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Савет за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ (1950–1953)
Установа и њена архивска грађа
АПСТРАКТУМ: Чланак представља сажете информације о фонду Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе
ФНРЈ након његове архивистичке обраде.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Савет за законодавство, законодавство ФНРЈ,
изградња народне власти, организација државних органа, систематизација службеничких места, организација народних одбора,
државна управа.
Установа
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (АЈ,
170) основан је Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ.1 Наведеним
указом укинут је Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе
ФНРЈ и основан Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе
ФНРЈ за вођење свих послова из надлежности истог. До ових промена долази после реорганизације државне управе почетком педесетих година (19501951). За председника Савета постављен је Едвард Кардељ, а недељу дана
касније Решењем о именовању и остали чланови Савета (по функцији то су
могли бити само министри или чланови Владе ФНРЈ)2. Савет постаје један од
основних и најважнијих органа Владе ФНРЈ.3
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Указ Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 24. маја 1950. год, Службени лист
ФНРЈ, бр. 38/1950.
Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1950. Чланови савета су: потпредседник Владе ФНРЈ
и министар унутрашњих послова Александар Ранковић, министар правосуђа Фране
Фрол, министар финансија Добривоје Радосављевић, министар Владе ФНРЈ Милован
Ђилас, председник Савета за науку и културу Родољуб Чолаковић, председник Савета
за енергетику и екстративну индустрију Светозар Вукмановић, председник Комисије
државне контроле др Благоје Нешковић, председник Привредног савета Борис Кидрич,
председник Савета за промет робом Осман Карабеговић, председник Савета за пољопривреду и шумарство инж. Мијалко Тодоровић и Генерални секретар Владе ФНРЈ
Љубодраг Ђурић.
Љубиша Кораћ, Организација федерације у Социјалистичкој Југославији 1943–1978,
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Након историјске Одлуке о укидању и неважности свих правних прописа донетих од стране окупатора и његових помагача у току рата,4 основни
задатак власти био је доношење нових законских прописа. Било је потребно
ову велику правну празнину брзо отклонити. Зато су основани органи власти
којима су ти послови дати у надлежност.
Овај процес започет је 7. марта 1945. оснивањем Министарства за конституанту. Задатак му је био израда првог устава, изградња народне власти и
припрема аката за рад уставотворне скупштине.
Још један орган – Законодавни савет Владе ДФЈ, који је основан уредбом Владе ДФЈ 2. априла 1945. године,5 имао је сличне задатке: израду нацрта закона које министри подносе Влади, коначну израду предлога законских
текстова које је Влада усвојила или их је само у начелу прихватила, обавезно
тумачење прописа које доноси Влада, давање обавезних упутстава органима
појединих федералних јединица у име Владе ДФЈ (АЈ, 165) и непосредније
решавање проблема недостатка законских прописа.6
Усвајањем Устава 31. јануара 1946. године престаје са радом Министарство за конституанту, испуњењем основног задатка. Недељу дана касније, 8. фебруара 1946, и Законодавни савет Владе ФНРЈ престаје да постоји,
а његове послове и задатке наставља да обавља Комитет за законодавство и
изградњу народне власти Владе ФНРЈ.7 Савет је од наведених претходника
наследио послове, надлежност и архивску грађу. Тако се у саставу архивске
грађе Савета налазе делови грађе Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ који су сређени по тематици и досијеима. У већем
броју случајева ти делови чине органску целину са грађом Савета.8
Савезни органи надлежни за законодавство и изградњу народне власти, праћење и проучавање државне управе, давање стручних мишљења као
и припремање правних прописа били су:
– Министарство за конституанту (7. 3. 1945 – 31. 1. 1946);
– Законодавни савет Владе ДФЈ (2. 4. 1945 – 8. 2. 1946);
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Загреб 1981, стр. 235.
Службени лист ДФЈ, бр. 20 /1945. Правни прописи које је окупатор донео укидају се и
проглашавају неважећим, а правни прописи донети до 6. априла 1941. године укидају
се ако су у супротности са тековинама Народноослободилачке борбе.
Службени лист ДФЈ, бр. 25/1945.
АЈ-182 (Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ) – 5. Исти
објављен у: Љубиша Кораћ, нав. дело, стр. 233.
Основан Указом Президијума Народне Скупштине ФНРЈ, Службени лист ФНРЈ, бр.
13/1946.
АЈ-170 (Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ), Досије фонда, 02 бр. 487/1 од 20. 05. 1983. Напомена.
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– Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (8.
2. 1946 – 24. 5. 1950);
– Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (24.
5. 1950 – 1953).
Поред заједничких задатака и надлежности, ови органи имали су и
истог председника – Едварда Кардеља. Можемо закључити да је од његових
тридесетак различитих функција имао искључиву улогу у креирању законодавства и организацији власти у послератној Југославији.
Савет представља последњу фазу у изградњи нове државе, ону која се
тиче законодавства и организације власти, која је завршена 15. јануара 1953.
Тада је на основу Закона о спровођењу Уставног закона престао да постоји
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а сви његови
послови пренети су на Савезно извршно веће. Изузетак су били послови у
вези са систематизацијом, које је наставила да врши Савезна управа за систематизацију.9
Из свега изнетог намеће се закључак да су наведени органи, иако су били кратког века, ударили темеље новој држави у доношењу правних прописа
и организацији власти.
Од тренутка кад је основан, Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ само наставља са пословима и надлежностима који су
наведени још Општом уредбом о комитетима Владе ФНРЈ.10
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ био је
надлежан за:
– руковођење и усклађивање целокупне делатности на изради предлога
савезних закона, као и уредаба, упутстава и наредби Савезне владе;
– давање иницијативе за доношење нових и измену постојећих прописа
и израду нацрта, као и прописа које је доносила Савезна влада;
– коначну израду прописа које је у начелу прихватила Савезна влада;
– давање мишљења Савезној влади о предлозима закона, уредаба које
јој подносе чланови Владе и њени комитети;
– предлагање Савезној влади општих начела за законодавство народних република по питању организације државне власти;
– постављање општих начела за руководство народних република у питањима изградње и организације државних органа;
– подношење предлога Президијума Народне скупштине ФНРЈ за обавезно тумачење закона;
9
10

