Игор Вукоњански
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Положај државних чиновника у епохи
социјалистичке Југославије 1945–1966
АПСТРАКТУМ: Реформа државне управе, чији смо сведоци, заснована је на промовисању савремене јавне управе и професионализованог чиновничког апарата. Како је код државних службеника створено предубеђење да је службенички систем установљен
2005. године настао из потребе да се српско законодавство и у
овој области саобрази са законодавством европског административног простора, остаје непознаница да је Законом о државним
службеницима успостављена веза између наше управне традиције и савремених трендова у овој области.
Околност да је процес афирмације специфичних службеничких
односа још увек у току, овај рад упућује на законодавна решења
из епохе соцреализма која су, у неким сегментима, целисходнија
од актуелних поставки о службеничком систему код нас.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: државни чиновник, службеничко право, социјализам, Југославија

Увод
Српска управна традиција, у свом настанку и развоју, обележена је
аустријским моделом јавне управе. Такав модел прихваћен је још у доба Краљевине Југославије – од 1929. до 1941. године. Социјалистичка Федеративна
Република Југославија, мада није припадала демократско-политичким системима, задржала је иста обележја, а захваљујући својој федеративној структури
и развијеној међународној сарадњи, изградила је државну управу која се могла сматрати блиском савременим европским администрацијама. Док су и данас ретке државе у којима су кодификације службеничког права спроведене у
целости, систем службеничког права био је врло прецизно уређен бројним законским и подзаконским актима, која се по својој свеобухватности хронолошки могу поделити у три периода: први од 1945. до 1953; други у раздобљу
између 1953. и 1963. и трећи који се везује за доношење Закона о радним односима у државним органима из 1991. Концепцијске поставке о службеничким односима изгубиле су на значају једино у периоду владајућих идејних,
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идеолошких и законодавних принципа на којима је почивала поставка о систему удруженог рада.
Као и данас, у раздобљу тзв. друге Југославије, од 1946. до 1990. године
се распала Социјалистичка Федеративна Република Југославија, службенички
систем је перманентно означавао службеничке односе карактеристичне само
за рад у органима државне управе. У том периоду континуирано је развијан
концепт класификације државних службеника, селекције кадрова, система
плата и напредовања, као и побољшавање њихових компетенција кроз систем
стручног оспособљавања и усавршавања. До танчина је био уређен и читав
корпус других питања као што су: систем одговорности запослених за повреду службене дужности; једнака доступности радних места; напредовање у
служби; заштита права државних службеника; забрана повлашћивања или ускраћивања и право на синдикално организовање. Посебна пажња законодаваца тог времена била је усмерена на устројавање и јачање такозване службеничке етике.
Какав год однос имали према идеолошким поставкама социјализма и
једнопартијском систему из тог времена, неспорно је да су закони из тог времена јасно одређивали појам државног службеника као лица које у државним
органима и установама са јавним овлашћењима врши послове државне управе
као своје редовно занимање. Анализом ових појмова и њихове имплементације у пракси добијала се пунија слика о лицима која се сматрају државним службеницима. Спроводећи принципе друштвене и класно-социјалне једнакости
законска регулатива се једнако доследно примењивала како на државне службенике, тако и на државне функционере. Таква пракса је довела до тога да се
с једне стране државни чиновници нису сматрали носиоцима државног монопола принуде, а са друге стране државна служба се није сматрала повластицом која је државног службеника постављала у повољнији положај у односу
према другим члановима заједнице. Другим речима, идеолози тог времена су,
као и савремени заговорници идеје о државном апарату као сервису грађана,
државну службу видели као друштвену функцију и вид врло сложеног друштвено-корисног посла. Упоредо са тим кретао се и развој службеничког система који је био основ за стварање новог професионализованог чиновничког
апарата.

Нова социјалистичка држава и њени чиновници
Како је новонастала држава Демократска Федеративна Југославија
правно заменила Краљевину Југославију први прописи који су, на новим идеолошким основама, уредили положај затечених државних службеника објављени су већ у априлу 1945. Ову збирку прописа о постављењу државних
службеника и установљавању њихових права на пензију чиниле су две уредбе
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и то: Уредба о постављењу и унапређењу државних службеника Демократске Федеративне Југославије1 и Уредба о установљењу права на пензију државних службеника.2 Одмах потом, донет је и трећи акт – Уредба о пензионисању државних службеника од 25. октобра 1945, којом су постигнути следећи
ефекти: државни буџет је растерећен оних корисника пензија који су још били
радно способни, али су у време Краљевине Југославије из разних режимских
и партијских разлога искључени из државне службе и пензионисани; право на
пензију укинуто је свим доказаним непријатељима народноослободилачке
борбе; смањени су распони пензија – од генералских до најнижих служитељских, тако што су подељене у четири групе, чиме су уједно постале и правичније.
Питање државних службеника у послератној Југославији први пут је системски нормирано савезним Законом о државним службеницима од 23. јула
1946.3 Савезни Закон о државним службеницима садржао је две целине. Први
део је имао значај основног закона са заједничким одредбама за све државне
службенике, а други део су чиниле одредбе за државне службенике у савезним органима извршне власти. При томе, уређење положаја државних службеника у републичким органима препуштено је законодавству народних република.4 Први послератни Закон о државним службеницима установио је
ново службеничко право које се суштински разликовало од чиновничког
права предратне Југославије, али и од совјетског радничко-службеничког
права.

