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Секретаријат СИВ-а за народно здравље
1956–1962
– установа и архивска грађа –
АПСТРАКТУМ: Рад доноси извод из Историјске белешке за фонд
Секретаријат СИВ-а за народно здравље (605). У кратким цртама представљени су историјат, надлежности и улога коју је Секретаријат имао у систему здравствене заштите федеративне
Југославије у другој половини педесетих и почетком шездесетих
година прошлог века. У другом делу рада дат је преглед архивске
грађе фонда уз оцену њеног историјског и друштвеног значаја.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Секретаријат СИВ-а за народно здравље, народно здравље, служба здравствене заштите, архивска грађа
***

Организација здравствене службе у социјалистичкој Југославији током
педесетих година прошлог века била је одређена политичким системом постављеним Уставним законом из 1953. године. Основе тог система, којим је
знатно смањена улога државне управе у непосредном управљању различитим областима друштвеног живота, чинили су комунално уређење, радничко
и друштвено самоуправљање. Новонастале промене нису заобишле ни област
здравствене заштите. Обавеза државе у погледу очувања народног здравља
истакнута је, додуше на уопштен и ограничен начин, и новим Уставом где је
наведено да се „држава стара за подизање здравља народа организацијом и
контролом здравствене службе, болница, апотека, санаторијума, лечилишта
и опоравилишта и других здравствених установа“. У члану 36 Устава стоји
да је обавеза државе да „води бригу о физичком васпитању народа, нарочито
омладине, ради подизања здравља и радне способности народа, као и јачања
одбрамбене моћи државе“.1
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Воја Ђукановић, Здравствено стање и организација здравствене службе у Југославији, Београд 1963, 241.
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У складу са Уставом и пратећим законима, дужност федерације је била да утврђује општа начела за организацију здравствене службе, стара се о
спречавању и сузбијању заразних болести, мерама за здравствену заштиту на
раду, спровођењу санитарне заштите граница и испуњавању међународних
обавеза у области здравствене заштите.2 Стварне надлежности федерације
у овој области биле су крајње ограничене. Улога федерације огледала се пре
свега у доношењу општих начела о организацији здравствене службе, са циљем превазилажења организационих разлика између здравствених служби
појединих република. Федерација, међутим, није имала право да одређује нити намеће републикама конкретне облике организације службе здравствене
заштите, као ни да утиче на расподелу буџетских средстава.3
За непосредно вршење стручних и управних послова здравствене службе на нивоу федерације, у оквиру СИВ-а је образован Секретаријат за народно здравље. Секретаријат је основан и деловао на основу Закона о државној управи и Закона о савезним органима управе од 5. априла 1956. године.4
Са радом је отпочео већ 23. априла исте године.5
Надлежности Секретаријата биле су одређене чланом 24 Закона о савезним органима управе у коме је стајало да: „Секретаријат врши управне послове из надлежности федерације у области народног здравља и снабдевености земље лековима, санитетским уређајима и материјалом, одржава везе са
одговарајућим установама и организацијама других земаља и међународним
организацијама, учествује у припреми међународних споразума у тој области
и стара се о њиховом извршењу, и врши друге управне послове из надлежности федерације у области народног здравља, уколико поједини од тих послова нису стављени у надлежност других савезних органа управе“.6
Обавезе Секретаријата проширене су чланом 14 Уредбе о преношењу
послова у надлежност савезних и републичких органа управе. У наведеном
члану стоји да се у надлежност Секретаријата преносе сви послови из области народног здравља из надлежности укинутог Секретаријата за народно
здравље и социјалну заштиту, као и низ послова из дотадашње надлежности
СИВ-а и Савезног завода за народно здравље.7
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Исто, 241.
Исто, 242.
Службени лист ФНРЈ, бр. 13, 28. март 1956.
Службени лист ФНРЈ, бр. 18, 25. април 1956, Одлука о престанку рада укинутих и отпочињању рада основаних савезних органа управе.
Службени лист ФНРЈ, бр. 13, 28. март 1956, Закон о савезним органима управе.
Службени лист ФНРЈ, бр. 26, 20. јун 1956, Уредба о преношењу послова у надлежност
савезних и републичких органа управе. Из надлежности СИВ-а Секретаријат је преузео послове у вези са спречавањем и сузбијањем заразних и полних болести, сузбија-
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Осим послова наведених у члану 24 Закона о савезним органима управе, надлежности Секретаријата биле су одређене и чланом 87 Општег закона
о организацији здравствене службе где стоји да Секретаријат врши следеће
послове:
1) прати организацију здравствене службе и, на основу података о здравственом стању и хигијенским приликама, предлаже СИВ-у прописе и
мере за спровођење здравствене заштите из надлежности федерације;
2) стара се о спровођењу мера за спречавање и сузбијање заразних и других масовних болести и других мера од општег интереса за федерацију;
3) стара се о снабдевању земље лековима и другим средствима за лечење
и предохрану;
4) прописује начела за организацију службе за пружање масовне хитне
помоћи у случају елементарне и других несрећа;
5) даје сагласност на упошљавање југословенских здравствених радника
у иностранству;
6) стара се о пословима у вези са санитарном заштитом граница земље;
7) сарађује са органима, установама и организацијама заинтересованим
за рад здравствене службе, са стручним организацијама здравствених
радника и здравствених установа, као и са органима управе надлежним
за послове народне одбране и органима надлежним за послове цивилне
заштите, у погледу припремања и обезбеђења здравствене заштите за
случај рата и тежих несрећа.8
На основу функције коју је вршио и надлежности које је имао може се
закључити да је Секретаријат био само регулативни а не и оперативни орган.
Првенствено је био управни орган за обављање стручних послова за СИВ и
управних послова из свог делокруга, чинећи у исто време везу између СИВ-а
и других органа државне управе, друштвених организација и установа. Његов задатак био је да прати стање здравствене заштите, интервенише у оквиру својих овлашћења и, према потреби, подноси СИВ-у предлоге прописа и
мера.9

