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АПСТРАКТУМ: Чланак разматра проблеме функционисања задруга ратних инвалида у Краљевини СХС/Југославији, њихову
унутрашњу организацију и покушај инвалида да се преко задругарства извуку из социјалне и економске беде.
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Министарство социјалне политике, Двор Краљевине Југославије.

Историја модерних задруга у Србији почиње последње деценије XIX
века. Министарство народне привреде Краљевине Србије покренуло је и
подржало иницијативу да се на селу формирају институције из којих су се
зајмови могли добијати по повољнијим условима од оних који су били
уобичајени. Прве задруге, Београдска и Алексиначка, биле су само институције са удруженим средствима створене на бази акцијског капитала. Чињеница да је на српском селу било мало новца није допуштала сељацима да
уђу у прве задруге. Сељаци су одбацили почетну идеју да се задруге прво
формирају у градовима јер су желели, сходно њиховој ниској просторној
мобилности, да их виде како делују у њиховим локалним срединама. На
подручју Хрватске модерне задруге почеле су да делују од 1907, а у Црној
Гори чак и раније од 1903. године. Велика пропагандна активност у корист
модерних задруга посебно се осећала у Војводини још од 1870. године. Нешто касније, између 1892. и 1893, Михајло Аврамовић, управник Подунавске окружне задруге у Смедереву, почео је убеђивати српске сељаке да
стварају задруге по узору немачких земљорадничких задруга да би постали
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и дужници и повериоци те нове институције како би из задружних средстава могли да унапреде своја имања. Прва земљорадничка задруга створена је
у селу Вранову 1894. године, а задругарство као економска институција
временом је постало развијено до те мере да је само на територији Србије
било 30 врста разних задруга.1
Задругарство је у југословенској држави имало је изузетно позитивну
друштвено-политичку конотацију. Присталице интегралног југословенства,
говорећи о „јединственој нацији“, дефинисали су Југословене као „задружна бића“ са митом о задрузи обликованим на основу романтичарских и националних илузија. У њиховој реторици било је места чак и за биолошко
схватање задругарства као специфично „словенског“ нагона, пренебрегавајући чињеницу да Бугари нису имали задруге. Говорило се и писало о „мистичној вери“ народа у моралност задруга, што се проглашавало за социјални мистицизам. Задругу, као историјску институцију, дефинисали су термином „социјалне заједнице на бази крвног сродства“.2 Она је служила као један од идеолошких инструмената за економску интеграцију и модернизацију југословенског друштва.
На плану практичне политике, идеја о мерама за побољшање живота
на ратом упропашћеном селу нове државе подразумевала је јефтин државни
кредит и отплату у ратама, адекватну економским законитостима аграрне
производње. Кредитно земљорадничко задругарство добило је дефинитивну
правну подлогу тек крајем 1925. године. До тада, сиромашно српско сеоско
становништво било је упућено на локално самоорганизовање на задружним
основама. Одмах после завршетка Првог светског рата, између 1918–1921.
године, у Србији обновљене су и формиране 1.522 земљорадничке задруге
кредитног, али и набавно-продајног карактера. Ипак, међу њима број стварно активних није премашивао 58% свих регистрованих задруга. На тлу Краљевине СХС, током 1922. године, просечан промет по задрузи износио је
828.676 динара што је 5.022 динара по једном задругару. Теоријски оквири
задругарства доживљавани су као потврда истраживања зоолога о узајамној
помоћи животиња исте врсте, али и мишљења тадашњих економиста о потреби кооперативности као својеврсног коректива неравномерној расподели
богатстава. Видовданским уставом (чл. 29) предвиђала се државна обавеза
помагања „националног задругарства“ у виду јединствене правне регулативе, давања првенства, у делокругу њихових послова, над другим приватним
фирмама и директног државног финансирања задруга.3 Суштина проблема
српске привреде био је недостатак капитала што је утицало на заостајање
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аграра у областима рационализације и интензивирања производње.4 Те проблеме задругарство није успело да реши. Стварност је, упркос надама, по
много чему одударала од теоријских и уставноправних шаблона. Нарочито
негативно искуство стекли су ратни инвалиди из Југославије.
Трауматична искушења Првог светског рата, када је преко 9,5 милиона људи погинуло, а око 8 милиона се вратило кућама оптерећено инвалидношћу, суочила су државе свих зараћених страна са бројним питањима. Највише се размишљало о томе како неговати преживеле осакаћене ветеране,
на који начин им осигурати место у друштву, како их охрабрити да поново
заузму позиције хранитеља породица и потврде своју маскулинизацију у
условима када су они и њихови најближи трајно суочени са последицама
инвалидности. Појавило се питање политичке употребљивости ове, на светском нивоу, милионске популације. Није постојао јединствен одговор. Политика земаља победница разликовала се од политике поражених у светском сукобу утолико што је инсистирала на волонтерској посвећености појединаца решавању проблема интеграције, самодовољности особе са инвалидитетом и ослањала се на економску и психолошку потребу запошљавања инвалида рата.
За немачку државу, подршка инвалидима ветеранима била је приоритетна дужност и давања за инвалиде у другој половини 20-их година односила су приближно 20% годишњег буџета. У Британији, инвалидске пензије
износиле су мање од 7% годишњег буџета, још од 1923. године, и то је опстало као континуитет социјалне политике. Долазило је до парадоксалних
ефеката: док су Британци остали уз државу, упркос сразмерно мањој пажњи
и социјалној бризи, дотле су немачки ратни инвалиди одбацивали државу
огорчени због, по њиховом мишљењу, недовољног збрињавања.5 Навике на
већу или мању улогу државне политике у свим сферама живота очигледно
су играле улогу у процени да ли су државне институције одговарале социјалним потребама. Разлике у деловањима држава нису могле донети трајне
позитивне резултате ни у једној од њих због друштвених отпора, економских прилика и партикуларистичких интереса инвалидских организација
сукобљених око јалових битака за превласт.