Љубиша Кораћ, нав. дело, стр. 235.
Службени лист ФНРЈ, бр. 32/1946.
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– усклађивање рада на саглашавању одлука, закона и уредаба у смислу чл. 136. Устава ФНРЈ и састављање нацрта предлога председнику владе
ФНРЈ;
– давање предлога Влади ФНРЈ за издавање општих прописа о систематизацији службеничких места и положаја, висини њихових принадлежности и општим називима службеничких звања;
– надзор над правилном применом савезних прописа о систематизацији службеничких места и положаја;
– израду општих образаца статута народних одбора као и правилника и
пословника органа и установа државне управе;
– давање обавезних правних мишљења у случају спора о надлежности
између министарстава, комисија и комитета Савезне владе или између подређених им надлештава и установа;
– руковођење Службеним листом ФНРЈ, старање о службеним издањима закона и коментара закона;
– научно проучавање питања правне изградње државе;
– и за све друге послове из области законодавства и изградње народне
власти који законом или уредбом Савезне владе буду стављени у његову надлежност.
Поред надлежности прописаних Општом уредбом о комитетима, Савет
је добио и надлежности да:
– проучава и испитује проблем снижавања трошкова у области систематизације државне управе, прати спровођење прописа о систематизацији и
предлаже Савету за законодавство односно Влади ФНРЈ доношење прописа
о систематизацији, даје основна начела о спровођењу систематизације републичким управама за систематизацију;
– проучава систем административног пословања и даје предлоге за његово уређење у појединим гранама државне управе и државне делатности као
и упутства за административно пословање.
Савезна управа за систематизацију основана је Уредбом Владе ФНРЈ
16. 3. 1949.11 Основни задатак и надлежност ове управе био је да врши послове систематизације на основу Закона о државним службеницима.
Савезни биро за унапређење административног пословања основан је
Решењем Владе ФНРЈ од 4. 1. 1950.12 Овај биро имао је надлежност да врши
организацију и унапређење административног пословања у државним надлештвима, установама и предузећима.
11
12