8
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њем трахома, регулисањем производње и промета отрова, пописивањем и проценом
основних средстава здравствених установа, а од Савезног завода за народно здравље
послове у вези са спровођењем Закона о здравственом осигурању радника и службеника.
Службени лист ФНРЈ, бр. 45, 9. новембар 1960, Општи закон о организацији здравствене службе.
В. Ђукановић, н. д., 245–246.
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Од средине новембра 1957. у саставу Секретаријата се, као орган управе, налазила Управа за фармацеутску службу и медицинско снабдевање. Управа је преузела послове укинуте Комисије за лекове и Комисије за опојне дроге,
као и све управне послове из надлежности федерације у вези са снабдевањем
земље лековима и медицинским материјалом. Радом управе руководио је начелник кога је постављао и разрешавао СИВ на предлог савезног секретара
за народно здравље.10 Чланом 11 исте уредбе којом је основана и поменута
Управа одређено је да положај комисија, сходно члану 50 Закона о државној
управи, имају и Комисија за сарадњу са међународним здравственим организацијама и Национална комисија за УНИЦЕФ. Том приликом утврђено је да
сва права и обавезе према наведеним комисијама које произилазе из поменутог члана 50 врши Секретаријат за народно здравље СИВ-а.11 Секретаријат је
вршио одређена права и дужности према Савезном санитарном инспекторату
сходно члану 43 Закона о државној управи, као и према Савезном заводу за
народно здравље у складу са чланом 46 истог закона.12 Одређена права Секретаријат је вршио и према Савезном институту за рехабилитацију.13
За део установа под својом надлежношћу, Секретаријат је обављао и
рачуноводствене послове. До почетка 1958. године у Секретаријату су постојала 4 различита акредитива са 4 различита рачуноводства која су јануара
наведене године сједињена у једно. Будући да је на тим пословима био ангажован само један службеник и да је рачуноводство Секретаријата радило
у отежаним условима, у септембру 1958. рачуноводственој служби додељен
је и дотадашњи економ.14 Правилником о раду рачуноводства СИВ-а, који
је ступио на снагу 1. новембра 1959, одређено је да се рачуноводство Секретаријата припоји Заједничком рачуноводству за секретаријате смештене
у источном крилу зграде СИВ-а на Новом Београду.15 Упркос противљењу
Секретаријата и навођењу бројних разлога против такве одлуке, дотадашњи
рачуноводствени службеници Секретаријата су већ крајем децембра исте године премештени на рад у Административни секретаријат СИВ-а.16
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Службени лист ФНРЈ, бр. 45, 30. октобар 1957, Уредба о оснивању и укидању одређених савезних органа управе (чл. 2).
Исто, (чл. 11).
Службени лист ФНРЈ, бр. 13, 28. март 1956, Закон о савезним органима управе (чл.
24).
Архив Југославије (АЈ), фонд Секретаријат СИВ-а за народно здравље, 605-1-1, Допис
Секретаријата – Секретаријату СИВ-а за општу управу, бр. 1599, 3. март 1958.
АЈ, 605-1-1, Недатирано писмо (концепт), вероватно намењено секретару СИВ-а.
Исто.
АЈ, 605-1-1, Решење о премештању рачуноводствених службеника Секретаријата на
рад у Административни секретаријат СИВ-а.
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У првим годинама постојања просторије Секретаријата су се налазиле
у Савској улици бр. 35 у Београду, да би, вероватно током априла 1959. године, био пресељен у новоизграђену зграду СИВ-а на Новом Београду. У старе
просторије Секретаријата уселили су се Савезни завод за народно здравље,
Савезни санитарни инспекторат и Управа за техничку помоћ.17
Секретаријат за народно здравље СИВ-а престао је са радом 20. јуна
1962. на основу одредби Уредбе о оснивању и укидању одређених савезних
органа управе. У члану 4 наведене уредбе стоји да се Секретаријат СИВ-а за
народно здравље и Секретаријат СИВ-а за социјалну политику и комунална
питања спајају у Секретаријат СИВ-а за народно здравље и социјалну политику. Осим надлежности новооснованог Секретаријата у поменутом члану се
прецизира да се у његовом саставу налазе: Савезни санитарни инспекторат,
Управа за фармацеутску службу и медицинско снабдевање и Управа за инвалидска и борачка питања.18
Током постојања Секретаријата дужност савезног секретара за народно здравље обављали су Херберт Краус19 (1956–1962) и Момчило Мома Марковић (1962).
***