То се видело и из ситуације у којој су се нашли југословенски ратни
инвалиди, када су покушали да се организују у задруге да би поправили
свој катастрофални економски положај. Окупљање инвалида око будућег
Удружења ратних инвалида (УРИ) започело је почетком 1919. године када
су се у тек ослобођену земљу почели враћати они које је народ називао
страшном групном одредницом „сакати ратници“. Здружени заједничком
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несрећом окупљали су се у Београду где су се виђали и распитивали како да
дођу до посла и крова над главом. Суочили су се са чињеницом да нико није хтео да их прихвати, а неки од њих нису имали ни коме да се врате док
други то нису ни желели из страха да се суоче са одбијањем својих породица. Они којима је то успело дознали су да су им кућа и имање пропали или
у најбољу руку осиромашили под бременом окупације.
Група активнијих одлучила је да образује одбор а касније и Удружење
ратних инвалида са циљем да се олакша прихватање ове популације у друштву и да им се пружи помоћ у правном, материјалном и моралном смислу.
Били су свесни да би изостајање акције у том смеру значило појаву „накарадних порока“, па и „злих политичких идеја“ под чиме се, наравно, подразумевао бољшевизам. Директан разлог био је да се искусни ратници сачувају и заклоне од „поруга“ оних који нису били свесни терета инвалидности и
искушења незапослених да се одају просјачењу као виду решења егзистенције. Важно је приметити да су управо инвалиди из Балканских ратова
играли битнију улогу од њихових другова сапатника са Солунског фронта у
оснивању УРИ. На дан 19. фебруара 1919. одржан је збор инвалида и породица палих ратника у кафани „Таково“ на Теразијама. Био је то почетак рада велике, али не и једине организације ратних инвалида.6 Статистички подаци о броју њених чланова нису прецизни. Током 1935. године процењивало се да је УРИ имао око 88.000 чланова, рачунајући и породице инвалида,
погинулих и несталих ратника Балканских ратова и Првог светског рата, од
којих је било 45.000 ратних инвалида, распоређених у 32 обласна и 579 месних одбора.7
По доласку на тло нове југословенске државе, српски ратни инвалиди
решавали су питања својих пензија. Законом о потпори војних инвалида из
1914. године, сви осакаћени ветерани подељени су у полуинвалиде од 20%
до 50% неспособности и пуне инвалиде са преко 50% инвалидитета. Постојао је принцип да полуинвалиди добијају 50% од пензије пуног инвалида.
Редови и каплари са пуном инвалидношћу примали су 30 динара, а полуинвалиди истог чина само 15 динара месечне пензије. Пуни инвалиди у чину
поднаредника добијали су 40, а наредници 45 динара. Пензије најнижих
официра биле су за 105 динара веће у односу на подофицире: потпоручници
су примали 150, поручници 183, капетани II класе 216, капетани I класе
262,50, мајори 375, потпуковници 458, а пуковници 600 динара месечно.8
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Редови и каплари, за разлику од официрског кадра, том сумом нису могли
да издржавају породице. То се убрзо променило, јер су и официри, по новим законима о инвалидима који су се често мењали, постали угрожена социјална категорија. Током 1934–1935. године, када је светска економска
криза простепено пролазила, ратни инвалиди просечно су примали на име
пензија или како се тада говорило потпора само око 265 динара месечно, а
то је било сувише мало за иоле пристојан животни стандард. Плата једног
радника у Београду 1930. године износила је око 1.400 динара. Тада је за
живот просечне радничке породице било потребно издвојити чак и до 1.900
динара месечно.9 Другим речима, инвалидске потпоре са становишта оних
који су их добијали представљале су само мањи део и онако недовољних
прихода за збрињавање домаћинстава са више чланова. Зато су и покушавали да се, кроз задружни систем, сами изборе за повољнији економски статус.

Унутрашње уређење и функционисање инвалидских задруга
Профил унутрашњег функционисања инвалидских задруга може се
најбоље реконструисати преко правила задруга које су пословале у престоници Краљевине СХС. Једна од њих била је инвалидска земљорадничка
кредитна задруга „Врачар“ из Београда основана 1925. на неодређено време
са улозима 16 оснивача, од којих су 13 били официри и војници инвалиди,
два задругара имала су инвалиде у породицама, а у оснивању ове институције придружио им се и један пензионер. У оквиру задруге деловала су три
тела и једна функција одговорна за управљање и административне послове:
управни одбор, надзорни одбор, скупштина задругара и секретар – благајник. Управни одбор је имао 5 чланова који су бирали председника из својих
редова, а он је истовремено био и председник задруге. Чланове управног
одбора постављала је на две године скупштина задругара, такође из својих
редова, а главни услов за обављање функције била је писменост кандидата.
Половина чланства управног одбора, која се одређивала коцком, била је у
обавези да већ после прве године одступи са тог положаја док је друга половина, радећи са новоизабраним члановима управног одбора, остајала током целог мандата. Постојала је и могућност реизбора.