Уредба Владе ФНРЈ о оснивању Савезне управе за систематизацију и о органима за
систематизацију, Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1949.
Службени лист ФНРЈ, бр. 1/1950.
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Савезна управа за систематизацију и Савезни биро за унапређење административног пословања били су основани за време постојања Комитета
за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а након његовог
укидања ушли су у састав Савета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ.
Поред наведених надлежности, Савет је имао следећи задатак:13
„Савет за законодавство и изградњу народне власти је орган Владе
ФНРЈ за опште руковођење и координацију у области припремања закона и
израде правних прописа у области изградње народне власти, организације
државне управе и привреде.”
У првим годинама после Другог светског рата држава је често вршила
промене и реорганизацију савезне управе. Постојало је више разлога који су
доводили до тога: прво, кад је направила драстичан раскид са Краљевином
Југославијом и њеним законодавством,14 а затим када су донети нови правни
прописи који су били мешавина совјетског и нашег законодавства. Посебно
су на почетку преписивани поједини закони, а и усвајани совјетски облици
народне власти. Све то утицало је на честе промене у организацији државне
управе. Након првобитних лутања, у тренутку оснивања Савета преузета је,
односно наслеђена организација Комитета. Унутрашња организација Комитета за период од 1946–1950 године три пута је била мењана.
Организационом структуром Савета за законодавство и организацију
народне власти Владе ФНРЈ обухваћени су:
ЗАКОНОДАВНИ СЕКТОР
1. Одељење за управно-судско законодавство;
2. Одељење за републиканско законодавство;
3. Одељење за спровођење закона;
4. Одељење за радне и службеничке односе.
ПРИВРЕДНО-УПРАВНИ СЕКТОP
1. Одељење за привредне прописе;
2. Одељење за управне прописе;
3. Одељење за организацију привреде.

13
14

АЈ-170- 47- 54, предмет Делокруг рада савезних органа.
Закон о неважности правних прописа донесених пре 6. априла 1941. и за време непријатељске окупације, Службени лист ФНРЈ, бр. 86/1946.
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ОРГАНИЗАЦИОНО-ИНСТРУКТОРСКИ СЕКТОР
1. Организационо-инструкторско одељење;
2. Управа за систематизацију.
Са мањим изменама, ова унутрашња организација трајала је све време
постојања Савета (придодати су Одељење за народне одборе, Савезни биро
за унапређење административног пословања и Биро за штампу).
Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ није
преузео само послове и надлежност Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ, већ је и канцеларијско пословање вођено на
исти начин, централизовано. Грађа је сређена по тематском принципу и досијеима, нпр. формиран предмет у Комитету настављен је у Савету у истим
регистратурским јединицама – омотима и на исти начин.15 У већем броју случајева ти делови грађе чине органску целину, из тог разлога нису ни сами
ствараоци грађе вршили разграничење између ова два фонда.
Основна књига евиденције о актима и предметима је Општи деловодни
протокол, као помоћна књига евиденција коришћен је Општи азбучни регистар, док је за поверљиву архиву вођен Поверљиви деловодни протокол обједињен за све године.
У Књизи евиденције наведени су следећи подаци: назив Савета, врста
књиге, година настанка и број књиге из пописа у архивском фонду. Акти и
предмети завођени су у општи деловодни протокол са 12 рубрика по редном
броју и датуму настанка или приспећа. У општим регистрима предмети су
евидентирани по азбучним одредницама.
Грађа Савета архивирана је по материји:
– строго поверљива архива,
– пов. архива,
– општа архива,
– решења о систематизацији службеничких места у савезним органима,
– материјали о организацији државе,
– организација Председништва, министарстава, комитета, савета,
– организација народних одбора,
– подаци по обрасцима X, XI, XII за избор у НО,
– реорганизација НО,
– евиденција одељења за спровођење закона по групама,
15

АЈ-170, Досије фонда.
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– рад координационе комисије за прекршаје,
– статистички прегледи прекршаја,
– извештаји и планови рада републичких комитета,
– реорганизација привредног апарата,
– нацрти закона и уредби у задругарству,
– међународни уговори, споразуми и конвенције,
– Закон о избору народних посланика,
– материјал о стручном школству,
– акорди у рударству и пољопривреди,
– записници са конференција,
– „Службени листˮ.
У фонду Савета посебно је издвојена грађа:
1. Савезне управе за систематизацију и
2. Савезног бироа за унапређење административног пословања.
Стање и значај архивске грађе
Архив Југославије преузео је грађу Савета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (1950–1953) од Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација 20. 5. 1983. На основу Записника о примопредаји број 02-487/116 преузето је укупно осам књига
и 104 фасцикле односно десет дужних метара. Граничне године фонда су
1950–1953, а граничне године грађе 1946–1954. Према наведеном записнику
грађа је регистратурски сређена по деловодном броју и по досијеима, а тако
је и пописана. Није вршено издвајање безвредног регистратурског материјала, као ни разграничење између Комитета и Савета.
Прво разграничење извршено је приликом сређивања и обраде архивског фонда Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,
када су издвојене четири фасцикле које су придодате грађи Савета. Ради се
о предметима који су били незавршени у времену док је постојао Комитет, а
требало је по њима радити и окончати их. Поред ових, постојали су предмети
који су били завршени у Комитету, али су Савету били потребни за оперативни рад. Када је узет у рад, Савет је имао 108 фасцикли, а након архивистичког
сређивања и обраде 63 фасцикле.

