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друiом, Бсоiрад се у то доба развио у 111tПiелеюТiуалном йоiледу. У 11ек11м
научним обласПi11ма дociii112нyiii је н11во кој11 је одiоворио светском; у дру
iим су развијене најбоље 1шц11оналне Пiрад1zц11је. Пре1шд у раду, изазва"

друiим свеzТiскил, ртТiолt, илшо је раа,11сре вел11ке катастрофе. И1иТiелек
zТiуално, а йосебно 11аучно !lаслеЬе, које је йреос1Тiало из тоzа раздобља,
•
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,ш ироучеио, а камол11 у цел111111 11реу.зе111O.
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Радници у граt,анском друштву
Краљевине СХС/Југославије

(1921-1931)

Sшшпаrу

Тiјапа Coiak-AпtiC

АПсtТiраюТt: Аутоr се у спом прилогу бави положајем р:щшш1тва као слоја
у нnстајшьу у првт,1 десетлећу жнвота прве југословенске државе. Разма·1ра
проблс:,.1 утврђившы1 љегове бројности, ж1шот1111х услова, радничког зако
LПEIIARY

AND

А!IТЈSТ/С SЛLONS

IN

нодавства. односа висине ш1п111щн са о~нша у нругим секторима привреде,

8ELGIIЛDE

државпџ ннтсрвс1щ11јс у рсrулисш1,у оmюса из:~.н.~Dу р:1дшшп1н1 и капитала,
бtши ес проблемима политичког опрсп,·љеља рnдништва.

1830 - 1940

1l1e introdt1ction о!' Нtcrary and artistic gatl1crings - salons - in Bclgradc during
the !'irst halt' о!' t11e XIX ccntury ћаd bcen а conscqocncc of tћс cconomic ШЈd coltllral
trШJsformation rcsolting from tћс libcration о!' Tшkisћ domination wћiсћ ћаd lastcd
nearly five centt1rics. Social Шс, wћiсћ ћаd Ьссп ncarly noncxistcпt prcvioosly, startcd
to devclop, mostly according to modcls broog!Jt from Ccntral Ellropean cotшtrics.
Howcver, thesc social gat!Jcriпgs wcrc based mainly on similar, primarily iпtclectual
intcrcsts. 1l1e aнthor dcscriЬcs various kinds of social gatћerings wћich wcrc нsed
not only as entcrtaining oncs, discнssiпg variot1s lil.crary trcnds, art, ШЈd music, but
also as а possibility to trcat many otl1cr topical political and cconomic proЫcms ШЈd
events affccting daily Ше too. ·љс ScrblШJ socicty, in its qucst to bccome again а
part of Et1ropc, tricd its t1tmost to catclJ ор ancl to dcvclop а new intclcctual elite
аЫе not only to t'ollow, but to participatc activcly in modcrn litcrary, artistic ШЈd
scicntific trcnds.

1 СТРУКТУРА РАДНИШТВА

,

Одговор_ на 1штшьс о структурп ра1Џ11ш1тва мора да садржи покушај

обЈсктшшзацrчс састаrза nктннноr становн11штва Југославије у том периоду,
као и љегове п<::лнтнчке опrснсљеностн. Крајња 1щсологиз1.щија тог про

блема условила ЈС након П светског рата у науци прихватаље темељне дог
ме Ко~1унистнчкс нартнјс Јуrослш111јс (КПЈ) о "нсторнјској мисији" про
лстсрщата. Монеrна раншl'1ка класа н11јс постојала (11зузсв у Словенији,
али без политичког утицаја) и ri11лa јс укорељена у село (чак и у Слове

нији), тако да ес о љој може rовnр11т11 само дескриптивно. Код КПЈ је по
стоЈала ~ппологизошнт пrспстава о "чистим пролетерима'' као произrзоЈ(у

модерног индустријског друштва. Обј,111111,ењс јс било идеолошко

-

такав

пролетаријат гпrантовао јс ,.ч11сту" класну свест и нето такве класне зах

теве. Пошто таквог пrолстаr11јата у знатнијем обиму није било, оперисало
ес ставовима о аrзангардп у двострукој всзп: партија као авангаrна класе,
а класа као авангарда целог друштш1. Круг догматисю1х поставки затва

рала јс чшьеница да су пролетери остајали щш своје авангарде, па су ре

волуционарни позиви упућивани најсиромашнијим деловима "радних маса

села и града" и они су били пролет3р1фп у политичком смислу.

- Радно аюТi11вно с1Тiанотш1111Т!во Ју2ослав11је (1921-1931)
Према резултатима пописа становништва из 1931. године највише Ју

гословена радило јс у области пољопривреде, шумарства и рибарства 5.098.888 становника, или 76,30% 011 укупног броја радно активних. У ин
дустрији и занатству радило ЈС

717.000

људи или

10,73%

радно способних.

