по
тестаменту).33
Део надлежности Савезног комитета у погледу заштите животне средине нашао је одраз у материјалима о сарадњи са установама у земљи („Информација у вези координације послова заштите човекове средине у федерацији”).34 У овој области веома је важна сарадња Комитета са међународним
организацијама (ОЕЦД, СЕВ35, УН36, ЕЕЗ, Агенција САД за заштиту животне
средине), о чему сведочи део грађе фонда. Брига о заштити животне средине
се односила и на стално праћење нивоа радиоактивности у целој Југославији
на основу извештаја републичких нуклеарних института (тромесечни и годишњи извештаји о мерењима радиоактивности). По питању стања здравства у
земљи, наилазимо на материјале као што су предлози и нацрти закона, извештаји о раду друштвенoполитичких заједница из области здравства и СИЗова, прегледи извршења плана у здравству и социјалној заштити, извештаји
о спровођењу савезних закона из области здравства („Информација о финансијско-материјалном пословању ОУР-а здравства, социјалне и дечје заштите
и СИЗ-а здравства у првом полугодишту 1976. године”37, „Стање и проблеми
алкохолизма у СФРЈ”38), материјали о раду Савезног завода за здравствену
заштиту и слично. Како је Комитет вршио контролу над прометом лекова у
земљи, у грађи се налазе материјали о формирању Комисије за фармакопеју,
решења о давању сагласности за пуштање у промет неког лека или повлачење из употребе уз образложење и други материјали настали у раду Одељења за лекове, опојне дроге и отрове. Лечење југословенских грађана у иностранству, пре свега у СССР-у, и совјетских грађана у Југославији оставило
је трага у грађи Комитета. Углавном су то захтеви појединаца и преписка о
њиховом лечењу.
Рад Сектора за социјалну заштиту и стамбено-комунална питања резултирао је бројним елаборатима, информацијама и другим материјалима о
овим питањима (Предлог за даљу активности на подручју становништва у

33
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АЈ-582-31-70.
АЈ-582-34-73.
АЈ-582-35-77-78, Материјали о изради Конвенције о заштити атмосфере од загађења.
АЈ-582-34-75, Извештај представника Југославије на Првом званичном састанку Припремног комитета Конференције УН о људским насељима, одржаног у Њујорку 15–24.
1. 1975, бр 253 од 11. 2. 1975.
АЈ-582-8-17.
АЈ-582-9-19.
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области здравства, социјалне и дечје заштите)39. Међу њима су материјали о
међународној сарадњи по питању социјалне заштите (информације о сарадњи са УН у погледу заштите инвалида и у погледу планирања породице);40
материјали Одбора за рад, здравље и социјалну политику о друштвенополитичком положају жена; стању криминалитета међу младима; друштвеној
заштити деце; боравку стручне групе Савезног комитета у Немачкој у вези
са социјалном проблематиком41; организовању СИЗ-ова за социјални рад,42
социјалној и здравственој помоћи за странце – избеглице у Југославији.43
Стамбено-комунална питања којима се Комитет бавио нашла су одраза у разним материјалима у грађи фонда, нпр. „Делатност и програм рада Савезног
комитета за здравство и социјалну заштиту у области стамбено-комуналних
питања”, питање положаја власника приватних стамбених зграда44 итд.
Грађа о међународној активности Савезног комитета може се поделити
у две групе. Један део обухвата сарадњу са појединим земљама или групом
земаља, нпр. несврстаним земљама (Вијетнам, Малезија, Индија, Алжир и
др.)45 и социјалистичким, на бази бездевизне размене стручњака (Бугарска,
СССР, Мађарска, ДР Немачка, Чехословачка), али и са другим земљама на
основу Плана културне сарадње (Француска, СР Немачка) и ваневропским земљама (САД, Канада, Јапан). Највише грађе потиче из сарадње са источноевропским земљама, базиране на плану сарадње две земље у домену здравства
и социјалне политике. Део материјала манифестује мултилатералну сарадњу,
односно активности Југославије у међународним здравственим организацијама, пре свега са Светском здравственом организацијом,46 УН, УНИЦЕФ-ом
и многим другим међународним организацијама. Савезни комитет је свој рад
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АЈ-582-41-87.
АЈ-582-41-89.
Исто, Извештај о боравку студијске групе Савезног комитета за здравство и социјалну заштиту у СР Немачкој од 27. 2. до 6. 3. 1977.
АЈ-582-41-88, Самоуправно организовање и функционисање самоуправних интересних
заједница социјалне и дечије заштите, бр. 447 од 28. 1. 1976.
То су већином биле албанске избеглице.
АЈ-582-42-92.
АЈ-582-43-94, Уговор о коришћењу средстава за лечење у Југославији одређеног броја лица ослободилачких покрета (Уговор су закључили Фонд солидарности са несврстаним земљама и земљама у развоју и Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту); Сарадња са несврстаним државама углавном се сводила на посете министара
здравља Југославији или председника Савезног комитета некој земљи (Белешка о разговору са министром здравља Алжира, бр. 163 од 25. 4. 1975).