Скупштина задругара имала је право да попуњава појединачна места у
управном одбору, упражњена смрћу или оставком неког члана. Она је такође имала право да смени чланове одбора, па и цео управни одбор, уколико
његови чланови не би вршили законом предвиђене дужности. Право смењивања управног одбора имао је и надзорни одбор, али са обавезом да одмах
потом сазове скупштину задругара, достави одлуку и објасни разлоге за
смењивање. Дужност смењених чланова управног одбора привремено су
вршили изабрани представници надзорног одбора. Акт задруге постајао је
9
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правно валидан када би га, поред председника управног одбора, потписали
један члан управног одбора и секретар – благајник.
Управни одбор је заступао задругу у јавном животу и у евентуалним
судским процесима. Због тога су компетенције управног одбора предвиђале
стриктно поштовање закона о задругама, обавезно дежурство појединих
чланова управног одбора у седишту задруге током радних дана, доношење
одлука о пријему и искључивању појединаца из задруге, одобравање позајмице задругарима у оквирима суме коју је одређивала скупштина задругара, набавку средства за земљорадњу и одређивање цене по којој ће се уступити задругарима на коришћење. Управни одбор је имао право закључивања зајмова у име задруге до границе коју је претходно одредила скупштина
и водио је рачуна о њиховом отплаћивању. Био је задужен за контролу рада
секретара и благајника и месечну проверу пословања задруге. На крају године пописивао је имовину и правио годишњи преглед рада и стања у задрузи, после чега би до краја марта сазивао редовну скупштину задругара и
подносио јој извештај о пословању и финансијама за протеклу годину.
Управни одбор се састајао минимум једном месечно у унапред одређеном
термину. Одлуке одбора биле су пуноважне ако је постојао кворум од три
члана. Уколико би својим одлукама оштетили задругу, чланови одбора су за
ту штету одговарали својом имовином.
Слична правила важила су и за чланове надзорног одбора. Они нису
могли вршити друге функције у задрузи за време мандата, а њихове специјалне дужности обухватале су и писање пословника о раду задруге, одобравање позајмица из задружне касе члановима управног одбора и старање о
враћању таквих кредита па су због тога имали право на подношење тужбе
судским органима против чланова управног одбора који их нису враћали.10
Задруга „Врачар“ се заснивала на ограниченој одговорности задругара, сразмерно њиховом уложеном капиталу. Чланови задруге колективно су
одговарали задругиним обавезама са целокупном сумом улога. Задаци задруге били су разноврсни. Обухватали су позајмљивање новца земљорадницима за њихове послове, набавку средстава за земљорадњу, укључујући семе, саднице, стоку, ђубриво и механизацију коју су после уступали задругарима за готовину или на кредит. Упоредо са тим, тежило се развијању свести о позитивним ефектима штедње. Примали су штедне улоге, не само од
својих задругара, већ и од других правних и физичких лица. Чланови задруге могли су бити сви пунолетни грађани инвалиди који су слободно располагали сопственом имовином и уживали сва грађанска права, под условом
да нису под старатељством или да против њих није покренут стечајни поступак. Особе склоне нераду, алкохолизму, коцки, па и оне које су се бавиле прилично уносним, али друштвено „сумњивим“ пословима „лихварства“
10
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или „зеленаштва“ нису имале право да постану чланови задруге. Право на
чланство имали су, поред свих ратника и њихове пунолетне деце и удовица,
старешине породица или задружних кућа у којима су живеле особе са инвалидитетом, удовице умрлих задругара као и њихови потомци. Услов је био
да задругар живи у врачарском срезу или барем у Београду. Другим задругама признавало се право на колективно чланство. Кандидат за члана задруге „Врачар“ подносио је писмену молбу управном одбору задруге, а против
евентуалног негативног решења могао је уложити жалбу скупштини задругара. Уколико је одговор управног одбора био позитиван, нови члан задруге
подносио је потписану и полицијски оверену изјаву да ће са својим улогом
„солидарно одговарати“ претходним и будућим обавезама задруге.