1

2

3
4

Уредба о постављењу и унапређењу државних службеника Демократске Федеративне
Југославије прописивала је да се државни чиновници, званичници, служитељи, као и
контрактуални службеници и дневничари постављају и унапређују на предлог краљевих
намесника, а уз сагласности председника Министарског савета и/или на предлог ресорног министра. У том прелазном периоду, ресорни министар је постављао и унапређивао
службенике нижег ранга без претходне сагласности председника Министарског савета.
– Службени лист ДФЈ, бр. 19, 6. април 1945.
Како је питање пензионог осигурања државних службеника требало системски решити
будућим чиновничким законом, питање пензија затечених пензионисаних чиновника
решавано је засебно. Сва до тада призната права пензионисаних државних службеника
и њихових породица губила су лица која су судском осудом осуђена на губитак националне части и губитак бирачког права; лица која су за време окупације била у служби
окупатора као и лица која су била чланови квислиншких организација.
Службени лист ФНРЈ, бр. 51/46, 23. јул 1946.
Републичке прописе о државним службеницима донела је најпре НР Босна и Херцеговина – 9. јануара (Службени лист НР БиХ, бр. 7/47) и НР Хрватска (Народне новине,
службени лист НР Хрватске, бр. 11/47), НР Црна Гора – 30. септембра (Службени лист
НР Црне Горе, бр. 15/47), НР Србија – 31. децембра 1947 (Службени гласник НР Србије,
бр. 52/47), НР Македонија – 2. јануара 1948 (Службени весник НР Македоније, бр. 1/48)
и НР Словенија – 23. фебруара 1948 (Урадни лист ЛРС, бр. 5/48).
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Успостављање новог службеничког права трпело је снажан идеолошки
утицај тог времена.5 Полазило се од тезе да је бирократија најсигурнији инструмент за владање народом од стране монополистичког капитала. У том
смислу бирократски естаблишмент је дефинисан као добро плаћен апарат који, путем строге хијерархијске потчињености, држи под контролом и организује читав бирократски апарат. Да би се бирократски апарат што више оградио од широких народних маса, истицали су тадашњи идеолози, он се формира као посебна каста која, по свом значају и утицају на функционисање државе, превазилазили и високе политичке функционере као што су министри.
Супротно бирократији, за службенике народне државе прокламована је
максима: „што ближе народу“. Уклањање формалног бирократизма и развијање стручности у раду била је полазна основа нове кадровске политике државних службеника. За правилан избор службеника успостављена су два кључна
критеријума: политички и стручни, што је значило да су политички одани новом друштвеном уређењу и да поседују стручну способност за вршење одређеног рада у државној служби. Од државних службеника нове Југославије
очекивала се пуна свест о значају послова који су обављали и сагласно томе
активан однос према спровођењу идеја нове друштвено-политичке идеологије. Од државних службеника, осим тога, тражило се стваралаштво, самоиницијатива и самодисциплина, како би се државни апарат, ослобођен остатака
бирократизма, још више учврстио и усавршио.6
Како је држава пролазила кроз процес обнове и изградње, било је неопходно централистичко управљање свим сферама друштвеног живота. Ово је
довело до тога да се управа проширила далеко изван својих класичних окви5