У односу на 1921. годину, у rюљоприврсди јс дошло до смањења за 4,07%,
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fieorpi1:iy (1.9IX"19.Jl).
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а У индустрији и занатству до повсћаља за 2,08% запослених. Релевантне
по,rщтке даје оГ(нос активног и изнrжшшног ст,1но1шнrrпна. Тйко је v пелоi
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земљи 1921. године радило 51,63% становништва (најмаље у Македонији,
највише у Хрватској и Славонијп). а десет година касније, укупно је било
6,682.615 запослених лица, односно 57.96% од укупног становништва (сма
љеље за 3,67%). 1
Шта можемо сазнати о укупном Grojy "чистих радника", ,,правих про
летера"? У 1921. години, индустрпјскпх радника било јс 175.582, а укупан
број запослених у индустрији износио јс 353.258 људи - 3,02% од свих за
послених. Рачунајући и издржавана лица, било јс, како јс статистика за
бележила, радника, надничара и слугу - 572.675 тща, пли 4,90% станов
ништва. У наредном дссстоrО}\ШШЬсм периоду дошло јс 1\О Gројчаноr по
всhаља радника у индустрији, али нс и до битнијег процентуалног учешћа
у радно активном становништву. Тако јс 1931. године било 309.034 радника

у индустрији, а укупно запослених у ИНЈ\устрији и ·,анатима 496.265 рад
ника, или - 3,56% радно активног становништва. Ако ес рачунају и
издржавана лица, било јс 857.783 рщџшка, НаЈ\НИ'Iара и слугу, или 6,16%

од укупног становништва Јуrослшшјс.

2

Друго важно питаље јесте укупан удео раднпка у нш\ионалном до

хотку земље. Базна година за таква И'Јrачунаваља јс

1923. јер су од тада

вођене статистике о реалном на~що1-1алном дохотку и дохотку израженом

у текућим ценама.

Просс 1 шн

гоп~111111,11 пrнrс1штај рсr~лног нnционалног до

хотка у Југославији износио јс у псr1101\У он 1923. но 1939. године 3,48%
годишље, с тиме да је највећи био 1929. године, кана је за 26,1 % био већи
од нивоа из 1923. године. Приметне су рюлике у дохотку између пољо
привреде и индустрије и рударства, Темпо пораста реалног нохотка пољо

привреде био је 1,03% годшш1,с, а у шщустрији и рударству 6,91 % (ниво
дохотка 1929. године и био јс за 39,1 % изнад нивоа 1923). Најбрже ес раз
вијало рунарство - љегов доходак у 1929. гонини био јс за 60% већи него
1923. године,
Просе•1ан темпо опанања цена у том пcpIIOI\Y био јс 4,96% гоншшье,
што је брже од темпа пораста реалног дохотка. Цене почиљу константно
да опадају од 1924. гонинс, пре свега код пољоприnрсдних производа 4,52% годишље, а у индустрији за 3,79% годишље. Тако је због отвараља
тзв. маказа цена између пољопrивре1џшх и иннустријских производа
дошло до знатног ошџџньа куповне моћи села. а до повеhшьа стандарда
радничке класе. Општи ниво цена 1929. године пао јс за 27,1 % од оног у
1923. години. Посматрано у текућим ценама, темпо опадаља нохотка по

љопривреде од

3,89% годишље знатно јс ут1щао и на пад 1шдустрије и ру

дарства у текућим ценама у овом рю1\обљу растао јс за 1,75% годишље.'
У периоду од 1923. до 1931. године реални национални доходак Ју
гославије порастао јс за 48% са пщџ,м током две године (1926-1927). Пад
је условљен пољоприврс1\ом - КОЈ\ шщустријс и рунарства успон јс трајао
све до 1931. године. У структури националног дохотка, индустрија и ру
дарство учествовали су 1923/1924. године са 16,8%, а пољопривреда са
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46,9%. Услед тог~ што су цене пољопривредних производа опадале брже
од цена индустриЈсю1х и РУl\арских, учешће индустрије у укупном нацио
налном дохотку ЈС расло. У раздобљу од 1923. до 1931, године национални
доходак по станов_ннку био јс у порасту и свој највиши ниво достигао је
1929. године, када ЈС за 15,4% био изнад нивоа 1923. године. Реални доходак
индустрије и рударства по становнику растао јс брже (1,31% годишље) не
го реални доходак пољопр1шрс1\е (0,51 % ГОI\ИШЉС ). Паl\ националног до
хотка бно ЈС увек на штету пољопривредног становн1нптвај просечно за

14 д1? 18% у 01\носу на ,IНдустријско. 4 Изражено у цифрама, учсшhс инду
стрије и ру1џ1рства у ющионалном дохотку у текућим ценама, износило је:

1923 - 9,765,000.000 динара (13,4%), 1929 - 9,593,000.000 (16%); учешће по
љоприврс1\с: 1923 - 34,414.000.000 (52.8%), 1929 - 29,714,000.000 динара
(49,6%),
Ради комплстираља слике послужићемо се и подацима из 1938. го
дине. Тада јс у гранским и 1шдустријским насељима било: 1,236.000 радника
(са из1\ржавшшм лицима - 8'Љ укупног становништва). Укупан број чистих
пролетера (без издржавних тща) юносно јс 613.000 (нешто више од 4%
становништва). Од тога, 160.000 јс било ранника-ссљака (са поседом до 2
хектара).'
Те

године, укуиан друштвени приход Југославије износио јс
динара. Од тога јс пролетаријат (у најширем смислу, и се
љаци са поседом до 2 ха) остm,рнвао ]2,381,000.000 динара (18% укупно).
С друге стране, на 1ы1ховс плате и псюпјс 01\лазило јс 16,663,000.000 ди
нара - 39(.Уа он из1џ1така за плате II пснз11јс у земљи. Ако покушамо да са
гледамо "чист иролстаријат" (уз сва огра~ичсља) у грщ\ским и индустриј