Чланство у задрузи је престајало добровољним иступањем, смрћу задругара, селидбом изван области у којој је задруга функционисала и искључивањем из задруге. Добровољно иступање било је могуће у свим приликама, под условом да задругар о томе обавести задругу писменим путем, после чега би му администрација задруге издавала реверс. Исти поступак примењивао се и у случајевима селидбе задругара. Чланство у задрузи наметало је појединцима придржавање неких основних норми друштвено пожељног понашања под претњом искључења. У преступе за искључивање спадали су дружење и пословни контакти са морално проблематичним особама
као што су, по мишљењу управног одбора, били зеленаши, коцкари, убице
и алкохоличари. То се дешавало и ако би одбор проценио да неки члан задруге припада овој листи непожељних. Други разлози за такву санкцију били су везани за изостанак појединаца са три узастопне скупштине задругара
без образложења, затим за вршење кривичних дела и преступа, злоупотребу
кредита у друге сврхе од оних које је навео у молби за добијање позајмице,
уколико не отплаћује кредит или уступи и прода робу коју му је задруга
продала или позајмила. Сплеткарење и свађалачка нарав појединих задругара могли су такође да доведу до искључивања, посебно ако се оцењивало да
се тиме негативно утиче на углед и интерес задруге. Казна се изрицала и
ако задругар није вршио своје дужности према задрузи, или ако је пао под
стечај. Одлуку о искључивању појединаца из задруге доносио је управни
одбор, а искључени члан имао је право на жалбу скупштини задругара.11
У гарантована права и дужности чланова задруге спадало је лично
учествовање у раду и доношењу одлука скупштине, а друге задруге учлањене у инвалидску земљорадничку кредитну задругу „Врачар“ представљали
су делегирани опуномоћеници који су истовремено морали и сами бити задругари „Врачара“. Члан задруге имао је право да подноси писмене предлоге који су се тицали задруге и њеног пословања, под условом да свој предлог достави управном одбору најкасније пет дана пре одржавања скупштине задругара. Могао је да тражи на увиђај записнике са скупштинских сед11
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ница и преписе годишњих финансијских извештаја о задругином пословању. Сви ти контролни механизми служили су му за остваривање базичних
права. Међу приоритетне дужности задругара спадала је уплата суме од 200
динара годишње у задружни фонд, одједном или у десет месечних рата, а
рата није могла бити мања од 10 динара. Задругари су своју уштеђевину могли улагати искључиво у „Врачар“.12
Пословање задруге предвиђало је поштовање неколико основних правила. У погледу давања кредита била је ограничена искључиво на своје задругаре и то под условима стицања увида разлога за позајмицу, сигурности
да ли ће бити употребљена у сврхе задовољавања земљорадничких потреба
и то уз предуслов да позајмица буде материјално обезбеђена, другим речима да се увери у платежну способност задругара. Особе које су потраживале
кредит пријављивале су се радним даном у просторијама задруге где су попуњавале образац у коме су тражиле позајмицу, наводиле јемство или залог, тражену суму, сврху позајмице и тачан рок отплате. Суму највећег појединачног дуга задрузи одређивала је сваке године скупштина задругара а
управни и надзорни одбор, приликом доношења одлука о позајмицама, нису смели да прекораче ту суму. Кредити су се давали на краће време од једног до дванаест месеци, а на дуже време највише до четири године. Сви
кредити морали су се отплаћивати у редовним ратама које су могле бити
месечне, тромесечне или шестомесечне. У изузетним приликама, под околностима природних катастрофа, управни одбор могао је да одложи рату дужнику или да продужи рок отплате до годину дана искључиво уз сагласност
надзорног одбора. Чак и тада дужник је морао да положи интерес унапред.
За набавку земљорадничких средстава била је слична процедура. Задруга је познавала три врсте штедних улога: сталне, обичне и дечје. Стална
штедња је била дужност сваког задругара, а скупштина је одређивала колика би то сума требало да буде и на који начин ће се вратити штедиши.
Скупштинска одлука о томе уносила се у пословник. Обична и дечја штедња биле су приступачне и људима који нису били чланови задруге. Најмања
сума за обичну штедњу била је симболично један динар, а за дечју чак и нижа од пет пара који су се могли уплатити било у новцу или у облику неупотребљене поштанске марке. Највећа сума појединачно и на једној књижици
могла је износити 2.000 динара, а камату на све врсте штедње одређивала је
скупштина задругара. Финансијска средства за пословање задруге добијала
су се из штедних улога, зајмова и резервног фонда. Свака задруга тежила је
да своју потребу у новцу задовољава искључиво из локалних извора под којима су се подразумевали штедни улози и резервни фонд.13
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Друштвена улога задруга сводила се на развијање свести о потреби
стварања уштеђевине до те мере да су задруге приређивале јавна предавања
на ту тему, организовале пригодне изложбе и давале похвалнице или награде најуспешнијим штедишама. Задруга је могла закључивати зајмове, али
само у случају да њена средства не могу да подмире потребе задругара и
штедиша. Једина институција код које се земљорадничка задруга „Врачар“
могла задужити била је Главни савез српских земљорадничких задруга у
Београду, а скупштина задруге претходно је морала донети решење о укупној суми задуживања преко које се није смело ићи. Резервни фонд задруге
је формиран од годишње добити тако што се вишак прихода уносио у њега,
а служио је за покривање евентуалних губитака у пословању. Најмање половина резервног фонда морала је стално бити одвојена од обртног капитала и уложена код Главног савеза српских земљорадничких задруга, а задругари нису имали никакво лично право на новац из тог фонда чак ни у случају престанка рада задруге. Приходи из тог фонда одлазили су у наградне
просветно-хуманитарне сврхе.14
Скупштине задругара могле су бити редовне и ванредне. Сваки задругар је имао право гласа, осим у случају давања тзв. разрешнице, односно
његовог искључивања и уколико би скупштина гласала да поведе парницу
против њега. Ти изузеци важили су и када је скупштина одлучивала о закључивању правних послова са чланом задруге, а тада он није имао право
присуства и гласања. Кворум скупштине чинила је половина свих задругара. Заказивала се најмање 10 дана пре одржавања, писменим путем и са
утврђеним дневним редом. Одлуке о питањима ван дневног реда нису имале никакву снагу. Гласање на скупштини је било јавно, а одлуке су доношене простом већином осим када се гласало о изменама правила задруге, смањивању броја чланова управног и надзорног одбора и о престанку рада задруге за шта се тражио пристанак три четвртине свих задругара. Пре почетка рада скупштине, управни одбор је састављао списак присутних чланова.
Редовна годишња скупштина имала је мандат да одлучује о свим питањима
која су се тицала рада задруге, а ванредна само о оним због којих је сазвана.
Одлуке редовне скупштине имале су великог утицаја на политику задруге.