6

Један од највећих идеолога тог времена Едвард Кардељ је у контексту успостављања
новог чиновничког система рекао: „Потпуним разбијањем старог државног апарата задат је још у току рата смртни ударац непријатељу, јер је овај тиме био лишен сваке могућности чак и посредног утицаја на државну власт. Ми смо могли да изградимо нов државни апарат у релативно кратко вријеме баш зато, што смо се могли ослонити на искуства и на кадрове, које нам је дао народноослободилачки устанак и развитак народноослободилачких одбора. Изградњу новог државног апарата ми сматрамо једном од најважнијих и највећих побједа Народног фронта и Комунистичке партије. Најближа хисторија доказује како су многе привидно радикалне промјене државних режима баш зато
остале без успјеха што им није пошло за руком измијенити, а камоли разбити стари државни апарат, који је укоријењеном бирократском постојаношћу просто даље проводио
стари режим.“
Потпредседник Савезне владе Едвард Кардељ је у свом реферату од 2. децембра 1947,
рекао: „Не могу се рађати добри кадрови у једном бирократском систему, који кадрове
спутава и лишава сваке самосталне оперативности. Ми морамо одгојити кадрове, који
ће имати смјелости да на себе узму одговорност за посао, али и одговорност за гријешке. Ми се морамо поуздати у руководеће кадрове, дати им да покажу што знају, како
могу стваралачки да раде и да се при томе сами развијају и расту као руководиоци и као
људи. Истовремено свакодневно морамо пратити и контролисати њихов рад, поправљати их, помоћи им, награђивати их и кажњавати их за поновљене гријешке.“
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ра. Етатистичко управљање је готово поистоветило функције владе – политичко-извршна и стандардна управна функција готово поистовећени. Ово је
тражило нови чиновнички апарат, кадровски и стручно оспособљен да изведе
реформске процесе младе државе. Отуда се то раздобље југословенске државне управе, све до 1950. године, може сматрати „раздобљем експанзије“.
У државном апарату нове Југославије, у статусу државног службеника
били су запослени у: органима државне управе, представничким органима државне власти, судовима и јавном тужилаштву. Лица која су радила у друштвеним или задружним организацијама, војна лица, лица која су радила у службама безбедности и народној милицији, за која су важили посебни прописи,
нису имала статус државног службеника.
У државној служби радиле су две категорије службеника који су се по
свом правном положају међусобно битно разликовале: службеници од каријере и пригодни службеници. Службеници од каријере вршили су државну службу као своје редовно и главно занимање. Како је за њих државна служба била главно животно занимање, у њу су уносили и све личне и професионалне
капацитете, обележавајући тако и сферу свог приватног живота. Тако службеник од каријере за време вршења државне службе није могао бити ангажован
у некој другој недржавној служби. За разлику од њих, пригодни службеници
су имали своје главно занимање, а државна служба имала је за њих карактер
споредне службе.
Нови концепт државне власти је подразумевао најширу партиципацију
народа у вршењу државних послова, тако да се што већи круг грађана привуче у активну службу у држави. Нарочит облик пригодних службеника на подручју правосуђа имали су судије-поротници који су се, задржавајући своје занимање, повремено позивали у суд ради вршења судске дужности. Као грађанска дужност сматрале су се и посебни видови пригодне службе које су се
врше у корист друштва или појединих грађана. Међу пригодним службеницима посебно се издвајала категорија хонорарних државних службеника. Хонорарни службеници су ангажовани из редова нарочитих стручњака за извршење одређених послова уз исплату хонорара.
Закон о државним службеницима познавао је и трећу категорију тзв.
принудних службеника. То су била лица која су по разним основама потпадала под обавезну државну службу у изузетним околностима. Тако се у случајевима елементарне непогоде прописивала принудна служба грађана у циљу отклањања опште опасности или санирања последица. Осим тога, у одређеним
струкама у којим није било довољно запослених у државној служби, кадар се
попуњавао лицима у принудној служби, која је временски била ограничена.
Закон о државним службеницима је прописао формирање струка и звања државних службеника што је омогућило специјализацију и индивидуализацију радних места према потребама службе. Тиме се омогућило усавршава-
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ње и изграђивање кадрова. Свака струка добила је, осим општих службеничких прописа, и прописе који одговарају њеним специфичним потребама.7 Тако су уредбе Савезне владе прописале струке према стручним пословима који
чине неку ресорну целину. Даља специјализација је вршена и према звањима.
Имајући у виду да је било и таквих струка које су уже везане уз одређени ресор, али и таквих струка које су биле много шире одређене, није било ниједног ресора у коме би радили само службеници специфичне струке.
У оквиру сваке струке прописана су одговарајућа звања. Распоред звања унутар струка вршио се по критеријуму сложености послова и стручне
спреме која се тражила у одређеном звању. Кретање по тој лествици звања
представљало је напредовање у служби. У вези са тим треба указати на то да
стручна спрема није била критеријум који би спречавао напредовање државног службеника. Наиме, под стручном спремом службеника подразумевао се
најшири могући појам стручне оспособљености и положен стручни испит. Како је био евидентан дефицит стручног односно школованог кадра, да би се постојећи кадрови одржали, службеник без предвиђене школске спреме, ако би
се доказао стручним да врши послове одређеног звања, могао је бити разврстан и у више звање. Тако је стручно усавршавање коначно прерасло у право
и обавезу државних службеника. Ово се најбоље види из прописане обавезе
које су имале старешине, надлежне за постављење, да свим службеницима путем курсева и стручних испита омогуће потребну стручност. Они су такође
имали овлашћење да установљавају рокове у којима су службеници били дужни да положе одређене стручне испите. Дакле, може се извести закључак да
је најзначајнији задатак кадровске политике био да се свим подстицајним методама унапреди стручна оспособљеност државних службеника.
Кадровска политика, која је као таква први пут институционализована у
време реализације првог петогодишњег плана, 8 била је усмерена у два правца.
С једне стране мере кадровске политике требале су да обезбеде, припреме и
усавршавање постојећих кадрова кроз посебне програме обуке. Обуке су посебно биле прилагођене потребама нових државних службеника који су до7