68,239,000.000

ским насељима. долазимо по са·3ншы1 да ЈС он учсстnовао у националном

дохотку_ земље_ са свега 4.112.000.000 Ј\ИНара (5,5% у укупном дохотку Ју
гостшиЈе). То ЈС било •1ак маље и 01\ сељака са поседом до 2 ха - они су
остваривали доходак од 6,309.000.000 - око 9% од укупног националног до
хотка.6
Од 1926. го1џ1н? поч о јс процес трајног опщџш,а цена пољопривред
них производа КОЈИ ЈС траро 10 гадина, з(ior инфшщнјс и наглог поnсћаља

7

7

ноnачнс масс. Тако 11нфлаr~11ја н11јс rюrопила рщџшкс. Срспња величина
издатака рщџшка у Србији изнасила јс 1924. године 292 динара (стан и хра
на), а већ 1926. го1\инс забележен јс тщ на 268,37 динара. Од 1925. године
шщ цена пољопривредних про11звода юносио јс просечно 30 до 50% (жита
рИ!\е и месо}, а остш:шх произпсща и до 150%, а у нсразnијеним пределима
и преко 200Уо. Тако Је 100 кr пшсющс 1924, коштало 417 динара, а у јесен

1929, године са~ю 190 динара.' Све јс то условило да је 1930, године про
сечна надница Југословенског радника износила, отприликсј
Исто, стр.

19Jl.

године, књига

IV.

Стюювништва

17, 19, 22-23

Исто, стр.

3

11

11щиош1л~10г дохотка Јуrослаrшје у

1938.

6

47-29. 52,

7

XII

Ст~ев«11 Стајиh, Ј Iщl1ют1лт1 ДОХ{)}l.ак Југос.1ш111јс
19)(), стр. 7 . 11

Загреб, 1970, сгр. 17.
Исто, стр.

2

наднице

5
Иво Пивски. Класна rюдјел« <..·тшювн11111тв«

Дефшштивни rс:~ултати поrн,с« стщ1(11щ11111тrш (1Д 31. ~«rта
по глав11ом :щнимању, Београд, 1940, стр. VII. ЈХ, XI

45%

1923-1()39.

у ста,11111~ и тскуЈ-111.\1 ценама, Београд,

8

Мијо Мирковнl1. I2ковомскн структур« .Југос.1щтјс
.

!9l8-lV41.

Загреб.

Петар Мнлосављсвнh. Полож«ј раднн•rкс класе у Србнј11, Бсогр«д.

1()50, (.."i·p. 28.

1972,

сч1.

39, 41, 43.
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енглеског р1.щника 1 али ЈС то
•

9

ЛИЈИ.

Пr11ло·щ IП l!CTfНIЖJШШl,R

б нло више него. н,а 11р11мср , у Шпанији и Ита

·
1
о чему говори
Социјална структура радн11111тва била ЈС ~юл~љ~орона, .

податак да јс у најразвијенијем }\СЛУ Југослав111е, у Савс":ОЈ б,Ш~ВIIНИ, 1931 ·
године од пољопривреде живело 73.79% становишптва, ТЈ. 81,44Љ pnJ\H~ ак.
тивних. у Загребу, као најја•1см 1ш11устр11јком 11с1пру Краљсв11нс, . 1 Р~ :~~н,:

привредно активних ра;џ1ла јс у индустр11ЈИ и трговини (радшщ 1(1 ;;;•)НЛ~ 0
·е чиновющи, послоl(ашџ1), а било јс и 10% кућних помоћ111ща

9·

1

к, _

~ '9.572 слугу и надничара.'° Полов11на радника у загрсбачкоЈ привреди .би
·

ь 11 бр,11· у ин;•уст11111и Због тог" ЈС

ла јс нсквалиф1•tковаю11 а оп тога ЮlЈ BCt1 .

с

\

.

.

,

био запослен велики број стра1111х стручњака - 1931. ГOl\l)('c У З,,гр
живело 17.628 стrщнща, дсвстшщ укупног становншнтва. .
_
1

сб

II

Судар 11змсђу рщџ1 и ка~штала у Краљсв111111 СХС, мада ни у ком
случају са интсзитстом као у Зашщној Европи (због аграрног карактера
земље) имао јс 11 додатну димензију у ющионалним су11ротностима, прво
између власника кнrштала, он;џ, и међу самим р~щшщ11ма. Држаnнн органи
спроводили су социјалне реформе због општег 11обољшаља положаја за
послених. али и см.1љ1та~ы1 послсrатних стџфшннх напетости и заштите
државних интереса: ,Да би 11rжana Ciap донекле осигурала соrџ1јални мир
и поредак, дужност јој јс 11а нс11рсю111но 11сш1тујс жеље и захтеве појединих
класа и да тс жеље и захтеве поnснс у склап са оr1111тнм државним интс

с

мшшстарства, 1шп1 ес могу ;щ;~шшстратшшс 11л11 11отщ11јскс власти упо
требити за спровођеље рсфор~ш.