Она је бирала чланове управљачких тела, одређивала укупну суму за кредите и највећи износ појединог кредита који се могао дати задругарима, доносила одлуку о евентуалној попуни губитака личним средствима задругара,
ако га није могла покрити сумом из резервног фонда, и количини новца по
особи за такве ванредне издатке. Утврђивала је укупну суму до које се задруга, у случају потребе, могла задужити код других монетарних институција. Скупштина задругара је одређивала висину камата на штедне улоге,
као и стопу интереса на позајмице задругарима. Одлучивала је и о куповини земље за задружне потребе и о подизању и куповини неопходних зграда.
14
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Пошто је задруга „Врачар“ била члан Главног савеза српских земљорадничких задруга, њени чланови су на годишњим скупштинама бирали пуномоћнике за конгресе и скупштине Главног савеза. Скупштина задругара
је била овлашћена да одређује ликвидаторе у случају престанка рада задруге и да, у току сесија, именује тројицу чланова задруге који су потписивали,
заједно са секретаром и члановима управног и надзорног одбора, списак
присутних на скупштини и записник са седница. Постојало је и право жалбе
на незаконите скупштинске одлуке, а жалба се подносила „надлежном првостепеном суду“ у року од месец дана од доношења одлука. Суд је имао
право да поништи донете одлуке. Право жалбе имали су управни одбор и
сваки задругар који је присуствовао скупштини, уложио протест на одлуку
и тражио да тај протест уђе у записник са седнице.15
Функција секретара – благајника носила је извесна ограничења. Бирала га је скупштина задругара и није смео бити члан управног или надзорног
одбора, иако је имао дужност да присуствује седницама управног одбора на
којима је имао право савета. Особа на тој функцији морала је бити писмена
и способна за читање. У то време разликовала се способност писања, за коју
се сматрало да је поседује свако ко је могао да се потпише, од стечене способности паралелног читања и писања. Водио је благајничке, рачунске и секретарске послове задруге што је било прецизирано посебним пословником
задруге. Секретар је примао и издавао новац на основу решења управног
одбора, а био је дужан да новац заједно са председником одбора и једним
чланом тог тела преда најближим задругама земљорадничког типа „под интерес и на чување“. Чувао је обвезнице, робу, заложене ствари, документа,
књиге и преписку зато што је био у обавези да води све књиговодствене и
рачуноводствене послове, сву преписку па и записнике са седница управног
одбора и задружних скупштина. Састављао је месечни рачун о пословању
задруге, а на крају године давао је завршни годишњи рачун. За сваки недостатак у задружним финансијама одговарао је целокупном личном имовином. Заузврат скупштина је имала право да му одређује награду, али и да му
тражи кауцију чију је висину одређивала а могла је бити у непокретном
имању, хартијама од вредности, чак и у чврстом личном јемству.
Секретар је могао бити смењен или дати оставку, а отказни рок у оба
случаја трајао је три месеца. Контролисао га је надзорни одбор који је имао
право да га удаљи са дужности уколико би се испоставило да не врши своје
обавезе или да је оштетио интересе задругара. У том случају надзорни одбор је морао да истог дана по доношењу одлуке сазове ванредну скупштину
којој би изнео све затечене неправилности. Ванредна скупштина се сазивала и у случајевима смрти секретара. До састанка ванредне скупштине надзорни одбор је имао право да одреди привременог вршиоца дужности секретара искључиво из средине задругара. Предвиђала се и могућност да ову
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функцију врше два лица. У случајевима успешног и обимнијег рада задруге
управни одбор могао је да одреди помоћнике секретара који су посебно награђивани зависно од посла и прихода задруге. Пожељна квалификација помоћника била је завршена задружна школа.16

Инвалидске задруге у борби за опстанак
Оснивање и одржавање инвалидских задруга било је међу најмање
успешним и најризичнијим подухватима Удружења ратних инвалида. Средишњи одбор те организације током 1927. године покушао је да кредитира
задругарство на основу чл. 90 Закона о инвалидима из 1925. који је допуштао давање кредита на бази покрића инвалидских потпора, али је та одредба изостала из новог закона о инвалидима који је ступио на снагу 1929. године. Промена законске регулативе нанела је велику економску штету Средишном одбору. Процењивало се да је одбор изгубио 589.000 динара, пошто је био принуђен да отпише дугове инвалидским задругама у Скопљу и
Крушевцу. После раздобља комесарске управе, у времену владавине интегралног југословенства између 1929–1931. када су задруге нестајале или у
најбољем случају стагнирале, нови Средишни одбор покушао је да, преко
државне комисије за измену Закона о инвалидима, инвалидско задругарство
постане део новог пројекта правних прописа, али је наишао на одлучан отпор чланова комисије. Мишљење комисије да инвалидском задругарству
није место у Закону о инвалидима него у Закону о задругама сведочи о рефлексу парцелизације права. Уместо да све норме везане за инвалиде буду у
оквирима једног закона државни представници као да су желели да поделе
нормативне обавезе на што више ужих сектора. Радило се о тактици која би
државним институцијама и у будућности омогућавала пребацивање одговорности са једног министарства на друго. Од мреже инвалидских задруга
створених пре 1929. године, опстале су само обласне задруге у Чачку, Љубљани и Ваљеву. Већина задруга које су биле под контролом Главне инвалидске задруге, по оцени Средишног одбора, вршила је претерану децентрализацију обртног капитала рачунајући са већом добити, а тиме и са већим бројем људи који би имали корист од задружне политике. Обласна задруга у Љубљани једина се централизовала и сачувала капитал у вредности
4.000 динара, док су остале упале у кризу.