16
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Према обиму, највише има грађе проистекле из основне делатности
Савета, као што су: израда нацрта и пројеката законских и подзаконских прописа, разноврсни материјал о правним питањима, као и тумачење одредаба
појединих законских и подзаконских прописа, организација и реорганизација
власти од савезног до локалног нивоа, систематизација и решења радних места од савезних до локалних органа као и принадлежности истих, подаци о
броју, проценту изашлих и националном саставу бирача на изборима за месне
народне одборе, градске народне одборе, окружне народне одборе и среске
народне одборе, организација, реорганизација и статути народних одбора.
Архивска грађа Савета сређена је по принципу провенијенције и првобитног реда. Изузетак од овог принципа је у класификационој групи Општа архива. Наиме, због обимности ове класификационе групе (50 фасцикли)
и ради боље прегледности издвојени су као посебна класификациона група
Правни прописи, у оквиру којих постоје подгрупе: закони, уредбе, правилници, упутства, решења, наредбе и разно.
Архивска грађа Савета има следеће класификационе групе:
СТРОГО ПОВЕРЉИВА АРХИВА
ПОВЕРЉИВА АРХИВА
ОПШТА АРХИВА
ПРАВНИ ПРОПИСИ
ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
НАРОДНИ ОДБОРИ
ПОПИС КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ
Архивска грађа Савета за законодавство и изградњу народне власти
Владе ФНРЈ (АЈ, 170) представља значајан извор за историјску, научну, културну и друштвену јавност. Поред хијерархијског значаја у држави, послови,
задаци и надлежности Савета говоре о месту и улози коју је имао за време
свог постојања. Кроз архивску грађу Савета може се пратити развој државе
на следећим нивоима: давање иницијативе, израда нацрта, давање мишљења у вези са доношењем правних прописа, организација свих савезних и
републичких органа управе, установа и предузећа, систематизација службеничких места, изградња и организација народне власти у месним, градским,
окружним и среским НО. Посебан значај архивске грађе овог фонда огледа
се у чињеници да се у њему налазе све организационе шеме савезних, републичких и локалних органа управе, установа и неких предузећа.17
17

У овом фонду налазе се све организационе шеме, почев од Председништва Владе ФНРЈ,
па појединачно за свако министарство, комитет, савет, дирекцију, комисију, затим орга-
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Од докумената у фонду најбројнија су решења, уредбе, правилници,
наредбе, упутства, закони, мишљења, записници. Језик докумената је српски,
хрватски, словеначки и македонски. Правни прописи које су републике слале
Савету за давање сагласности, мишљења или примедаба углавном нису превођени на српски јер су штампани у Службеном листу на ова четири језика.
У фонду има докумената на енглеском, немачком, француском, руском језику – ради се о декларацијама, прокламацијама, записницима са саветовања и
законским текстовима, посебно из совјетске литературе.
Након архивистичког сређивања и обраде фонда издвојено је 4,8 метара безвредног регистратурског материјала. Ради се о материјалу за који је
путем валоризације утврђено да нема вредности ни за научне, културне, приватне или јавне потребе (радне верзије: закона, уредби, решења, упутстава,
правилника, наредби, акта без прилога, празни обрасци, месечни и тромесечни статистички прегледи кад постоје годишњи, молбе за ослобађање од полагања стручног испита, хонорарне исплате, путни налози, нормативни акти
упућени Службеном листу ФНРЈ за штампање, рачуни у вези с канцеларијским материјалом и инвентарима, дупликати и мултипликати).
Пратећи постојећу литературу о законодавству и организацији власти у
Југославији после Другог светског рата, може се закључити да није довољно
заступљена у историографији, иако овај и слични архивски фондови пружају
веродостојне податке о формирању и развитку социјалистичке Југославије.
Потребно је истаћи два аутора који су посветили овој области велики део
свог научног истраживања, проф. Бранка Петрановића и Љубишу Кораћа.18
Архивска грађа (АЈ, 170) Савета за законодавство и изградњу народне
власти Владе ФНРЈ представља најважнији извор информација које се тичу законодавства, организације и реорганизација власти од савезног до локалног нивоа као и систематизације службеничких места наведених органа
власти и управе за период 1950–1953. године. Затим треба нагласити да се
најпотпунија слика о организацији месних, градских, окружних и среских
НО, и најрелевантнији подаци о броју, проценту и националном саставу одборника на изборима налазе управо у овом фонду, јер „Народни одбори су
као јединствени органи државне власти на својој територији уједињавали
све функције власти.”19 Ови статистички подаци постоје за сваку републику
појединачно и збирно.