Економски положај б110 јс 111арол11к. Доста р,щнпка ЈС, поре,\ плаг ,'
добијао бсспл·,тан стан, огрев и осветљеље. У периоду до 1931. године,

надш,:ца загrсбачкпх р~щннка G11ла јс. на пr11мсr, ЩIIШ) он просечна над

нице јуГОСЛОВСНСКIЈХ rалника. Као јсНН11 ОН ыср<~ за ОЈlрЖПЊС радннt~КОГ
стандарда у инфлаторноl\·1 вrсм~..:ну. пр111\1сњ11вш1 JL; с11стсм,.,. тзв. по,~ре1ю:х
надница _ свако повсћnљс 1 ~сш 1 оснотншх_ ж1шотш1х потрсоа .повл,1 шла ЈС
срнзмерно rювсћаљс надница. На 11111рсм заrрсСiа•rком понручЈу су/ пер~,~)
д ОД 1922. ДО 1924. ГOI\IIHe најв11111с з;~рађ1шал11: Т11110Грас\Ј11 - ОЈ\ ) ДО "
д~на. а дневно, приватни намсштс111щ11 - од 50 до
}\ll!lapa, м,ш:инисrи
_ од ~О до 112. зидари_ од 64 до 100 пииара 11нсвно. Занпмљиво ЈС да су
од радника 1930. год~шс највише з;~рађ11ваш1 граф11•~ари - 2.668 1\ШШра ме
0
сечно, а државни чиновншщ - 2.993 п~1наrа.
.
_ ,
.

1~?

Због различитих економских фактора, зар;щс су у прво! пос.лсра.rноЈ
деценији биле нестабилне. У форм11раљу ж11вотних трошкова и_ сгш,щарл.а
уопште о;\лучујућу улуrу имале су цене 1юљопр11врс;џ111х производ,,, !IITO

·е због ;ьиховог константног ошщаља повсћа~о стnнн:1ран "р<.щнич~оЈ кла

Јси". у соцпо-политичком смислу до,111нпрао ЈС малоrрађансю: СЛОЈ радни

реснма."14 Стан јс 6110 дп ес сшщјална потп11ка нс може спровонити из

Државна интервенција у области рада и радних односа била је нео
пходна и 1\а 611 ес створиле ирстпоставкс јсд11нствсне економије. У новој
држави 11остојала је встrка хетерогеност и на овом пољу. У Србији, Црној
Гори и Македонији није постојало радничко осигураље. Због тога је међу
првим законима прве југословенске владе, у децембру 1918. године, био
закон о осигураљу радника, како бн ес увело јсднооСiразно осигураље (у
случају болести или нссреhс на послу) у целој земљи. Уиорсдо са тим
рађени су и прајекти за форм11ра11>с радн11 1 1к11х комора и повсрсништава,
као и пнспскrџ1ј,1 рапа-орган1-1-зац11ја за н:.щ-зор снровођс1ьа законсю1х мера

за за11п11ту рщџшкас'' Инспекције рада требало јс да ес старају о социјал
ној и животној заштити р;щю1ка у свим 11~снузсћ11ма, фабрикама, фабри

кама и рал.љаr,ш (нриватншл и пржашшм).

пролстарИ'.ШЦlfјом ра;џшка. Ра,џ 11 щи прве гснсrацщс II рап_ншџ1 снажно ве
зани за село нису имnли свест O потреби с1ш;џ1калног, ЈОШ мшьс поли-

6 Радничке

коморе штитиле су

економске, социјалне и културне 1штересс р,щника; давале су ювсштаје
и предлоге влади о уређељу радних односа, ра11ю1чкс заштнте, осигураља
становаrьа. берзе rада; суделовале су пrн склапању колективних уговора

и у споровима између радника и 11осло11аш11џ1. 17

ка нсзаинтсрссованнх за веће rют1пР1ко ангажовање. Оно ЈС доби~о на
сн;~зи тск после 1931. rопннс. са наиласком сконо1'-•!скс крнзс и повећаном
тиt1коr органиэоrш1ыt.

ДРЖАВА И РАДНИЦИ
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Зако" о .з111111Тi111Тi11 рпд11111ш

1922.

ПроОлсматнку р~ЩШl'IКОГ ос11гур<1ља II социјалне заштите најком
плетније јс третирао "Закон о зш1,т11ти радника", усвојен у Народној
скупштини 22. фебруара 1922. rо1111не. а објављен, када јс и ступио на сна

гу, 14. јуна исте rодинс. 18 Обухватио јс сва занатска, индустријска, трго
ва•1ка, саобраћајна и рударска прсдузсhа. Одредбе Закона биле су веома
прогресивне: имао је спе одлике мо11срног европског социјалног законо14
Архив Југnслщщјс, фо11д: М1111истnре,11ю тrrов1111с и и11дустr11је, 65-17-132.
llиroм11p.a Kopah.i. М1111И(,'1'рЈ со~щјат1с 1юл11т11кс (ЗО. сс11тсмбар 1920).

Образложење

Брсшислав Гл~1rоrијсвиЬ, Пnрламс11т и 1ю,,11т11•1кс (.."1'рr111кс у Југослщ111ј11
стр. 311-312.

Бсоrрад,

15

1919-1929.

16
АЈ, МТИ,

65•1106-1891.

17
18

.
Уредба о зашт11ти рад1111ю1, ,.Службс11с 1ют111с Кра,1,сшшс СХС',

14.

ју11

1922.

rЈщ1111е.

..

Зако11 о зш11т11ти рщt11ика, ,.Службс11е 1ю11т1с Крнљсшшс СХС", 18. ју11 1()22. тДiше.