Нова политика инвалидског задругарства базирала се на правилима
која је написао члан Надзорног одбора удружења и виши чиновник Привилеговане аграрне банке Драгољуб Ђурковић. Под утиском последица светске економске кризе Удружење се определило за стварање и афирмацију
кредитних задруга, пошто се током 1935. процењивало да ће економска
криза у Југославији трајати још најмање неколико година. Мотивисани не-
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поверењем већине приватних предузетника и државних установа према задругарству, чланови Средишног одбора размишљали су и о стварању Инвалидске банке, са капиталом од 3 милиона динара, која би делила неопходне
кредите инвалидима преко обласних одбора. Проблеми задругарства показали су низак ниво солидарности инвалидских задруга према Средишном
одбору. Одбор је финансирао задруге уз посредништво Главне инвалидске
задруге која је делила средства. Када је Главна задруга угашена обласне задруге нису хтеле да врате дуг са образложењем да тај новац дугују искључиво Главној инвалидској задрузи. Средишни одбор је морао на суду доказивати право повериоца. Парница је решена у корист УРИ и одбор је отписао дугове тим задругама сматрајући да тиме штити интересе задругара –
инвалида.
Ни задругари нису поседовали довољну јавну свест о својим обавезама, што се може видети на примеру стечаја акционарског друштва Инвалидска задруга из Београда. Ликвидациони одбор је констатовао да су поједини задругари против којих није био поведен парнични поступак имали
средства, али не и намеру да врате позајмљени новац. Други којима се судило нису имали никаквих средстава за враћање дугова, а постојали су и људи
који су редовно измиривали обавезе, мада са малим свотама, што није било
довољно за опстанак задруге.17 Приватни и јавни интереси богатих зајмодаваца поклапали су се у намерама да дезавуишу задругарство из страха од
његове економске конкурентности.
Инвалидска задруга а. д. дуговала је новац Народној банци Краљевине
Југославије пошто су се неке задругине дужничке менице, на основу реесконтног кредита који је задруга користила до стечаја, налазиле у власништву банке. У доступним извештајима не спомиње се укупна сума дуга. Дуг
према банци исплаћивао се од заосталих задружних потраживања преко меница које су дужници задруге са малим сумама, споро и нередовно плаћали.
Истицало се да је укупна сума по меничним потраживањима задруге била
једнака суми дуга код Народне банке. Укупан дуг другим задругиним повериоцима процењивао се између 80.000 и 100.000 динара. Међу њима се налазило и Коло српских сестара. Задруга није платила ни порез, а имала је и
терет неисплаћених улога на штедњу. Ти дугови требали су се, формално,
исплатити продајом задругине заостале робе, али је њена стварна вредност
била мања од номиналне. Били су то ткачки разбоји и пушке за спортско
стрељаштво. Део задругиних дужника били су земљорадници који су дуговали 60.000 динара. На основу уредбе југословенске владе о ликвидацији
земљорадничких дугова из 1936. задруга им је морала отписати четвртину
дуга. Све дужничке обавезе земљорадника пренете су на Привилеговану
аграрну банку. Према уредби, банка је преузела обавезу да 50% дуга исплати задрузи у 12 годишњих рата. Четвртина дуга била је у обвезницама са
17
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3% камате и роком амортизације од 20 година. То је значило да је део новца, неопходног за отплату заосталих потраживања, задруга могла добити и
продајом тих обвезница.
Слабост овог решења била је у потреби чекања док курс тих папира од
вредности не достигне оптималну висину. Ликвидациони одбор тражио је
излаз у привременој позајмици 100.000 динара, како би до краја исплатио
раније повериоце, а на новог повериоца пренео би све задругине приходе у
новцу и хартијама од вредности. Позивао је Средишни одбор УРИ да буде
тај нови поверилац.18 Остаје непознато да ли је Средишни одбор прихватио
тај предлог. Чак и да јесте, био би то подухват повезан са релативно великим трошковима без икакве сигурности за рок у коме би се тај дуг могао исплатити или, у најмању руку, амортизовати. Прихватање тог терета значило
би да је УРИ запоставио своје економске интересе поводећи се за намерама
етичке природе, да би доказао да је стварање задруге било мотивисано општим хуманим принципима.
