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Секретаријат за народно здравље
и социјалну заштиту (1954–1956)
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: У раду је приказан историјат Секретаријата
за народно здравље и социјалну заштиту током кратког периода његовог постојања 1954–1956. године. Уз информације о надлежностима и проблемима са којима се Секретаријат суочавао у
наведеном периоду, дат је преглед архивске грађе фонда уз оцену
њеног историјског и друштвеног значаја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Савезни секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту, народно здравље, здравствена заштита, социјална заштита, архивска грађа
***
Уставним законом из 1953. године извршене су крупне промене у организацији федерације. Дотадашње највише органе извршне власти, Президијум Народне скупштине ФНРЈ и Владу ФНРЈ, мењају два извршна органа Савезне народне скупштине – Председник републике и Савезно извршно веће.
Савезно извршно веће и савезни органи управе преузимају функције Владе
ФНРЈ и њених органа. У овом периоду формирају се секретаријати СИВ-а,
као посебне организационе јединице у оквиру администрације Савезног извршног већа.1
После укидања Савета за народно здравље и социјалну политику, 15.
јануара 1953, послови из његовог делокруга пренети су у надлежност СИВа. Средином марта исте године, у администрацији СИВ-а постављени су секретар за питања народног здравља и два секретара за социјална питања. За
секретара за питања народног здравља именован је Војислав Ђукановић, а за
секретаре за социјална питања Густав Влахов и Зденко Хас. Сва тројица су у
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Љубиша Кораћ, Организација федерације у социјалистичкој Југославији, Архив Југославије, Глобус – Загреб 1981, 83–185. Секретаријати СИВ-а су представљали посебне
организационе јединице у администрацији СИВ-а задужене за стручне и друге послове
у вези са управним пословима који су се, сходно одредбама Уставног закона, налазили
непосредно у надлежности Савезног извршног већа.
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претходном периоду обављали функције помоћника министра-председника
Савета за народно здравље и социјалну политику Владе ФНРЈ.2 Постављење
В. Ђукановића за секретара за питања народног здравља, 17. марта, у исто
време означава и почетак рада Секретаријата за здравствену заштиту. Секретаријат за социјалну заштиту основан је 14. маја исте године. Наведени органи деловали су одвојено до 5. маја 1954. када су, оснивањем Секретаријата
за народно здравље и социјалну заштиту у администрацији СИВ-а, спојени
у један орган.3
Уредбом о организацији и пословању Савезног извршног већа од 5.
маја 1954. одређене су надлежности новооснованог Секретаријата. У члану
60 стоји: „Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту: прати извршење и примену савезних закона у области народног здравља и социјалне заштите и стара се о извршењу закључака Савезног извршног већа у тој
области; стара се о обезбеђењу статистичких и других података о здравственим установама, кретању болести и осталим питањима из области народног
здравља, као и лицима којима је потребна социјална заштита и о установама
у области социјалне заштите; прати развој и организацију службе заштите
народног здравља и социјалне заштите и подноси Већу извештаје о проблемима из ове области; припрема материјал, даје мишљење и предлаже Већу
мере које треба предузети по питањима из области народног здравља и социјалне заштите; припрема нацрте прописа из ове области“.4 Осим члана
60, надлежности Секретаријата одређене су и општим чланом 63 у коме се
наводи: „Секретаријати Већа дужни су у свом делокругу да прате прописе
републичких и локалних органа, да указују Већу на оне њихове прописе који
су у супротности са савезним законом и другим прописима и да му предлажу
предузимање мера за које је Веће овлашћено, као и да прибављају податке и
материјале потребне Већу за доношење прописа и других аката Већа, за решавање организационих питања и за одређивање смерница за рад савезних
органа управе“.5
Наведена Уредба узроковала је бројне проблеме у раду секретаријата
СИВ-а, највећим делом услед тежње за ограничавањем њихове улоге на чисто административне послове за потребе одбора СИВ-а. Секретаријати су
припремали прописе и мере према одлукама наведених одбора, при чему су
били лишени права на било какву иницијативу. Осим тога, везе између секретаријата и других савезних и републичких установа биле су у значајној мери
2
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Службени лист ФНРЈ, бр. 12, 18. март 1953. Решење о постављању секретара у администрацији Савезног извршног већа.
Љ. Кораћ, н. д., 362–365.