1979,
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давства, пре свега широком кругу лица каја
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Лрило:щ Нэ; истраж11нш1,а

I/l ,1994

Рад се могао продужити ка11а на то (Iр11станс 4/5 радника - највише до 1
час У рударским и 2_ •шса у индустриЈСКЈIМ предузећима и то само у току
3 месеца. Прописан ЈС днсню, одмор ОЈ\ 1 часа (ако ес ради у затвореном)
и 2 ча~а у лстљоЈ сезони, капа ес р:щи на отвореном, с тим да нспреки 11 ни

била обансзна на осигу

раље, по врстама права и гранама осигурања.

Основни принципи закона били су: обавезност осигурања, осигураље
против свих ризика губитка способности за рад: најшира обавеза осигу

5 часова,
Посебно оштро п_rотссто_вала су ОбртшР1ю1 удружења из Словеније

раЈ\ НИЈС могао трајати дуже од

- сва лшџ1 у радном односу по свим осно1н1мп. као и лица која услед
незавршеног школовања нису добијала плату: обавеза оснгураiьа - сва ли
ца у радном односу по свим основама, као и шща која услед незавршеног
школовања нису добијала плату; обавеза осигураља није зависила 011. ви
сине зараЈiе; централизација свих врста осигура11,а преко Сре11ишљсг ypeJia
за осигураље у Загребу; политичка независност урс1џ1 за осигураље. Права
ра11ника: у случају болести - право на бесплатну заштиту и хранарину; у
случају тrупноhс и порођаја - бесплатна лекарска помоћ, новчана надок
нада, помоћ за опрему и исхрану 11стста: у слу•1ају несреће на послу раља

здравствена заштита, хранарнна, рента

( ака

и _Хрват~кс. _наrлав_1аrщЈуhи п.а ЈС због rа-.нюја пржаnс у зnнатским радњама
неопход,!Н _r,щв11 дан 011 10 сати. !']01\ 11р11т11сц11ма Мннистарства трговине

и индустрије, М11нистарство со1\11Јалнс политике одред11ло јс радно време
~ занатским rа:џьама ОЈ!. 1О часова. алн са МНОГ() rиузстака када, због

1сжинс чосла, 1рсбn рщџ1ти 8 l!ЛII 9 11асо1щ. _Р,~сфш-шт1mни компромис по-

ст11гнут ЈС Урс11Gом ОЈ\ 3. мпја 1928. rо11ш1с.-' Прописано је радно време

од 9 часова, са 11зузсц11ма ОЈ\ 8 (минимум) и 10 (макс11мум). Сви тежи по

слови радили су ес 8 сатн - кот111кс. браварске. казанџијскс, кантарџијскс,

јс р.:щна способност умаље на

графичке р:щњс: пср11ошщс рубља, 111тављс11,е коже; 9 часова - прерада

за више од 10%); право на пснзпју; у слу•1ају смрти-погрсGнина, рента деци
и трогодшшъа помоћ удовици. Закон јс ироиисао и радно време - у ин

дустрији и ру;ррству

дрвета, коже. метала, пскаrс, прср:.ща меса. Помоћно особље на стручном
111коловш1,у ил11 професионалном усавр1ш1в:ш,у н11јс смело б11ти прековре

8 часова (нс11сљом јс забрањен сваки рад); у занат

мено запошљавано.

ским рад,ьама 9 часова (изузетно ЈО): жене уоиштс. а мушкарци мла!ји од
18 rо11иш1, нису могли радити ноћу; Ј\С!\а мл111)а од 14 ГОЈ\Ина нису могла
бити запослена у ющустрији и
Ј\арству: порОЈ\!!ЉС нису ра;џ1лс 2 месеца

пре и

Закон о обавезном oc11rypa11,y р,щ1111ка најтеже јс с11ровођсн у Србији

~!

и Цр1;ОЈ, Гори, због от11ора 110сло1џшшџ1 11 недовољне сар:щљс 11ржавних

2 месеца после пороЬ~)ја. ( Законом о заштити rанннка усвојена су

сва нnчсла савrсмсноr соr~ијалног оснгуrаљп. У случаЈу болести хrанарина
је била 66% дневне зараде, што јс 6110 највећи 11ро11енат у Европи (у на
јразвијснијнм земљама проценат јс ишао по 60% ). Хrанаrина је давана
тачно 52 нс11ељс Uсдшю још прс;џшl)сно у Аустр11ји и Чехословачкој,
европски просек био је од 26 Ј\О 39 нс11сља). Потпора за поро;џ1ље изно
сила јс 3/5 IНlЈ\НИЦе, што јс, такође, било највише у Европи. Рента за случај

несреће била је у износу пуне плате."

требама и степену развоја државс. 22 Највише нсспоrазума било јс око рад
ног времена. Примс11бс су говориле да ес у неразвијеној земљи нс може
усвојити светски стандард осмочасовног радног врсr-.-1сш1.

Прве корекције у радном времену су, под притиском послодаваца,
већ 15. 11сцсмбра 1922. го111шс извршене Правилником о радном времену
у индустријским и ру11арскнм прс11узсhнма. Помоћно особље могло јс бити
запослено највише 8 часова дневно, а у занатским рап.њама по 10 часова.
19

112.

1:,~

б11ло у складу са жељом државн11х органа за модср1111зац11јом трговачко

1,

Београд,

1957,

стр.

Индустр11јске

II

трговачке коморе 11оку1шшале су константно да оrра

Н11'1с по:·11у110 ос11:урш1,е запослс1111х, због вслпких 11011р11носа.

.