Било је и успешнијих примера пословања. У Словенији је 1925. отворена инвалидска задруга „Узајамна помоћ“. Давала је кредите инвалидима
са 5% камате. Примала је и штедне улоге који су додуше били мали због последица велике светске кризе. Међу 363 акционара задруге налазиле су се
све инвалидске организације Словеније. Валутна криза погодила је задругу
тако да ни 1935. није била у стању да потпуно задовољи потребе чланства,
али био је довољан подвиг то што је опстала. До 1937. задруга је издала зајмове у висини 477.352,90 динара. Њена материјална способност, на основу
Уредбе о ликвидацији земљорадничких дугова из 1936. године, износила је
878.296,58 динара. Том уредбом задруга је призната као филантропска установа и за разлику од сличних институција обезбедила је услове за даљи опстанак и развој.19
Изгледа да су најмање били успешни економски експерименти који су
покушавали да нађу средњи пут између државног интервенционизма и тржишног либерализма. По претераној оцени Министарства социјалне политике, јер је почела са радом 1925. а угасила се већ током 1927. године, међу
привредно успешне подухвате ратних инвалида спадала је занатлијскo произвођачко-набављачкa задругa у Земуну. Имала је машинбраварску и столарску радионицу, ливницу, па чак и електричну централу. Све то уступило
је Министарство на привремено коришћење инвалидима. Планирано је да
закуп потраје 10 година, после чега би задруга вратила у исправном стању
све што је од државе примила. Задруга се обавезала да минимум 10% добити уноси у фонд за позајмљене зграде, машине и алат док не дође до суме
неопходне за испуњавање гаранције повратка свих привремено датих сред18
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става. Удео задругара износио је 1.200 динара и отплаћивао се у ратама. Рок
за пуну исплату био је ограничен на две године, али је уписнина износила
само 50 динара. Задруга се није смела напуштати док не прођу три године
од пријема, јер је одговорност појединца задругара за обавезе задруге била
пет пута већа од његовог удела у задрузи. Осим потписивања писмене обавезе, од будућег задругара тражило се 6 месеци радног искуства у радионици или фабрици, да је солвентан, примерног владања и без казни којима се
одузимала грађанска част. Рад задругара је био обавезан до те мере да се нерад кажњавао са 25% наднице, јер је био тако организован да би изостанак
било ког појединца нанео штету задрузи.20
Члан занатлијске задруге имао је право да преко задруге набавља алат
и животне намирнице, да прима помоћ у случајевима болести, несреће на
раду или смрти, да буде стамбено обезбеђен, да захтева од задруге исплаћивање годишње уштеђевине, од које је најмање 25% морао положити на
штедњу код штедионице или банке коју је одредила задруга. Прокламовани
циљеви задруге били су развој продуктивног рада инвалида, да наводно
смањи њихову пасивност радне способности, обучава инвалиде и њихове
породице у радионицама и касније оснива нове радионице истог типа на територији Краљевине СХС. Асортиман задруге био је велики, обухватајући
производњу машинских делова од ливеног гвожђа и других метала, поправку аутомобила, парних машина, производњу и поправку пољопривредних
оруђа, собног намештаја и фарбање свих ствари. Оскудност средстава, од
почетка функционисања задруге, упозоравала је на нереално планирање и
на егзистенцијалне проблеме због објективних немогућности да се посегне
за приватним кредитима. У Министарству социјалне политике било је занесењака који су се надали да ће задруга преживети уз помоћ оферталних лицитација, односно тендера, на којима би имала приоритет у односу на друге
фирме.21 Та очекивања се нису испунила.
Побољшање економског статуса инвалида није подразумевало само
право на запошљавање или на упуштање у ризичан бизнис малих размера и
ограничених могућности. Идеја о праведнијем и бољем југословенском
друштву обухватала је и право инвалидских организација да, за економску
помоћ социјално заштићених особа, формирају известан, али недефинисан,
број инвалидских задруга по угледу на земљорадничке. Остало је отворено
питање на који се тип задруга мислило: кредитне, потрошачке или набавне.
Горња инстанца у одлучивању о ширењу мреже инвалидских задруга остала је личност министра социјалне политике, али уз неопходну сарадњу Средишњег одбора УРИ. Додељивање хуманитарне помоћи појединцима показало се као прилично неефикасна мера. Забринути због лошег социјалног
20
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статуса инвалида рата и њихових породица, људи су тврдили да ће донације
тог типа бити делотворне тек када се уведе контрола у свим фазама коришћења: од пријема новца, преко пласирања суме, до њеног даљег искоришћавања. Тврдило се да ће инвалидске задруге најбоље обавити посао контроле.22 У пракси је долазило до бројних злоупотреба инвалидског задругарства. Чиновници задруга нису презали ни од крађа из инвалидских каса.
Проневере новца биле су чест вид пљачки.
Друга врста злоупотреба била је још раширенија, а односила се на немар дужника да враћају позајмице инвалидским задругама иако су оне позајмљивале новац са 10% или 12% камате у временима када су приватни
новчани заводи наплаћивали двоструко веће каматне стопе. Снажније инвалидско задругарство у Краљевини Југославији, наводно лишено системских
недостатака, требало је да преузме и друге економске послове од хуманитарног значаја у вези са откупом инвалиднина. Посебно је осуђивана ранија
државна пракса откупа инвалиднина као „мамац“ да се за малу суму новца
уступе држави појединачна, стечена и доживотна, права ратних инвалида.
Истицало се да је мање од 5% инвалида имало користи од откупа, а да су
они који су се повели за њим као краткорочним средством за решавање економских проблема већином поново пали на терет државе или хуманитарних
организација пошто су изгубили сва средства за живот. Све повластице у
виду откупа, наслућивало се међу људима наклоњеним праведнијем решавању инвалидских проблема, могле су се без проблема укинути или пренети
на инвалидске задруге.23 Тако су инвалидске задруге у теорији посматране
као неопходна и добродошла алтернатива до тада неуспешним економским
одредбама рестриктивног социјалног законодавства. Оне ипак нису имале
објективних могућности да испуне нереална очекивања.
Слепи ратни инвалиди покушавали су и да се баве земљорадничким
задругарством. На директну интервенцију председника Народне скупштине
Ивана Рибара и уз сагласност шефова посланичких група, током 1923. добили су у Футогу 4.315 м2 за кућу и окућницу, 8 јутара плодне земље по појединцу и 50 јутара за заједничке пашњаке. Колонизацији простора приступило је 50 инвалида са породицама који су на том месту створили земљорадничку задругу и насеље „Нови Ветерник“, јер је део њих настрадао у
биткама на Ветернику. Добили су дозволу да се населе пола године пошто
им је Министарство аграрне реформе предало земљу. Основали су и управни одбор своје задруге, који није успео да одговори свим потребама због недостатка финансијских средстава. Боравили су у четири павиљона са породицама. Прве године у насељу део инвалида је живео од издавања земље
22
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АСЦГ, ф. Двор Краљевине Југославије 74-233-348. Пројект измена и допуна у инвалидском закону од 25. новембра 1932.