8

Влада ФНРЈ донела је 23. септембра 1947. двадесет и седам уредби о струкама у савезним органима (Службени лист ФНРЈ, бр. 62/47.). На основу члан 94 Закона о државним службеницима Влада ФНРЈ, на предлог председника Комитета за законодавство и
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, донела је 25. јуна 1949. Уредбу о проширењу важности савезних прописа о струкама на све државне службенике у Федеративној Народној Републици Југославији (Службени лист ФНРЈ, бр. 54/49).
Јосип Броз Тито је у вези с тим планом рекао: „Наш план је, без обзира што је огроман,
потпуно реалан. За њега је све припремљено осим кадрова, који представљају најтеже
питање. Брига за подизање тих нових кадрова, који се имају веома увећати, представља
једну од најтежих задаћа наше државне управе, која се не може препустити ситним појединачним мјерама, него је прије свега потребна широка и планска политика. Послове
великог петогодишњег плана је немогуће остварити ако проблем радне снаге и кадрова
препустимо случајности и доброј срећи. Питање кадрова је саставни дио овог плана.“
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шли на своје положаје без формалних квалификација; службеницима старе Југославије који су имали формалне квалификације и новим службеницима који
су у државну службу ступали са потребним квалификацијама. С друге стране,
кадровска политика је имала функционалан значај јер је обезбеђивала распоређивање државних службеника на одговарајућа радна места и припадајућа
звања. Кадровска политика се заснивала не само на сагледавању реалних потреба државне администрације већ и на систематизацији радних места у сваком од државних органа. Из овога се види да је систем обуке кадрова подразумевао не само елементарно и стручно образовање него и стално усавршавање државних службеника.
Закон о државним службеницима поставио је врло важно начело претходног систематизовања радних места. Претходна систематизација радних
места имала је сврху да одреди унутрашњу административну и службеничку
структуру сваког надлештва или установе; да правилно изврши распоред звања и да рационално расподели службеничка места по звањима. Будући да су
се кроз претходну систематизацију радних места утврђивала звања, овим су
се постигли следећи додатни ефекти: смањени су нарасли трошкови државне
администрације и отклоњена је произвољност у утврђивању звања и положаја
у органима државне управе. 9
Како се систематизација вршила концентрисано и централизовано, такво централистичко руковођење требало је да отклони непожељан ефекат
„двоструког колосека“ у раду појединих организационих јединица. Ово се односило на појаву преклапања надлежности државних органа што је не само
неекономски умножавало број службеничких места, него се показало штетним и с функционалног гледишта.10 Систематизације радних места у органима државне управе законом су поверене Влади ФНРЈ односно владама народ-

9

10

Представљајући Закон о државним службеницима, председник Владе ФНРЈ истакао је и
следеће: „Систематизација има изванредно значење за правилну организацију читавог
државног апарата и неминовна је у систему планског управљања. Сврха систематизације је да у свакој организацији буде радних места, звања и положаја, који тачно одговарају њеним функцијама. Њих не сме бити ни превише ни премало. Њихов превелики број
не само што непотребно увећава персоналне издатке него он и штетно делује на рад саме организационе јединице, која је одвише претрпана службеницима. Зато систематизација не сме бити шаблонска, него мора водити рачуна о свакој појединој организационој
јединици. Исто тако не може једном одређена систематизација неке одређене организационе јединице остати крута и непокретна, него се мора мењати заједно с повећањем
односно смањењем функција те јединице. Рад на систематизацији не завршава се једним актом, него представља непрекидан и постојан рад. Потребно је стално пратити
развој функција појединих организационих јединица и према томе удешавати односно
усавршавати систематизацију радних мјеста, звања и положаја.“
О значају аката о систематизацији радних места и звања говоре и одредбе члана 14 Закона о државним службеницима којим је прописано да се систематизација врши према
организационој структури, задацима и значају организационе јединице.
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них република преко њихових посебних органа задужених за систематизацију. 11
У циљу ефикасног спровођења кадровске политике формиран је Секретаријат Владе ФНРЈ за персоналну службу, коме су поверене и извесне функције контроле. Сличан орган за персоналну службу формиран је и код влада
република чланица. Одредбама члана 49 Закона о државним службеницима,
за вођење персоналних послова формиране су осим централне персоналне
службе и посебне персоналне службе у свим органима, који су биле надлежне
за доношење решења о службеничким односима. Сврха рада персоналних
служби била је да државним органима обезбеде добре кадрове, омогуће покретљивост државних службеника и да воде једнообразну евиденцију о свим
кадровима.12
Применом уставног начела по коме је свим држављанима ФНР Југославије било подједнако доступно свако радно место у државној служби – одредбама члана 4 Закона о државним службеницима, сагласно члану 33 ст. 1 Устава ФНРЈ, било је прописано да рад у државној служби није могао бити ограничен етничком, расном, верском или родном припадношћу. Одредбама члана 50 Закона били су прописани услови за рад у државној служби и то: држављанство ФНРЈ, одређене године живота, душевно здравље и телесна способност и коначно моралне квалификације.
Приликом ступања на дужност, државни службеник је пред својим старешином полагао заклетву у којој се нарочито истицало да ће верно служити
народу, да ће се придржавати Устава и закона, да ће чувати и бранити уставни
демократски поредак ФНР Југославије односно народне републике и да ће
своје службеничке дужности, које су биле прописане Законом о државним
службеницима, вршити савесно.13