ОбЈа1шьсље ЈС било да се пр11врс1_џ1 налази у крпзи, 11а је јощ у раз

ВОЈНОЈ Лll(НIЈИ, да се због 11звоза мораЈу макс11мално смшы1т11 трошкови
продукцIЈЈс ю1ко би ес са ннсю1м цсн.1мс1 конкуриспло на снстском
тржишту. а rювсћаљ_см трошкова ос11гурщы1 ношло 611 до смнљсња запо

слених. Л рсдлаrано ЈС р;щ11~тал1шјс пословање са постојећим средствима
Ср~1111шњсг уре11а. На l\p,:roJ стр:нш, 11 вл:ща _јс често настојала да 11збегне
СВОЈС обавезе ,,жо до1-ац11Ја. Мпогс држщшс институ1џ1је, такоlје, нису pef10BHo плаћале прописане юносе за своЈе служGсн11ке II радникс, 25 Држава
ЈС бил!' обавезна да уплаћује допрпносс без права щбитка 011 зар~ща, Ра
злико ЈС често надокнађивана на рачун 11р11ватннх посло1џшаr\а што јс неретко угрожавало 11нст11туt\11је оспrураља.

'
Проблем
помоћи
незапосленима
решен
је
ствараљем
јавних
берзи ра
26
да. Нсзшюслсни су имнли право на 4 врсте помоћи: нов•шна дневна по23
ЛЈ, МТИ,

65-1010-IIJOO.

24

20
Као напомена

орr,ны с<1 Окружн11м ypcJ\IIMa за ос11rураља. Такође, требало је и објашља

nатн ра~~ющима прснности ос11гуrтьп. Мшшст,арство соцнј~~лнс политике
строго ЈС водило рачуна да мајст,i!'и и трrовц11 шаљу своје раднике у
опште за_н.п:скс ~1 трговачке шк<;mс. Инсвсю~11јс рада захтевале су од по
сло1_џ~вац<_1
оG.~всзно з,п~љу 1 1уЈу 1111с~1снс уговоrс сп шегртима и да их
11
пр ЈављуЈу з,1 школе у KOJ>ia ес мораЈу 11олагат11 11омоћни исшпи. То је
занатских ра111ы1 у евро11ском духу.

Закон о заштити rапника 1пазшю јс велике отпоре послодаваца и
власника капитала. Влnда јс чак оп1уж1шnнn за непријатељски CT[IB према
занатима, индустрији и трговшш, јер зако11 наводно није одговарао при
вредним и социјалним условима у зсмл,н. Токоы 1923. rо1џ~нс опржавани
су протестни зборови трговачкнх. зс1натсю1х и ннпустр11јсюrх организација
на којима јс трнжсна rсвизија закона. Основни став свих захтева био је
да "ултра-модерно социјално закш-юпавство" нс опrовара привредним по

Ратко Пеwиh, Јlастапак и разnитак соннјащюr oc11ryrн111,a у Јутславији,

73

ЛЈ, МТИ, 65 • 1615 • 656.

18.
25

21
Р. Пешић, 1Iаста~шк и развитак, стr.

ЛЈ, МfИ, 65 - 27 - 184 (4. аnр11л

126.

1928).

26

22
Б. Глиrоријеш1Ь, Парла:-.1ент, стр.

315.

,.Службе11е IIORIIIIC Кра:ъсшше схс~ 10. ,шrу(.."Т 1928. ГОДIШС.
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Пrилози 11з истраж111шња

моћ, путна помоћ, једнократна помоћ, помоћ у натури. Помоћ су примапи
они који су најмање 7 нана били без посла; одобрщзала се за нrф,м1ње 6
недеља, а највише до 10 динара дневно. Једнократна помоћ дељена је 2
пута годишње. Јавне берзе рада нису наплаћпвалс услуге и биле су оба
везне да ра11.с нспристасно - забраљено јс било тражење података о пар
тијској и синдикалној припадности.

75

и да, ли једна "кт~са" може пол1п1-111ю1 да ес уобЛичи па па цела има исти
став? Осим тога, Југословенски р,щшщи б11л11 су на веома ниском култур
ном нивоу."

. Многи сощюлоз11 сматрају 1џ1 нач1111 ж11вота r:щш1ка и 11ругих нижих

слоЈсnа У 11руштву ствара л11чн~)ст11 са крут1ш и нетолерантним пrиступом

лол~-пици. Друштвена ситуr~rџ11а (с11ромн111тво~ 6анљс11>с занимшьима која

имаЈу н11зак друпп·!1ени ст,нус, ниско обrазоааљс) о~1рсђивала је да се на
11ол11тику гледа l!Ојсдностш,ље110 (,,црно-бело''); rю11ржавани су екстреми
стички покрсти ко.111 су обсhавал11 лако II брзо решавање друштвених про

Ш ПОЛИТИЧКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ РАДНИКА

блема и заступали крута становншта. Р~щшщи су били заокупљени са

Бројчано мало, потекло из редова осиромашеног сељаштва. са нераз

вијеном традицијом и без искуства у "класној борби", радништво Краље
вине СХС/Југославије није било она снага која би могла, по замисли КПЈ,
да изврнш њену потпуну негацију. Осим тога, радници нису били поли

даппьошhу, дневним интересима, пре свеп1 економске природе. Акценат

тички јсдинстасни, јер су припа;џ,ли различитим социјалним структурама

СЈ!.!КОДНСЩ!ИХ Пробл_сма, Па ЈС ОСТа_1ало Врло м:,ло Мало ПCIIXl!ЧKl!X резерви

ес стааљао на конкретно п не1юсrе11110. Код људи који су принуђени да
вс~пки део времена посвете_ р,щу и_ бор611 за сrз11стснц11ју. ж11воt јс препун

друштва и групама становништrза. Разлике су ишле по групацијама глав
них занимања. професионалној структури, националном саставу, културо

и слободног времен,~ лш11свог нссmжо.1ства КОЈС 611 ес могло посветити по~
литичю1м проблемима. Зато су II прнхватана најједноставнија политичка

лошким и антрополошким <щликама, степену станнарда, регионалним ка

решења.