АСЦГ, ф. Двор Краљевине Југославије 74 - 233 - 348. Пројект измена и допуна у инвалидском закону од 25. новембра 1932.
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под закуп, али су касније одлучили да сами, упркос хендикепу, обрађују
имања, вероватно због негативног искуства са закупцима. Чак су и државни
пропагандисти морали да признају да инвалиди из колоније имају „тежак
психички живот“ који само рад може учинити сношљивим. Државна помоћ
је била симболична. То открива опаска анонимног писца о томе да су инвалиди били само делимично снабдевени примитивним средствима за обраду
земље. Упркос неприликама, постали су маркетиншки модел наводног
успеха Министарства социјалне политике у збрињавању инвалида.24
Обласни одбор УРИ из Београда организовао је 1926. године Инвалидску земљорадничку кредитну задругу. Током 1928. године задруга је имала
330 задругара са сумом од 169.890 динара, што није било довољно за подмиривање потреба свих чланова. Циљ јој је био да кредитима подстиче
отварање пиљарница и трафика, али и да помогне земљорадницима приликом куповине стоке. Челни људи задруге обратили су се краљу Александру
са молбом да им створи погодне пропагандне услове тако што би код њих
положио штедни улог. Колико је ситуација била неповољна може се проценити из података да је дуг задруге крајем септембра 1928. износио 160.000
динара, док је укупна вредност избалансиране активе и пасиве била нешто
изнад 538.000 динара. Ако се томе дода да су чланови задруге могли да поделе приход од само 19.000 динара, добија се јасна слика економских тешкоћа чак и оних задруга које су биле лоциране у близини престонице где
је било много лакше задовољити потребе за новцем и капиталом у поређењу са задругама из унутрашњости земље. Као резултат неповољног пословања приходи и расходи нису били у потпуној равнотежи, али нису прелазили цифру од 32.000 динара.
Двор није показао довољно слуха за неприлике ове земљорадничке задруге тако да су секретар и председник били приморани да се поново обрате краљу Александру да их подржи уплаћивањем материјалних средстава.
Ситуација се компликовала тиме што је председник Удружења ратних инвалида, пуковник Лазаревић, послао поруку маршалу Двора у којој је истицао да не би требало изаћи у сусрет жељама функционера задруге. Остаје
отворено питање да ли се ту радило о личним разрачунавањима или о економском ривалитету УРИ и кредитне задруге у моментима када је постајало
јасно да се не може рачунати са осигураним приходима на дужи рок. На локалном нивоу Месни одбор ратних инвалида за Београд годинама је покушавао, још од 1923. године, да се избори за повољнији економски положај
својих чланова тако што је пред Божићне и Новогодишње празнике слао
управи Двора континуиране захтеве за пријем делегација које би лично кра24

Непотписано, Слепи инвалиди и пољопривреда, Социјални препорођај, год. V, бр. 3,
март 1925, 134-137; Непотписано, Држава и привредни покрет наших инвалида, Социјални препорођај, год. V, бр. 9, септембар 1925, 438-451; Љубомир Савић, Историја
слепих Србије, Београд 1964, 257– 262.
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љу Александру изложиле тежак економски положај њиховог чланства са
опаском да је беда велика до те мере да већина њих нису могли да подмире
потребе ни у основним животним намирницама. Материјална неизвесност
натерала је чланове инвалидске задруге да се и више од 10 година касније,
честитајући празнике кнезу Павлу, поново дохвате исказивања поданичког
менталитета као јединог сигурног средства за стицање моралне и материјалне подршке дворских институција.25
Инвалидске задруге су покушале да хумане циљеве остваре и на друге
начине: објављивањем књига на тему српске и југословенске војске током
1938. године да би се прикупила средства за функционисање задруге. Део
тиража књиге Наша војска уместо у продају отишао је у виду поклоњених
примерака Дворској канцеларији и самом владару који нису осећали потребу да откупом једног дела тиража материјално потпомогну идеолошки врло
здушно подржано задругарство. Терет одржавања рада инвалидских задруга делимично је прешао на Обласни одбор УРИ из Београда који је још
1927. подигао од задруге „Врачар“ преко 3.500 динара, а уложио је у обласну инвалидску задругу 81.373 динара. Био је то процес концентрације капитала унутар система већих задружних комплекса што се негативно одразило на функционисање мањих и слабо финансираних задружних институција.26 Читав административни систем, који је створен да би опслуживао задругаре малих задруга, или није био у економској могућности да извршава
своје задатке, или је пљачкама и проневерама слабио задругу као институцију која је живела од поверења задругара. Тако је већина инвалидских задруга била у ситуацији да очекује гашење.
Мада се од задругарства у целини много очекивало тај економски, па
донекле и идеолошки, модел није оправдао наде становништва у стварање
државе са ефикасним системом приватне и јавне социјално-економске заштите. Упркос томе, његов утицај осећао се и у тумачењу стварања сеоских
25
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АСЦГ, ф. Двор Краљевине Југославије 74-345-511. Писмо чланова инвалидске земљорадничке кредитне задруге за београдску област, од 17. октобра 1928, упућено краљу
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радних задруга као вида континуитета са предратним задругарством, у периоду после 1945. године, када је било једна од ретких политички опортуних и пожељних позитивних представа о предреволуционарној Југославији.