11

12

13

За сличну прилику – израде систематизације у државним органима у СССР-у била је 5.
маја 1941. основана посебна централна државна статусна комисија код совјета народних
комесара СССР.
Кадровска евиденција водила се на три начина: службеничким листовима, службеничким књижицама и картотекама. Ову област додатно је уредио Правилник о евиденцији
државних службеника (Службени лист ФНРЈ, бр. 56/46, 13. август 1946).
У најширем контексту службеничка дужност обухватала је све дужности спојене са вршењем службе. У вршењу службе, службеници су се придржавали Устава, закона, као и
других прописа. Осим тога биле су прописане и следеће дужности: придржавања радне
дисциплине – савесно обављање поверене дужности уз употребу свог знања; испољавање и развијање пуне иницијативе у служби ради испуњавања квалитета и квантитета у
раду, уз потпуно уважавање правила службе; непристраност у раду што је значило обавезу изузећа у предметима где би се та непристрасност довела у питање; забрану примања поклона; подређеност старешини; чување службене тајне односно свих података које је службеник непосредно или посредно сазнао у служби; коректан однос према грађанима и очување угледа државног органа у коме ради.
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Систем плата послератних чиновника Југославије заснивао се на максими: „од сваког по његовој способности, свакоме према његовом раду“. Према
том начелу плата за рад је индивидуализована и одређивана је према количини и квалитету уложеног рада. Тако постављен систем требало је да јача мотивисаност сваког службеника да пружи што боље резултате рада.
Платни систем је регулисао не само основну плату службеника него и
остале принадлежности државних службеника.14 Многоликост облика принадлежности државних службеника имала је за циљ да се што потпуније и индивидуалније награди рад свакога службеника. Прокламованим начелима за одређивање плата напуштен је стари систем шаблонског одређивања плата према формалним квалификацијама и положајној групи. Нови систем награђивања службеника заснивао се на стручним способностима, квалитету уложеног
рада, као и на степену одговорности. Од таквог система се очекивало да подстиче личну иницијативу и правилно награђивање службеника.
Како је главни облик принадлежности била основна плата, она је била
везана за звање, а успостављен је и низ стимулативних додатака на плату као
што су: додатак за одређене положаје према значају функције, обиму одговорности и значају организационе јединице; посебни лични додатак у сталном
месечном износу за прековремени рад; додатак за рад који тражи веће стручно знање и искуство; додатак за нарочито залагање у служби; додатак за истовремено вршење више дужности; додатак за рад под нарочито тешким околностима и додатак за вршење нарочито поверљивих послова. Поред побројаних принадлежности државним службеницима су припадале и друге повластице, које су имале карактер материјалних и почасних погодности.15
Кретање у служби обухватало је: приправнички рад,16 напредовање у
служби, премештај и/или упућивање на рад у другу организациону јединицу и
14

15

16

Закон о државним службеницима и касније донета Основна уредба Савезне владе о принадлежностима савезних државних службеника (Службени лист ФНРЈ, бр. 65,/47 26.
септембар 1947) прописани су следећи облици принадлежности државних службеника:
основна плата; функционални – положајни додатак; посебан лични додатак за нарочито
залагање и успех у служби; додатак за рад под отежаним условима; додатак за обављање ванредних послова и премијски додатак за постигнуте уштеде у новцу и материјалу.
У материјалне погодности спадали су ослобађање од плаћања свих такси на поднеске и
акте у вези са службеничким односима, а у почасне погодности за службенике који су
се нарочито истакли у раду и стекли заслуге за службу: посебне похвале, ударничке награде, наменски поклони од вредности, специјална одликовања и почасна звања.
Сврха приправништва била је да стручно оспособи службеника за вршење одређених
послова. Зато приправништво није било обавезно за сва звања, него само за она где је то
било неопходно. Закон о државним службеницима је чланом 36 став 2 прописао као начело да приправничка служба траје од 1 до 3 године. Док је трајала приправничка служба приправник је сагласно Упутству о распоређивању приправника у платне разреде
(Службени лист ФНРЈ, бр. 32/52), имао плату приправника која је за 15% била мања од
најниже плате одређене за звање у коме се приправник обучавао. Уредбе Савезне владе
о струкама овластиле су надлежне министре и председнике комитета Владе да са Коми-
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прелаз из једне у другу струку. Напредовање у служби било је нарочито средство којим су се државни службеници стимулисали да пружају боље резултате рада. Напредовање се испољавало у два вида: унапређењем у више звање и
повећањем плате у истом звању.
Дисциплинско кажњавање, према Закону о државним службеницима из
1946. године, сматрало се тек споредним средством за одржавање дисциплине. Радна дисциплина је почивала на савесном односу према раду и служби, а
одржавање службеничке дисциплине било је више морални постулат.17 Дисциплина се, дакле, одржавала новим социјалистичким моралом, развијањем
такмичарског духа и стваралачке иницијативе. Нарочиту велику улогу у очувању радне дисциплине имали су синдикати.
Као и пријем у државну службу и престанак службеничког односа био
је регулисан законом и то: по сили закона;18 по пресуди редовног или дисциплинског суда и споразумним раскидом радног односа.
Оваквим концептом регулисања права и дужности државних службеника уређен је специфичан положај државног службеника, али и посебан режим
одговорности коју је државни службеник имао према државном органу у којем ради и коме за свој рад одговара. При томе у овом закону се први пут употребљава израз „службенички однос“ како у његовом специфичном административно-правном значењу које је упућивало на положај службеника у државном органу, тако и у општем значењу – као назив за скуп права и дужности службеника, укључујући ту на првом месту његова права и дужности из
радног односа.