рактеристикам«. менталитету. Готово сви штрајкови имали су економски

.

карактер и нису прсла-зили гршшцу бnрбс за повсtннье напница и
скраћење радног врсr,,,fсна. Потпи 1 rю1 покрсти радника готово па нису по

rр,1ђанском друш гву, него у поз11т11вном програму. Свп узроци лошег
~1шота 11 11золованог стату_са у друштву, пршшсивани су грађанском слоју
к,10_ целшш,_ к,0~1с ЈС као на1всћн "rrc_x" прсбащшано да жели да искористи
СВОЈУ 110Л111И 1ку моh како бн траЈНО О)\ржао сиромаштво радништва.

стојали.

Према rю1џ1цима за I конгрес Нс:.ннтсних сш-щиката, у Југославији је
од 1921. 110 1926. године било 1.069 111трајкопа или дrуп1х ающја у којима
се тражила већа нщ1н1ща. Акпије су обухватиле З.239 11ре11узсћа и око
177.000 р~щника. Успешно ес занr11111ло испуљељем захтева радника 138

штрајкова. 27 У Војво1111ни јс, закључно са

са

8.682

учесника. Од тога, било јс

1922.

до

8

1927.

год1шом, 01,ржан

81

штрајк,

полити,1ю1х штрајкона. Са успехом

(изборсно повећање наднице) занр111ена су 23 111трајка.'-' У Далмацији је
од

1927.

године било уку1Ј110

40

предузећа. Успешно ес завр111ило свега
до

1928.

111тrајкова, који су обухватили

432

8 штрајкопа. 20 У Србији су од 1919.

Социјална стру~туl.'а р,щн11ка у Југослшшј11 била јс погодна за прпх-

в,1;аљс доктрина. чща ЈС снага 611ла вншс у негативном ОЈ(Носу према

Осећање правне комбинотню ЈС са страстн~ш и потребама радничке класе;

нез~щовољство изазвано лошим животом условљшшло јс олакшан пријем
идсЈа _о мржљ1~ и нсм1шовном су1<06у класа: всrовало ес да јс грађанско
1\руш11!0 устроЈсно н:1 превари 11 11ас11љу. Таква соцнјална структура била
Је пр_и1емч1ша II за Једностране тс·зс о пр1шарном значају економије у
дру111гв_у и за тума•1ељс да само рад111щ11 стварају врсдност11, а послодавци
гомнлаЈу богатства, искљу 1 шво сксrшоат11111уhн радн~rкс.

године узрок највећег броја 111трајкова

затим, због продужаваља р,щног врсr,,1сна

тања надница

- 18,41 %.30

(56,30%) биле ниске зараде;
11.60%, а 3(Jor разл1.рштих пи

Тако пр1н,-шрност rюлпт11 1 1кс акције коју је по

Sншшаrу

кушала да наметне КПЈ н11јс наилазила на 0 1 1сюmан прије!'l--1.
Од укупног броја југословенских ра;џшка

тск јс, отпрнлпке, чет

вртина припадала запосленима у rр.:щск11м и ш1пустр11јским насељима. Та
кав пролетаријат није могао б11тн хш,югсн, а по својој улози у економској
производљи и по друштвеном 11оло>1«1ју није био 1ш у прилици да буде
ослонац (покретач) за извођеље потпн 1 1ког 11рсврата и за рушење систе
ма. Да би ра;џшrщ могли да испу1ы.11тју основне поставке револуционарне

Kosta Nikolic

~Vorkers in 1/ie cil>il socie/\•

of Ј/1е Кingdom o.f SCSЛ'ugoslavia (1921-1931)

теорије какву јс нсгоrзала КЛЈ, морали су да и1-,н1ју осећај припадности,

свест о друштвеном положају, спсст о политичком положају и интерна
ционалној повезаности. Да ли јс то био случај са рщ1,ницима у Југослаnији
27
Извсџпнј зн

t lJ23-1927.

rод1111у !10днст

I

Ј<nнгрссу Ј !сзын1сr1 IIX с11нд~1 ката, Београ;\, стр.

24.

28
Привредни и соп11јал11и однос11 у Војводн1111, Ј lовн Сад.

!92~,

стр.

165.

:љс tirst gcncrati~п or ,vorkcrs iп Yнgoslavia origiвatcd from tћс ranks of impoverisћcd pcasantry, S)ПС~ mod_crn jl1(Jt1strial soeicty <lid not cxist in tl1c coнntry.
Conscq_нcntly, tћс eo_ntпbнtюn ot workcrs to tlic natiшшl iпcomc ,vas ncgligiЫe, but

at ~~ tнпс of а consl(JcraЫc fall in tћс prices or agricвllвral protlt1cc tћcir economic
posi(ton was Ьcttcr llщn c.g. or tћс n1ral popнlation (witћ small ш1d mcdium-sized
hold111gs),

29
ПривrсЈ(а и рад111щr1 у Далм~щнј11 (Раднr111ка ко.,юра

:ia

зо

П. М11:~ос;1вл,св11f1, По.1ож,1ј рад1111•1кс к:1ж:с, с1·р.