Службени лист ФНРЈ, бр. 19, 5. мај 1954.
Исто.

Бранко Пушица, Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту

85

ограничене. Други узрок неразвијености секретаријата у овом периоду представљала је ограниченост постојећег кадра.6
Тежња за растерећењем извршних већа и њихових одбора и преношењем свих оперативних функција на органе управе водила је даљим променама у систему организације савезне и републичке управе. Било је потребно снажније подвући њихову самосталност и препустити им сва права и овлашћења
која су им по уставном закону и припадала. У том смислу, неопходно је било
појачати и вертикалну повезаност између различитих органа управе.7
Следећу фазу у развоју органа државне управе означава доношење Закона о државној управи који је ступио на снагу 5. априла 1956. године. На
основу чл. 41 поменутог закона, СИВ је 19. априла 1956. донео Одлуку о престанку рада укинутих и отпочињању рада основаних савезних органа управе. Одлуком је одређено да 23. априла, између осталих, са радом престаје
Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту. Уместо њега, истом
Одлуком основани су Секретаријат за народно здравље и Секретаријат за социјалну заштиту.8 За секретара за народно здравље, уместо В. Ђукановића,
именован је генерал-мајор ЈНА Херберт Краус.9
***
Грађа Секретаријата за народно здравље 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
почетком 1992. године. Преузимање је извршено без примопредајног записника. Према попису из досијеа фонда укупна количина регистратурског материјала за фонд Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту износила
је 2 м (25 фасцикли и 2 књиге евиденције). У попису стоји и да је грађа била
регистратурски сређена и да није обављено претходно издвајање безвредног
регистратурског материјала. За сваку фасциклу дат је кратак садржај.10
Иако су граничне године фонда 1954–1956, у грађи се налазе и акта
настала у ранијем периоду. У питању су углавном материјали који нису били
заведени у основним књигама евиденције и налазили су се у оквиру напред
помињаних досијеа. Грађа фонда Савезни секретаријат за народно здравље и
социјалну заштиту је у делу који се односи на општу и поверљиву архиву и
који је заведен у књигама евиденције, у највећој мери оригинална са свим фор-
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АЈ-318-11-17. Елаборат: „Основни проблеми организације државне управе“, 9–10.
Исто, 15.
Службени лист ФНРЈ, бр. 18, 25. април 1956.
Извештај Савезног извршног већа за 1956. годину, 18.
АЈ, Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту (610) – Досије фонда.
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малним обележјима. Највећи део грађе, који се налазио у оквиру поменутих
досијеа, чине копије и преписи, док оригинална документа налазимо у мањој
мери. Иако невелика по количини, архивска грађа фонда је разнолика и чине
је различите врсте докумената: закони, уредбе, одлуке, решења, извештаји,
забелешке, записници, информације, планови, обавештења, молбе, захтеви,
предлози, мишљења, примедбе, стенографске белешке, билтени итд. Највећи
део грађе је на српскохрватском језику, док су у мањем делу заступљени остали званични језици заједничке државе, словеначки и македонски. Од страних
језика наилазимо на енглески. Грађа је у највећој мери у куцаној форми. Ретка
су акта писана руком. Физичко стање грађе је задовољавајуће. Део грађе, који
по форми представља библиотечки материјал, издвојен је и предат на чување библиотеци Архива. У грађи фонда су нађене две фотографије направљене приликом посете владара Етиопије, цара Хаила Селасија, југословенским
лекарима ангажованим у болници Св. Павле у Адис Абеби. Фотографије су
пописане, копије фотографија су остављене у грађи фонда, док су оригинали
предати на чување у оквиру збирке фотографија Архива Југославије.
Приликом валоризације грађе највећа пажња је посвећена садржајној
вредности докумената и друштвено-историјским околностима у којима је настала. Током сређивања и обраде издвојено је ~0,55 м безвредног регистратурског материјала. У највећој мери у питању су дупликати и мултипликати, молбе и захтеви, документа финансијског карактера, преднацрти и нацрти различитих законских и подзаконских аката, циркулари, пропратна акта и друго.