Концепт радничког самоуправљања и редефинисање
појма државног службеника
Уставним законом о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и савезним органима власти из
1953. године уведени су самоуправљањe произвођача у привреди и први

17

18

тетом за законодавство и изградњу народне власти, доносе акта о приправничкој служби и стручним испитима.
Како су и у тако постављеном систему били потребни одређени механизми принуде, Закон о државним службеницима је у члану 78 прописао да за државне службенике треба
донети посебна акта о дисциплинској одговорности. Одредбама члана 65 Закона прописане су две врсте дисциплинске одговорности: за дисциплинску неуредност и за дисциплинске преступе. Прва група се односила на лакше повреде службене дужности, а казне је изрицао старешина у облику административног решења. Друга група се односила
на теже повреде радне дужности, а казне су изрицали посебни дисциплински судови.
По сили закона службенички однос престајао је услед губитка радне способности или
старости; губитком држављанства и у случају дисквалификације за вршење државне
службе услед губитак бирачког права или осуде на казну затвора дужу од 6 месеци.
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обриси децентрализације кроз повећање права народних република и народних одбора чиме су, како се тада истицало, настављени процеси демократизације друштвених односа у Југославији започети неколико година раније.19
Службеничко законодавство из тог периода било је врло богато. Заснивало се на преко четрдесет уредби, правилника и упутстава које су чиниле
основ новог службеничког система.20 Сви ови прописи били су у међусобној
вези, јер је цео систем изграђен углавном на основним начелима из Основне
уредбе о звањима и платама службеника у државним органима по којој су се
одређивала звања и плате службеника.
Државни службеници су, према врсти и карактеру послова које су вршили, били подељени на: управне и стручне сараднике; извршне службенике
и канцеларијске службенике.21 Тако су управни службеници били они који су
припремали управна акта применом прописа о управном поступку. Стручни
службеници су били они који су обављали чисто стручне послове за потребе
државне управе. Канцеларијски службеници су обављали мање-више истородне послове у свим државним органима. У категорију канцеларијских службеника спадали су: писари, архивари, канцеларијски и помоћни канцеларијски референти, администратори, матичари, економи, дактилографи, стенографи, дебатни стенографи и преводиоци.
Управни и стручни службеници су били подељени у пет звања – пристав, референт, виши референт, саветник и виши саветник, а канцеларијски
службеници су, према врсти послова, били подељени у следећа звања: за вр-

19

20

21

Према члану 90 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и савезним органима власти (Службени лист
ФНРЈ, год. IX, бр. 3, 14. јануар 1953), Савезна управа била је надлежна за непосредно
вршење одређених извршних послова из надлежности федерације. У ту сврху образовани су државни секретаријати, самосталне управе и други самостални органи управе. Тако су савезни органи управе били непосредно задужени за спровођење закона и других
аката Савезне народне скупштине, уредби и других аката Савезног извршног већа. За
непосредно вршење одређених извршних послова из надлежности народних република
образовани су републички државни секретаријати и други републички органи управе.
Звања и плате управних службеника били су, осим Основне уредбе о звањима и платама
службеника државних органа, уређени и низом других прописа. Поменимо само неке:
Уредба о путним и селидбеним трошковима (Службени лист ФНРЈ, бр. 30/52); Уредба
о платама савезних државних секретара и других руководећих службеника државних
органа (Службени лист ФНРЈ, бр. 32/52); Уредба о звањима и платама службеника дипломатско-конзуларне струке Службени лист ФНРЈ, бр. 34/52); Уредба о звањима и
платама службеника Народне банке (Службени лист ФНРЈ, бр. 35/52).
Подела службеника на управне и стручне, извршне и канцеларијске службенике била је
новина. Том новином установљена је прецизнија систематика у распоређивању кадрова.
Осим тога, нова поделе службеничких звања била је заснована на природи послова државне управе.
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шење канцеларијских послова – писари, архивари, помоћни канцеларијски и
канцеларијски референти, администратори, матичари и економи.22
Издвајање канцеларијских службеника у посебну категорију државних
службеника учињено је с циљем да се овим службеницима, према значају послова, придода и одговарајући значај за функционисање државне управе. Како су ови службеници подједнако били заступљени у државним органима и у
свим установама – школама, болницама, тужилаштвима и државним арбитражама, омогућено је и овој категорији запослених да напредују у служби, како
са звањем тако и са платом.
Како су запослени у државним органима обављали и извесне послове
који нису по својој природи били послови државне управе, али су били у вези
са радом државних органа, Уредбом о стручном оспособљавању и звањима
радника (Службени листу ФНРЈ, бр. 57/50), према степену квалификације,
радници су били распоређени у одговарајућа звања: висококвалификовани
радник – радници у рангу специјалисте, мајстора и вишеструког мајстора;
квалификовани радник – радници у рангу изученог радника, самосталног радника и специјалисте; полуквалификовани радник – радници у рангу полуприученог и приученог радника; неквалификовани радник – обични и помоћни
радници.
Сходно новоустановљеном платном систему, сва звања су разврстана у
одговарајуће платне разреде, тако да је било установљено укупно 20 платних
разреда. Од XX до XII платног разреда разврставани су службеници са нижом
стручном спремом; од XIV до VIII – са средњом стручном спремом; од XIV
до закључно I платног разреда – службеници са вишом стручном спремом. Заменици ресорних министара, помоћници министара и директори управа разврставани су од IV oд I платне групе. Помоћници секретара Владе народне републике и директори управа у народним републикама разврставани су од IV
до II платне групе. При томе, за сваки платни разред био је утврђен номиналан износ основне плате што је представљало минималну загарантовану зараду државних службеника која се могла увећавати по неколико различитих
основа.23 Такав платни систем требало је да, кроз систем награђивања за резултате рада, онемогући негативне ефекте уравниловке.
22

