Љубица Вуковић

УДК:354(497.1)"1946/1950"

Комитет за законодавство и изградњу народне
власти Владе ФНРЈ 1946–1950
– установа и њена архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Рад представља сажете информације из
Историјске белешке, настале после архивистичке обраде фонда
Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе
ФНРЈ.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Организација власти, реорганизације, систематизација и принадлежности, унапређење административног пословања, правни прописи и њихова израда, аграрна реформа, експропријација и национализација, материјали о изборима
Установа
После вишемесечних преговора који су под притиском савезника вођени између руководства народноослободилачког покрета и краљевских намесника владе потписан је други споразум Тито–Шубашић 1. новембра
1944, којим је предвиђено оснивање јединствене владе и утврђен састав
владе до одлуке Уставотворне скупштине. Тако је 7. марта 1945. образована
привремена Влада Демократске Федеративне Југославије, а као посебан орган Владе ДФЈ установљено је Министарство за конституанту. Основни задатак тог министарства била је израда нацрта првог устава и припрема аката за рад Уставотворне скупштине.
Законодавни савет Владе ДФЈ основан је 2. априла 1945. Његови задаци су били: израда нацрта закона које поједини министри подносе Влади;
коначна израда предлога законских текстова, по овлашћењу Владе, 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.1
У оквиру Министарства за конституанту образована је, 7. септембра
1945, Комисија за устав као саветодавно тело чији је задатак био да изради
нацрт устава на основу којег ће Министарство за конституанту сачинити
предлог устава и поднети га Влади ДФЈ и Уставотворној скупштини ДФЈ.
1

АЈ-182–5, Исти објављен у Љ. Кораћ, Организација федерације у социјалистичкој Југославији 1943–1978. године, Загреб 1981, 223.
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Министарство за конституанту и Комисија за устав престали су да постоје
испуњењем свог основног задатка – усвајањем Устава ФНРЈ 31. јануара
1946.
Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ, од 8. фебруара 1946,
основан је савезни орган управе искључиво за законодавство и изградњу
народне власти – Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,2 чиме је престала функција Законодавног савета Владе ДФЈ и његова надлежност прешла на Комитет.
Задаци и надлежност Комитета уређени су Општом уредбом о комитетима Владе ФНРЈ.3 Комитет 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;
– 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;
2
3

Службени лист ФНРЈ, бр. 13/1946.
Службени лист ФНРЈ, бр. 32/1946.
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– руковођење Службеним листом ФНРЈ, старање о службеним издањима закона и коментара закона;
– научно проучавање питања правне изградње државе;
– као и за све друге послове из области законодавства и изградње народне власти који законом или уредбом Савезне владе буду стављени у његову надлежност.
Комитет је, осим наведених задатака и надлежности, од 2. априла
1948. био овлашћен да између две седнице Владе разматра предлоге уредаба чије се доношење сматрало ургентним. Уредба се сматрала донетом на
седници Владе ако ју је усвојио Комитет за законодавство и изградњу народне власти, а сагласност дали председник Владе и члан Владе, предлагач
уредбе. Овај посебан поступак био је предвиђен за доношење хитних уредаба Владе.
Уредбом Владе ФНРЈ од 11. марта 1949. године4 у саставу Комитета за
законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ основана је Савезна
управа за систематизацију, преко које је Комитет вршио послове систематизације на основу Закона о државним службеницима.
Решењем Владе ФНРЈ од 4. јануара 1950. године5 у саставу Комитета
за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ основан је Савезни биро за унапређење административног пословања, као орган надлежан
за организацију и уређење административног пословања у државним надлештвима, установама и предузећима.
Указом Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 24. маја 1950. укинут је Комитет за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, а
уместо њега је основан Савет за законодавство и изградњу народне власти
Владе ФНРЈ,6 који је наследио све послове из надлежности Комитета.
Комитет је у току свог постојања радио на основу три различите организационе поделе. Прва подела је била – на одсеке; друга – на одељења;
трећа – на секторе.
Организационе промене су пратиле економски и друштвени развој земље. Према организационој шеми од 12. октобра 1946.7 године на челу Комитета се налазио др Леон Гершковић и постојала су четири одсека и једна
комисија:
1. Организациони одсек
2. Привредно-финансијски одсек
3. Правосудно-управни одсек
4
5
6
7

Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1949.
Службени лист ФНРЈ, бр. 1/1950.
Службени лист ФНРЈ, бр. 38/1950.
АЈ-182-136-152.
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4. Одсек за штампу и пропаганду
5. Комисија за систематизацију.
Друга организациона подела донела је промену на челу Комитета. За
председника је изабран Едвард Кардељ, а извршена је и реорганизација Комитета. У Билтену8 Комитета број 7–9, јули–септембар за 1948. годину, објављена је организациона структура која се примењивала током 1946–1948:
1. Секретаријат
2. Одељење за организацију
3. Одељење за управно и судско законодавство
4. Одељење за привредно законодавство
5. Одељење за локалну управу
6. Одељење за републиканско законодавство и примену закона и
7. Биро за штампу.
Доношењем Закона о национализацији приватних привредних предузећа вршене су припреме за прелазак на планску привреду. У изради је био
и Закон о првом петогодишњем плану и социјалистичкој својини. Све наведене промене захтевале су доношење низа пратећих прописа. Како се делокруг рада Комитета повећавао указала се потреба за његовом реорганизацијом. Комитет је реорганизован крајем 1948. године пре него што је донета
Уредба Владе ФНРЈ о оснивању и раду Савезне управе за систематизацију
и органима за систематизацију од 11. марта 1949. године. Председник Комитета Едвард Кардељ упутио је јануара 1949. свим републичким владама
шему реорганизације Савезног комитета9 са препоруком да се у свим републикама оснују комитети за законодавство и изградњу народне власти, по
истим организационим принципима уз прилагођавање сопственим потребама (датум настанка шеме реорганизације Савезног комитета није познат).
Савезни комитет је, према шеми, требало да буде састављен од министара, а
да председник буде један од потпредседника Владе, или други члан Владе,
који би имао свог помоћника преко кога би руководио апаратом Комитета.
Комитет је организован у три сектора са одговарајућим одељењима:
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 сектор
1. Одељење за привредне прописе
8
9

АЈ-182-148-167.
АЈ-182-136-152.
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2. Одељење за управне прописе
3. Одељење за организацију привреде
Организационо-инструкторски сектор
1. Организационо одељење
2. Управа за систематизацију.
Ова реорганизација трајала је до Указа Президијума Народне скупштине ФНРЈ о укидању Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ од 31. маја 1950.