АЈ-582-45-100, Предлози југословенских делегата на 28. заседању Скупштине СЗО
у Женеви (међу делегатима је била и Зора Томич, председница Савезног комитета за
здравство), бр. 723 од 14. 4. 1975.
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у овом домену изложио у документу „Информација о међународној сарадњи
на подручју здравства и основе за даљи развој и унапређење сарадње”.47
Део грађе овог фонда обухвата и питања која су везана за рад самог
Савезног комитета, односно персонална питања, питања систематизације,
организовања стручне службе. У оквиру ове групе налазе се и материјали о
раду седница Радне заједнице и Збора радних људи. Сачувана је и грађа која
је произашла из рада синдикалне подружнице Савезног комитета.
Приликом цитирања докумената из фонда Савезни комитет за здравство и социјалну заштиту коришћена је скраћеница Архива Југославије – АЈ
уз коју је наведен број фонда – 582, број фасцикле и број јединице описа.
За овај фонд је урађен сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним и тематским индексом. У раду на сређивању
и обради фонда учествовале су виши сарадник Весна Арсеновић и архивски
саветник Лидија Опојевлић Хофман.
Lidija Opojevlić Hofman
Federal health care and social policy committee
1974 – 1978 (1973 -1978)
Summary
Federal Health Care and Social Policy Committee was founded in 1974 by the Law
on Revisions and Amendments to the Law on Organization and the Scope of the Work of
Federal Organizations on June 1, 1974. It inherited majority of work of dissolved Federal
Secretariat for Work and Social Policy (1971-1974). According to the mentioned law and
insight to the archival material of the Federal Committee it could be said that it executed
the work related to the health and life protection of people from the infectious diseases that
imperil the whole country and international community, protection of families of individuals in the ﬁeld of health care and social policy, sanitary supervision at the borders, international cooperation. It dealt with the matters of children’s protection, status of women in the
modern society, family, standard of living, housing policy etc.
Committee was formed and it worked in the period of disintegration of the Yugoslav State which inﬂuenced its work. Majority of work was transferred to the Republic
Secretariats of Health Care and Social Policy. Activities of the importance to the whole
country and Federation were under the jurisdiction of the Committee. Committee had mainly advisory role and was coordinator between Federal Executive Government, republic
competent institutions and other federal and republic institutions in solving problems under
its competence. Direct competence was mainly sanitary control at the border, matters dealing with protection of an environment and similar. Federal Health Care and Social Policy
Committee was proposer of various laws and regulations from its competences. Archival
47

АЈ-582-45-100, бр 337 од 21. 2. 1975.
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material of the Federal Committee fond witnesses the work that this institution executed
and it presents good supplement to the research of health and social policy of socialist
Yugoslavia.
Federal Health Care and Social Policy Committee was dissolved on May 15, 1978
by the Law on Organization and Scope of Work of Federal Administrative Authorities and
Federal Institutions and competences and activities were taken over by newly founded Federal Work, Health Care and Social Policy Committee.
Лидия Опоевлич Гофман
Федеральный комитет по здравоохранению и социальному обеспечению
1974–1978 гг. (1973–1978)
Резюме
Федеральный комитет по здравоохранению и социальной политике был создан
в 1974 г. Законом о внесении поправок в Закон об организации и сфере деятельности
федеральных организаций и начал работу 1 июня 1974 г. Он унаследовал большую
часть работы упраздненного Федерального секретариата по труду и социальной политике (1971–1974). Согласно упомянутому Закону и сведениям из архивного материала Федерального комитета, можно сказать, что он осуществлял деятельность
связанную с защитой жизни и здоровья людей от инфекционных заболеваний, подвергая опасности всю страну и международное сообщество, защитой семей лиц в
сфере здравоохранения и социальной политики, санитарным контролем на границе,
международным сотрудничеством. Также он занимался вопросами защиты детей,
положения женщин в современном обществе, семьи, уровня жизни, жилищной политики и т.п.
Комитет был сформирован и действовал во время распада югославского государства, что отразилось на его работе. Большая часть работы была передана в республиканские секретариаты по здравоохранению и социальной политике. Комитет
отвечал за вопросы, интересующие всю страну, федерацию. Комитет в основном
действовал в качестве советника и координатора между федеральным правительством
исполнительной власти, республиканскими компетентными органами и другими федеральными и республиканскими учреждениями при решении вопросов, входящих в
его компетенцию. Непосредственная юрисдикция относится в основном к санитарному контролю на границе, экологическим вопросам и тому подобное. Федеральный
комитет здравоохранения и социального обеспечения предложил множество законов
и постановлений в пределах своей юрисдикции. Архивные материалы фонда Федерального комитета свидетельствуют о работе, проделанной этим учреждением, и
представляют собой хорошее дополнение к исследованиям в области здравоохранения и социальной политики социалистической Югославии.
Федеральный комитет здравоохранения и социального обеспечения был
упразднен 15 мая 1978 года Законом об организации и сфере деятельности федеральных административных органов и федеральных организаций, а его полномочия
и дела были переданы недавно созданному Федеральному комитету по труду, здравоохранению и социальной политики.