Грађа Секретаријата за народно здравље СИВ-а 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 фонда износила
је 6,5 м (77 фасцикли и 15 књига евиденције). У попису стоји и да је грађа регистратурски сређена и да није обављено претходно излучивање безвредног
регистратурског материјала. За сваку фасциклу дат је кратак опис садржаја.

17

18
19

АЈ, 605-1-1, Допис Секретаријата – Државном секретаријату за послове финансија у
вези са преносом инвентарских ствари Секретаријата на наведене установе, бр. 2115/1,
2. новембар 1959.
Службени лист ФНРЈ, бр. 25, 20. јун 1962, Уредба о оснивању и укидању одређених
савезних органа управе (чл. 4).
Др Херберт Краус (1910–1970). Гимназију је завршио у Винковцима, а Медицински
факултет у Загребу 1936. године. Учесник је НОР-а од 1941. године, а од септембра
1942. налазио се у Санитетском одсеку Врховног штаба. По ослобођењу земље вршио
је низ руководећих послова у Санитетској служби ЈНА. У истом периоду, обављао је и
дужности начелника Главне војне болнице и, у два наврата, начелника ВМА. Од 1956.
до 1962. налазио се на функцији секретара за народно здравље СИВ-а, а од 1962. па све
до смрти 1970. био је директор Савезног завода за здравствену заштиту. Војномедицинска академија, у служби човека, здравља и отаџбине, Београд 2011, 43.
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Грађа фонда је готово у потпуности настала у периоду 1956–1962. године. Већи део грађе чине оригинална документа снабдевена свим формалним
обележјима и заведена у основне књиге евиденције. У нешто мањој мери у
фонду су присутне копије и преписи, док сасвим мали део грађе чине незаведена и документа без формалних обележја. У грађи фонда налазимо различите врсте докумената: законе, уредбе, одлуке, решења, извештаје, забелешке,
записнике, обавештења, планове, предлоге, примедбе, мишљења, молбе, захтеве и друго. Грађа је највећим делом писана српскохрватским језиком док су
у мањој мери присутни и остали званични језици федеративне Југославије:
словеначки и македонски. Део грађе је на страном језику, у првом реду енглеском, затим пољском, руском, француском, немачком. Највећи део докумената је у куцаној форми, у занемарљивој мери присутна су и акта писана руком.
У грађи фонда је пронађен мањи број фотографија које су пописане и чије су
копије остављене у фонду. Оригинали фотографија се чувају у оквиру Збирке
фотографија Архива Југославије. Осим фотографија, у грађи фонда се налази
и мањи део исечака из новина и других новинских материјала.
Приликом валоризације грађе највећа пажња је посвећена садржајној
вредности докумената и друштвено-историјским околностима у којима је настала. Током сређивања и обраде издвојено је ~3,95 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. Целокупна архивска грађа, укључујући и поверљиву архиву, распоређена је на јединице описа према доминантним темама. У коначном поретку, архивска грађа Секретаријата
СИВ-а за народно здравље подељена је на следеће основне класификационе
групе:
I. Секретаријат
II. Здравствена заштита
III. Међународна сарадња
IV. Књиге евиденције
Иако невелика по обиму, архивска грађа фонда Секретаријат СИВ-а
за народно здравље представља незаобилазан извор за проучавање система
здравствене заштите у Југославији крајем 50-их и почетком 60-их година XX
века. Сакупљени материјал је разноврстан и покрива низ тема из различитих
области.