Класификација архивске грађе извршена је према принципу слободне
провенијенције – облик функције и делатности. Општа и поверљива архива
су, после издвајања безвредног регистратурског материјала, организоване у
засебне јединице описа при чему је задржан регистратурски поредак аката из
састава наведених јединица описа. Остатак архивске грађе из састава раније
помињаних досијеа је прерасподељен у јединице описа према доминантним
темама. Целокупна грађа Савезног секретаријата за народно здравље и социјалну заштиту подељена је на следеће основне класификационе групе: I. Општа и поверљива архива; II. Здравствена заштита; III. Социјална заштита;
IV. Међународна сарадња; V. Књиге евиденције.
Архивска грађа фонда Секретаријат за народно здравље и социјалну
заштиту, иако невелика по обиму, представља незаобилазан извор за проучавање система здравствене и социјалне заштите у ФНРЈ у првој половини педесетих година XX века. Грађа је разноврсна и обухвата низ различитих тема
из наведених области.
Већи део сачуваног материјала посвећен је питањима здравствене заштите. Осим општих информација о здравственој политици и здравственом
законодавству у послератној Југославији, у грађи фонда се налазе и исцрп-
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не информације о организацији здравствене службе на савезном и републичком нивоу. Информације о мрежи здравствених установа са приказом броја,
врсте, опремљености, смештајних капацитета и инвестиционој изградњи уз
обавештења о друштвеном управљању болницама и финансирању њиховог
рада представљаће драгоцен материјал у сваком озбиљнијем истраживању
југословенске службе здравствене заштите у датом периоду. Заокружену слику југословенског здравства добићемо увидом у детаљне податке о медицинском кадру – броју, структури, радним условима, могућностима усавршавања и материјалном положају, као и непосредним корисницима здравствених
услуга са подацима о броју прегледа, болничких дана, цени здравствених
услуга. Ништа мање значајне нису ни информације о улози народних одбора у систему здравствене и социјалне заштите, здравственом просвећивању
народа и превентивној здравственој заштити, здравственој заштити мајки, деце и омладине, епидемиолошкој, бактериолошкој и трауматолошкој служби,
здравственој служби у новоприпојеним областима, или здравственој служби
ЈНА. О здравственом стању народа у послератним годинама сведоче различити извештаји и остала грађа који пружају увид у кретање и распрострањеност
најучесталијих болести којима је становништво било погођено. У том смислу
посебан значај имају вести о заразним болестима, пре свега туберкулози (опште информације и детаљи о антитуберкулозној акцији у Осијеку 1954–1956.
године), тифусу и маларији, али и гушавости и другим мање опасним болестима које су мучиле ондашње становништво. За тему болести постоје и значајни статистички подаци за период пре и после Другог светског рата.
Други сегмент чине материјали из области социјалне заштите. Овде налазимо информације о организацији и проблемима социјалне службе у Југославији и низу других тема из дате области. По значају и обиму истичу се материјали о социјалном и пензијском осигурању, проблемима и организацији
службе инвалидске заштите, социјалној заштити ратних и мирнодопских војних инвалида, заштити жртава фашистичког терора, систему дечје заштите
(деца палих бораца и жртава фашистичког терора, васпитно запуштена деца,
дечји додатак), помоћи незапосленима, фондовима социјалног осигурања.
Мањи део грађе посвећен је развоју и проблемима домаће фармацеутске индустрије, увозу медицинске опреме, лекова и санитетског материјала,
апотекарској служби.
У грађи фонда чувају се и материјали који сведоче о сарадњи Југославије са међународним здравственим организацијама, помоћи која је примана
од УНЕСКО-а, као и информације о организацији здравствене и социјалне
службе у иностранству.
Незнатан по обиму, али посебно значајан је део материјала који се тиче
рада самог Секретаријата и који нас, иако не у потпуности, упознаје са уну-
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трашњом организацијом и задацима које је ово министарство обављало у трогодишњем периоду постојања. Ништа мање значајне су и информације о раду
појединих републичких савета за народно здравље и социјалну политику.
Упркос информацијама које садржи, грађа фонда не може послужити
као једини извор за упознавање организације службе и здравствених и социјалних прилика у Југославији у првој половини педесетих година XX века. За
стварање потпуније слике и извођење релевантних закључака о датим темама
неопходно је користити и друге изворе, пре свега материјале надлежних републичких и локалних органа и тела.
Укупна количина архивске грађе фонда износи 1,5 метара, односно 14
фасцикли, 18 јединица описа и 3 књиге евиденције. За фонд је израђен сумарно-аналитички инвентар са именским, тематским и географским индексом.