23

Према Правилнику о звањима и платама канцеларијских службеника (Службени лист
ФНРЈ, бр. 16/52), у посебне групе звања били су разврстани стенографи, дебатни стенографи и преводиоци I односно II класе. За вршење канцеларијско-техничких послова
канцеларијски службеници су разврставани у дактилографе без класе; дактилографе III
класе; дактилографе II класе и дактилографе Iб односно Iа класе.
Периодске повишице и паушалне награде до 70% од највећег износа предвиђених додатака за канцеларијске службенике биле су уређене посебним Правилником о звањима и
платама канцеларијских службеника из 1952. године. Радници су, осим ових додатака,
имали право и на премијски додатак за уштеду у новцу или материјалу, за прековремени рад и рад на дан недељног одмора – 50% од плате сразмерно времену проведеном на
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Законодавне новине односиле су се и на напредовање државних службеника. Тако је, осим стручних квалификација и резултата рада, напредовање у служби постало вид друштвеног признања за учествовање у народноослободилачкој борби, за носиоце Партизанске споменице и начелно за све видове патриотског држања у току ратних година.24 Новине у овој области односиле су се и на напредовање канцеларијских службеника. Правилник о звањима и платама канцеларијских службеника омогућавао је кретање у служби
канцеларијских службеника, како хоризонтално – напредовањем у више платне разреде, тако и хоризонтално – напредовањем у више звање. Вршено је, такође, унапређење односно превођење канцеларијских службеника у звања
управних и извршних службеника.
Промене после доношења Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 1963. године и усаглашених устава република и аутономних покрајина, унеле су крупне промене у радно-правном положају државних
службеника. У литератури управног права из тог времена, а посебно после
1965. године, заговарала се теза да радно право обухвата и службеничке односе у државној управи. Тек ће се нешто касније појавити и гледишта која су заступала концепцију о службеничком праву као граничној заједничкој материји радног и управног права, односно као заједничком специјализованом подручју како радног тако и управног права.25
Ради сагледавања трансформације из положаја државних службеника –
према Закону о јавним службеницима, у радне људе у државним органима –
према новом законодавно-правном оквиру, погледајмо основне новине које је
за службенике у савезним органима прописивао нови Закон о савезној управи,
објављен у Службеном листу СФРЈ, бр. 7/65, 17. фебруар 1965.
Пре свега, органи државне управе функционисали су као радне заједнице. Свака радна заједница имала је своје органе: савет радне заједнице – као
орган управљања и функционера који је руководио радом органа државне
управе. Одредбама члана 144 Закона било је прописано да радна заједница органа управе образује савет радне заједнице као орган управљања. Самоуправ-

24

25

прековременом раду; додатак за ноћни рад – 12,50% од плате сразмерно времену проведеном на ноћном раду.
Према одредбама члана 38 Основне уредбе (Службени лист ФНРЈ, бр. 10/52), за напредовање у служби признавало се и: време проведено у револуционарном раду до 6. априла 1941; време проведено на војним дужностима, заробљеништву или интернацији ако
је непосредно пре тога лице било у државној служби; време проведено ван службе која
је прекинута због антифашистичког и патриотског држања под условом да је лице до
краја 1945. године поново примљено у државну службу и службеницима који су били
носиоци Партизанске споменице.
Како се у тадашњој радноправној теорији, радни однос сматрао јединственим правним
институтом који обухвата и службеничке односе, укидањем Закона о јавним службеницима и увођењем самоуправљања у органима управе сва питања која су се тицала радних односа у државним органима попримила су другачији карактер.
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ним општим актом радне заједнице били су утврђени и опсег права, дужности
и одговорности савета радне јединице. Даље, радна заједница органа управе
доносила је свој статут и друга самоуправна општа аката, којим су уређивана
самоуправна права, обавезе и одговорности радника и начин њиховог остваривања. Извршни органи у државним органима имали су дужност да предузимају мере за унапређивање и технолошку модернизацију процеса рада, затим
мере за унапређење и рационализацију унутрашње организације органа управе као и мере за стручно образовање и усавршавање радника. Осим тога, биле су налагане и посебне мере за идеолошко-политичко образовање радника у
тим органима.
У првом периоду примене нових прописа успостављен је континуитет
са Законом о јавним службеницима по питањима свих стечених права према
претходно донетим прописима с напоменом да је терминолошки појам „државни службеници“ замењен термином „радни људи“. У органима управе
радни људи су добили самоуправљачка права утврђена овим законом.26 Самоуправљање је требало да у органе државне управе уведе такав систем рада који ће бити заснован на самоорганизацији и самоодрживости.27
У циљу конкретнијег уређења радно-правног статуса запослених у органима државне управе, на подлози системских решења Основног закона о радним односима из 1966. године (Службени лист СФРЈ, бр. 98/65), донет је Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе који је објављен у Службеном листу СФРЈ, бр. 101/65.28
Новине из овог закона односиле су се на: ангажовање лица по основу уговора о делу за вршење привремених и повремених послова из делокруга органа управе; премештај радника и из једног у друго место, односно из једне у
другу републику уз претходни пристанак радника; пријем радника без јавног конкурса на основу споразума функционера о преузимању радника уз
претходни пристанак радника; премештај радника, због потребе рада, на задатке и послове за које се тражи нижа стручна спрема од оне коју радник
има, а најдуже до шест месеци; нови систем плата. Коначно, овим новинама
које су промовисале самоуправљачка права радника у органима државне
26