27!.

f(a.,:,,1a1щ.iy) Сшшт.

1929,

стр.

293.

"

n~e~a

rе·;ултатЈЈ.\fа щ1ксте Бсnrрадскс rм1111 1 11<с ко.чорс (rinкr11ш1лa јс Сrбвјv, Црпу Гору
< 1 кедош1_1у) У всr1~оду од 1921. до 1СЈ26. r·одннс. са~ю јс 1,1,;55,7,; рщщвка , 111 тал0 нске ,ю~тне.

И

ј

76

Годш1111,1ж ·щ ,'lру!!!твсну 11стор11ју I/1, 1994

Workcrs also did sћow тџсћ i11tcrcs Гог class orgaпil.iпg _алс! political ~ctivit:'.
They werc not coшшittcd to rcvollltioпary idcas: ,vorkcrs d1cl поt !ес!. tlщt tћсу
ћcloпgcd to опlу опс class, ащl l!спсс clicl not l1cloпg to ?nly. опс pol1t,cal p_arty.
Conscqнcпtly, опс сшшоl say tlщt ,шу sigпil'icaлt political w1!l ol tilc workcrs cx1sted
iл the pcriod 1921-1931.

Олzа Манојловиh

УДК:

008(497.11),.1941/1944"

Културни )Кивот Београда у време

немачке окупације 1941
1944. у
светлу писања београдске штампе
Лйстракт: Културни живот Београда у rодиш1щ1 немачке окупације

1944.

1941-

Култура и уметност као зшщи нитатюсти и живота rрада у нереrу

ларпю.1, рат11ю1 условюш, култура и умст1юст кrю оруђе пронагандпе ма
шшулацијс окупационих власти и до:-.н~hе колаборшџюпистичке админи
стр~щијс; Култур[! и уметност као ПИЈ\ отпора пред принудом. Аутор је ана
лизирајући пре свсп1 окупациону штю,шу покушао па прати рrщ нозоришта,
биоскопски рспсртоаr, нзложбс, издавачку делатност, рад ранио станице

и њихов утицај па духовну климу оку111-1рапс јуrословспске и српске пре~
стонице.

Проучавања и анализа пер11ода П светског рата, на просторима не
кщџ1111ље југословенске државе, у окв11р11ма историјске науке и историо
графске литературе, углавном су за цпљ имдла политичка и п.огађајна пи~
таља (војна, пре свега). Фокусврајуlш то питаље на терен Београда,
истраживачи су најчешће проблем БсоrраЈџ1 и II светски рат, сагледавали
у разаршьима која јс гра,\ дожввсо, као јснну од кључних тачака у оквиру
војних опсраю1ја (бомбардоваља у априлу 1941. године, операција за осло
бођеље - у октобру 1944, и 11стор11јски још недовољно расвстљсних аме

ри•rких бомбардоваља он априла до септембра

1944. • љвх укупно 11).

Методологија историјске науке 1шјс успевала да одоли идеолошким
искушењима. снажно пр11тнскш-m кшюю1зоrзшюм идеологијом јсn.нс парти
је. Строга разrраничсља у свести ЉУl\11 на 1юбсдfшкс и побеђене. на при
јатеље и непријатеље нароnа, хероје и 11з1џ~јlшкс, често ннсу пружала ме
ста научним анализама овог пср11O1џ1. а поготово нс двфсренцираљу улога

актера прошлих догађаја.'
Реакција у публицистичкој литератури nослс1џьих година, свакако је
довела до одређених помака у разумевању ове проблематике, али у кон
фликтном друштву, она јс нcкpl!Tll'IHO - без врс}\носнс анализе, водила
Од одредница у е1щиклnr1сю1ја:~.н1, до пзбнљних свнтеза, као што је тrотомна "Истор11ја
Бео1·рада··, објављена 1974, nодаtщ 11 •111њс111щс о ж11rюту под оку11а1111ЈОМ јед11остав110 q
заобилаже11и. Тек су аутори 1юслед11,11х rод11ш1. occl;ajyhи одсуство кn11т1шу11тста и велике
пrаз11и11е у посматрању прошлости, по•~слн да рас11стљщшју ову тему. Ту б11смо nож~11ули најпре
дело Гојка Тсшиhа, Утуљена бщ11т1111а. Бст·р,щ

1990. као 11

књ11rе Љуб1111ке ТрговчсnиЬ, И(..-торија

Српске књижсв~1е заеуrе, Бсоrrал 1992, и Лстра Полка Истор11ја јуrосл(щс~н.:коr фнлма, Београд
191:)б, делове у 1ю1юј књизи Бра11ка Петрщю1111l1а, Србнја у II рату 1939•1tJ45. Београд 1992, као
и делове 11е111то рш111јс објаnље11е књиге Мухнмсда

Крсса, ll)сма•1ка оку11ацио1щ упrава у

Беоrрсщу 1941-1944. (са освrтом нн нс11трнл11с оку~нщ1юпс кпманде и уста1юве за Србију,
Јуrослшщју и Балкшr), Беоrрnд 1979.