18
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низационе шеме републичких државних управа, до привредних организација.
Бранко Петрановић, Политичке и правне прилике за време привремене Владе ДФЈ, Београд, 1964; Љубиша Кораћ, Организација федерације у Социјалистичкој Југославији
1943–1978, Загреб, 1981.
Бранко Петрановић, нав. дело, стр. 109.
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После архивистичког сређивања и обраде остало је шест метара, односно 63 фасцикле архивске грађе, 76 јединице описа и седам књига евиденције. Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар.
Сигнатура архивске грађе фонда је скраћеница Архива Југославије
(АЈ), број фонда (170), број фасцикле и јединице описа.
Фонд су архивистички обрадиле Ленка Чуровић, виши архивски помоћник, и Љубица Вуковић, виши архивиста.
Ljubica Vuković
Legislation Council and Development of National Authorities of Federal People’s
Republic of Yugoslavia (1950-1953)
Summary
Legislation Council for Creation of National Authorities of the Government of
FNRY (170) was founded by the Decree of the Presidium of the National Assembly FNRY
on May 24, 195020. It succeeded the work and duties from the Legislation and Organization
Committee for Organization of National Authorities of the Government of FNRY. Besides
change of the name there were no other changes regarding the manner of work, competencies and organizational structure between those two bodies. Legislature activity was from
initiating preparation of draft bills, regulations, decisions, rule books, orders, and instruction, to the opinions regarding enacting those legal regulations. Establishment of national
authorities consisted of organization of all federal and republic administrative authorities,
institutions and companies and as special manner of organization, local, district and county
national boards were present. Characteristic of the National Boards was that they existed
only in that period and that everything connected to them is in the Committee respectfully
Council. From the historic point of view, by following National boards, all activities and
duties at the local level can be followed starting from communal, agricultural, social, cultural as well as national structure of population, literacy, employment and etc.
Legislation Council for Creation of National Authorities of the Government of
FNRY was one of the most important authorities of the FNRY Government. Head of the
Council was Edvard Kardelj and the other members of the Council could only be ministers
or members of the Government.
Legislation Council ceased to work on January 15, 1953. Although the Council
didn’t last long, from the historic point of view, the foundations of the new state were established concerning legislation and organization of authorities. Duties of the Council were
transferred to the Federal Executive council, except systematization that was job of Federal
Administration for Systematization.

20
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Любица Вукович
Совет по законодательству и формированию народной власти при правительстве
Федеративной Народной Республики Югославии (1950-1953)
Резюме
Совет по законодательству и построению народной власти при правительстве
Федеративной Народной Республики Югославии (170) был учрежден указом Президиума Национального парламента Федеративной Народной Республики Югославии
24 мая 1950 года21. Он унаследовал задачи и обязанности Комитета по законодательству и организации Народной власти при Правительстве ФНРЮ. Помимо изменения
названия, существенных изменений в способах работы, компетенциях и организационной структуре между этими двумя органами не произошло. Законодательная
деятельность варьировалась от выдвижения инициативы по разработке законов, указов, решений, правил, приказов, инструкций до заключений относительно принятию
этих правовых положений. Формирование народной власти состояло из организации
всех федеральных и республиканских административных органов, учреждений и
предприятий, а в качестве особой формы организации были местные органы власти,
местные, районные и уездные народные комитеты. Для национальных комитетов характерно то, что они существовали только в тот период и что все, что с ними связано,
находится в Комитете или Совете. Исторически сложилось так, что через Народные
комитеты можно следить за всеми местными работами и задачами, начиная с коммунальных, сельскохозяйственных, социальных, культурных, а также можно видеть
национальный состав населения, грамотность, занятость и т.д.
Совет по законодательству и формированию народной власти при правительстве ФНРЮ был одним из наиболее важных органов Правительства ФНРЮ. Эдвард
Кардель был назначен главой Совета, а другие члены могли быть только министрами
или членами правительства.
Законодательный совет прекратил работу 15 января 1953 года. Исторически
сложилось так, что, хотя Совет не существовал долгое время (два с половиной года),
основы нового государства были заложены с точки зрения законодательства и организации управления. Задачи Совета были переданы Федеральному исполнительному совету, за исключением задач по систематизации, которые выполнялись Федеральным управлением по систематизации.
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