27

28

Промовисање самоуправљачких права која су била заснована на самосталности и одговорности радника у државним органима имало је за циљ да преобликује раднике „навикнуте на пасивно извршавање радних налога“, који ће „ослобођени ауторитарних шема постати темељ новог друштвеног система“.
Органи управе су самостално уређивали унутрашњу организацију и систематизацију
радних места сагласно општим начелима о унутрашњој организацији органа управе које
је прописало Извршно веће.
Закон је донет као целовит нормативно-правни акт који је требало да регулише јединствене основе система државне управе у области основних права, дужности и одговорности колегијалних извршних органа скупштина и органа управа друштвено-политичких заједница као и радника у радним заједницама органа државне управе.

И. Вукоњански, Положај државних чиновника у СФРЈ 1945–1966

187

управе29 уведен је и институт самоуправне радничке контроле.30 Радници у
радној заједници органа управе одлучивали су на зборовима радника у радној заједници: референдумом и другим облицима личног изјашњавања; путем делегата у савету радне заједнице, у скупштинама друштвено-политичких заједница и скупштинама самоуправних интересних заједница.
Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу и савезним органима управе регулисао је плате радника у државним органима тако да је с једне стране плата радника требало да обезбеди пуну материјалну и социјалну сигурност, а с друге стране да одражава допринос радника према квантитету и квалитету рада узимајући у обзир нарочито обим и
сложеност рада, квалитет остварених резултата рада, остварене уштеде у раду, коришћење радног времена, одговорност у раду и услове под којима радник ради. Сходно томе овим законом установљени су коефицијенти према
сложености послова. Осим коефицијената, закон је увео и новину у погледу
обрачуна и исплате зараде. Лични доходак исплаћиван је из два дела: у виду
аконтације као привремени обрачун и по утврђеном завршном рачуну – коначан обрачун личног дохотка. Решење о висини личног дохотка доносио је
функционер који руководи органом управе. Раднику који је креативним радом или ванредним доприносом у извршавању задатака и послова органа
управе у знатнијој мери допринео резултатима рада органа управе, додељиване су одговарајуће накнаде и награде које су исплаћиване на терет наменских средстава органа управе.
Закон о основама система државне управе и о Савезном извршном већу садржао је и одредбе о функционерима који су руководили органом управе.31 Тако је било прописано да функционер који руководи органом управе
представља орган управе, организује и обезбеђује законито и ефикасно врш29

30

31

Самоуправна права радника подразумевала су: стицање и расподелу дохотка радне заједнице за заједничку потрошњу и личне дохотке; партнерски однос са органом управе
у области регулисања својих права и обавеза, као и право да покрећу иницијативу по
свим питањима значајних за њихов рад и право да дају мишљења и предлоге руководиоцу органа.
Самоуправна контрола је спровођена у области: извршавања самоуправних општих аката и других одлука радне заједнице; остваривања самоуправних права и обавеза радника; контроле коришћења друштвених средстава којима је располагала радна заједница и
у области информисања радника о питањима од интереса за одлучивање о њиховим
правима и обавезама. Органи самоуправне контроле имали су дужност да о уоченим појавама обавесте раднике у радној заједници и функционера који руководи органом управе.
Функционера који руководи органом управе именовала је и разрешавала скупштина
друштвено-политичке заједнице на мандат од четири године на основу листе на којој је
утврђен један кандидат. Приликом именовања, односно постављења функционера водило се рачуна о националној припадности функционера у складу са утврђеним начелима
кадровске политике у федерацији, а Савезно извршно веће је пратило заступљеност кадрова из република и аутономних покрајина у савезним органима управе.
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ење задатака и послова, доноси прописе и друге акте за које је овлашћен и
предузима друге мере из надлежности органа управе и одлучује, у складу са
законом, о правима, дужностима и одговорностима радника у вршењу службе. За функционере у органима државне управе, први пут, била је прописана и политичка одговорност.32
И поред покушаја да ова решења одрже своју целисходност, изостао је
успех у настојању да се помире два иначе непомирљива начела: хијерархијско
устројство и самоуправљање, а последице таквих решења уочавале су се највише у свери ефикасности управног деловања. Упркос овој напомени самоуправни систем је подразумевао у првом реду добру и темељну организацију
и координацију радних активности, у чему управо људски ресурси представљају кључну тачку. Како се људски фактор показао као проблем свих проблема, самоуправни систем у контексту функционисања органа извршне власти није успео да одговори на све изазове те самим тим није ни пружио адекватна решења.

32

Функционер који руководи органом управе био је подложан политичкој одговорности у
случају да се у вршењу својих дужности није придржавао политике коју је утврдила
скупштина друштвено-политичке заједнице и смерница извршних органа власти. Одредбама члана 112 овог Закона била је прописана мера смењивања са функције у случају утврђивања политичке одговорности, што није искључивало кривичну и материјалну
одговорност. О одговорности функционера одлучивао је орган који га је именовао, односно постављао.