Бранко Пушица, Секретаријат СИВ-а за народно здравље 1956‒1962
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Грађа обједињена у оквиру основне класификационе групе „Секретаријат“ доноси значајне информације о организацији и раду самог Секретаријата, надлежностима које је имао и улози у организацији службе здравствене
заштите у федеративној Југославији. Недовршена организациона структура,
одсуство основних организационих аката и хронични кадровски проблеми
обележили су шестогодишњи период постојања Секретаријата. Осим тога, у
грађи фонда налазе се значајне информације и за друге, за ову област значајне установе, пре свега Савезни санитарни инспекторат и Управу за фармацеутску службу и медицинско снабдевање.
По обиму највећи и једнако значајан сегмент фонда чини грађа посвећена организацији службе здравствене заштите у ФНР Југославији током
1956–1962. године. Овде је сакупљен разноврстан материјал који, осим наведеног, сведочи о организацији здравствене службе на нивоу република, мрежи здравствених установа на савезном, републичком и општинском нивоу
са информацијама о постојећим капацитетима, опреми и кадру. Осим тога,
овде налазимо и информације у вези са финансирањем службе здравствене
заштите и ценама здравствених услуга, петогодишњим плановима развоја и
изградње исте, инвестицијама у здравству, улогом и надлежностима народних одбора у области заштите народног здравља, друштвеним управљањем
у здравственим установама, здравственом заштитом мајки, деце и омладине,
приватном лекарском праксом и друго.
Од посебног значаја могу бити информације које се тичу општег стања
народног здравља, заразних и других болести којима је становништво било
погођено, као и мера које су органи власти и надлежне здравствене установе
предузимали у циљу њиховог искорењивања. С тим у вези важни су и материјали који се односе на организацију и функционисање службе санитарне
заштите као и система за набављање и дистрибуцију опреме, лекова и санитетског материјала. Део архивске грађе односи се на организацију и рад
бањских и климатских лечилишта на простору заједничке државе и њихову
улогу у југословенском систему здравствене заштите. Посебно интересантан је део грађе који се бави питањима контрацепције и побачаја у тадашњој
Југославији.
Трећу целину у оквиру фонда чине материјали који се тичу међународне сарадње ФНРЈ у области здравствене заштите. Југославија је на овом
пољу сарађивала са низом земаља, при чему је интензитет тих веза био различит. У том смислу, посебно се истичу везе које је федеративна Југославија
у овом периоду одржавала са НР Пољском, што се огледа и у количини сачуване грађе. Нешто слабијег интензитета биле су везе које је одржавала са
осталим европским државама док је најслабију сарадњу имала, судећи према
сачуваној грађи, са земљама Азије, Јужне и Северне Америке. Најчешћи облици ове сарадње били су размена стручњака, студијски боравци југосло-
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венских лекара у иностранству, стипендије, конгреси и семинари. Осим са
другим државама, ФНР Југославија је одржавала значајне везе и са појединим међународним организацијама, пре свих са УНЕСКО-м. Та сарадња се
огледала пре свега у обезбеђивању значајних донација у виду транспортних
средстава, опреме, лекова и санитетског материјала за југословенске здравствене установе.
Упркос значају информација које садржи, грађа фонда не може послужити као једини извор за упознавање здравствене службе у последњим годинама постојања ФНР Југославије. 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 2,55 м, односно 24 фасцикле, 40 јединица описа и 16 књиге евиденције. За фонд је израђен сумарно-аналитички инвентар са тематским и географским индексом.