Архивска грађа
Архив Југославије је преузео архивску грађу Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ (1946–1950), од Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних организација дана
16. маја 1983. године. Према Записнику о примопредаји, број 02–486–1,
укупна количина архивске грађе износи: књига 14, фасцикли 229, односно
дужинских метара 21,40. Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ је некомплетна (недостају записници са
седница Комитета). Физички је добро очувана. Грађа је архивирана по материји, односно по одговарајућим групама. Основни материјали су груписани
по словним ознакама. На начин како је грађа архивирана тако је и пописана.
Будући да је Савет за законодавство и изградњу народне власти Владе
ФНРЈ наставио послове и задатке Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ, ради континуитета делатности преузео је део
предмета истог. Део предмета је био незавршен, па је по њима требало радити и окончати их. Део предмета који је био завршен у Комитету био је
потребан за каснији рад, па су преузети и допуњени новонасталим предметима са којим чине логичну целину.
У току сређивања и обраде архивске грађе Комитета наведени предмети су издвојени и разграничени на: 4 фасцикле које припадају Савету за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и 2 фасцикле које припадају Министарству за конституанту.
Језик докумената је српски, хрватски, словеначки и македонски. Правни прописи које су републике упућивале Комитету за давање сагласности,
мишљења или примедаба углавном нису превођени на српски, јер су у Службеном листу штампани на четири наведена језика. У архивској грађи Комитета постоје и документа на енглеском, немачком, француском и руском
језику. Реч је о упитницима, декларацијама, прокламацијама и законским
текстовима посебно из совјетске литературе, која су се користила (копирала) за израду југословенских закона.
Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти
Владе ФНРЈ има изузетан значај са научног, историјског, културног и дру-
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штвеног аспекта. Мало фондова из социјалистичког периода има такву
вредност. Значај се превасходно огледа у државној хијерархији коју је Комитет тада заузимао. Граничне године грађе и граничне године фонда 1946–
1950, сведоче о почецима стварања нове државе и нових облика власти и
њихове организације. Комитет је био надлежан за организацију свих савезних и републичких органа управе, установа и предузећа, за изградњу локалних органа власти (месни, окружни и срески НО), давање иницијативе,
израду нацрта, давање мишљења у вези са доношењем правних прописа, систематизацију службеничких места и положаја, висину принадлежности за
све службенике савезних, републичких установа и предузећа. Руководио је
Службеним листом ФНРЈ, Савезном управом за систематизацију и Савезним бироом за унапређење административног пословања. Посредно није
било могуће изучавати други фонд из тог периода ако прво није прегледана
архивска грађа Комитета јер у њему се налазе организационе шеме свих савезних и републичких органа управе, установа и појединих предузећа, систематизација истих итд.
Архивска грађа Комитета за законодавство и изградњу народне власти
Владе ФНРЈ сређена је по принципу провенијенције и првобитног реда пошто је архивска грађа истог у настанку евидентирана у основне евиденције
и архивирана по утврђеном систему који је предвиђен административним
пословањем ствараоца. Због измешаности материјала по групама, грађа је у
току рада враћена у своје основне групе и хронолошки поредак. Две основне класификационе групе: Остало, организација и Општа архива, обухватале су највише правних прописа у својој грађи. Зато је од те две групе и шест
фасцикли Разно направљена нова класификациона шема под називом: Законодавство и организација. То је урађено да би се архивска грађа по садржају
нашла на истом месту.
Архивска грађа Комитета разврстана је у следеће класификационе групе:
I. Поверљива архива
II. Правни прописи
1. Закони
2. Уредбе
3. Наредбе и упутства
4. Правилници
5. Решења
6. Мишљења
III. Народни одбори
1. Преписи докумената о развоју НОО у току НОБ
2. Записници са седница НО
3. Нацрти статута НО
4. Надлежност НО, срезова и република
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5. План и програм курсева за секретаре МНО, ГНО и СНО
6. Материјали о раду и функционисању НО
7. Материјали о формирању и раду ОНО
8. Материјали о организацији НО
9. Материјали о реорганизацији НО
10. Реорганизација СНО у НР Босни и Херцеговини
11. Реорганизација НО у НР Македонији
12. Реорганизација СНО у НР Србији
13. Реорганизација СНО у НР Словенији
14. Реорганизација НО у НР Хрватској
15. Реорганизација НО у НР Црној Гори.
IV. Законодавство и организација
1. Секретаријат
2. Законодавство
3. Привредно-управни прописи
4. Организација
5. Штампа и пропаганда
6. Финансије
V. Реорганизација савезних и републичких установа
VI. Аграрна реформа, експропријација и конфискација
VII. Национализација приватних привредних предузећа
VIII. Систематизација савезних органа управе, установа и предузећа
IX. Материјал о изборима.
У току архивистичког сређивања и обраде фонда издвојено је 5,00 метара безвредног регистратурског материјала, јер је валоризацијом архивске
грађе фонда утврђено да тај материјал нема вредност ни за научне, јавне
или приватне потребе. Ради се о следећем материјалу: разне молбе и решења о боловању, породиљском одсуству и годишњем одмору, набавка материјала и инвентара, рачуни, путни налози и трошкови у вези истих, акта без
прилога, празни обрасци, нормативни акти упућени Службеном листу
ФНРЈ за штампање, радне верзије закона, уредби, наредби, упутства, решења, правилника итд. Граничне године фонда и архивске грађе су 1946–1950.
Остало је 16,5 м односно 165 фасцикле архивске грађе, 184 јединице описа
и 14 књига евиденције. Као информативно средство урађен је сумарно-аналитички инвентар. Сигнатура архивске грађе фонда садржи ознаке Архива
Југославије (АЈ), број фонда (182), број фасцикле 165, јединице описа 184.

