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Резиме

УДК

331.5-055.2( 497.11)"19"

Ђорђе Станковић
Српске грађанске елпте II Југославија

Запошљавање )Кена у Србији и Југославији

(1918-1941)

у другој половини

Историографски есеј говори о политичким погледима, еконосмким програ

20 века

мима, демократском потенцијалу, социјалним и националним идејама које су за
окупљале српске грађанске елите у годинама

1918-1941. Посебно је

скренута па

жња на компоненте које су у првим годинама ХХ века пресудно утицале на об
ликовање грађанских елита:

формирање интелигенције на страним универзи

Айс~иракш: Принций једнакосши у социјализму био је йромови
сан као један од цеюиралних йринцийа йаршијске државе, ш~ио је

тетима; модерно устројство државе и наоружање војске; национална политика

йроизлазило из само'i идеоло~ико'i биhа йорешка, а на нивоу за1<0н

која је коначно решење нашла у уједињењу свих Срба, претварање сељака

(80%

ске ре'iулашиве одражавало се йовољно и еманцийашорски на йо

становништва) од поданика државе у активног политичког субјекта. У годинама

ложај жене. Зайосленос~и жене био је један од ос1-ювних .мерила еман

Првог светског рата на стварању заједничке државе југословенских народа по

цийације жене у Ју'iославији и Србији. Сшо'iа су рад и зайосленосш

себан допринос дале су српске војне, политичке и научне елите. Прводецембар

жене кључне каше'iорије које су анализиране у овом шекс~иу.

ски акт уједињења

1918,

којим је на крају Првог светског рата настала југосло

венска држ:ава, био је израз политичке воље и интереса унутрашњих чинилаца
уједињења и благонаклоног става савезничких победничких држава. Свој допри
нос уједињењу сам врх српских грађанских елита дао је и на Мировној конфе
ренцији у Паризу

1919-1920,

на којој је својим дипломатским умећем остварио

максимална достигнућа у процесу међународног признања и територијалног оби

ма југословенске државе. Питања унутрашњег уређења земље поделиле су срп

Друштвени положај жене у Србији у првим деценијама двадесетог
века обликовали су патријархално уређени породични и друштвени одно
си, те традиционални морал утемељен на нормама доминантно аграрног

српског друштва. Неједнакост жене и мушкарца није произлазила само из

наслеђа, обичаја и друштвене праксе, веh је дискриминација .жене била и

ске грађанске елите у више непомирљивих табора превасходно сучељених око

правно легализована Српским грађанским закоником. Неједнакост прав

питања централзма или децентрализације, унитаризма или националног ком

ног положаја жене посебно је била наглашена у домену брачних и поро

промиса. У националној политици српске елите су прихватиле принци нацио

дичних односа, и у законској регулативи наследног права. Потчињеност

налног помирења. Српски генералитет доминирао је у војној елити југословен

удате жене мужу била је једна од основних одлика њеног положаја. Обес

ске државе, а у годинама диктатуре

прављене и у политичкој области, жене у Србији до

(1929-1934)

био основа монархове власти.

Екстремна економска, културна и просветна неуједначеност простора који се 1918.
нашао у границама заједничке државе чинила је српским елитама непремостиву

тешкоћу. У политичком животу државе српске елите, иако подељене и посвађа
не, биле су доминантне. Ипак, мора се рећи, да оне нису исказивале способност
изналажења политичких решења која би умањила националне тензије и соци
јална незадовољства, разумела разноликости простора, сагледала потребе дру

штва, утуицала на убрзану модернизацију и формулисање стратегије развоја.

1945. године нису до

биле право гласа.

Масовно учешhе :жена у рату и револуцији, с једне стране, и идеоло
шки оквири Комунистичке партије којаје у Југославији дошла на власт, с
друге, стварали су такве политичке прилике у којима је формалноправна
равноправност жене постала део општих принципа партијске државе. Рав

ноправност и једнакост биле су вредности које је промовисао веh први
послератни Устав. Истовремено Устав ФНРЈ из

1946.

године био је први

највиши правни акт који је начелно гарантовао правну равноправност же
не. Другим законима и нормативним актима, та су права конкретизована
и даље разрађивана, тако да је жена по свом правном поло:жају изједначе
на са мушкарцем како у браку и породици тако и у другим областима при
вредног, друштвеног и политичког живота. Право гласа, односно активно

*

Овај чланак је објављен у
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и пасивно бирачко право, право на рад и једнаку плату за исти рад, право
на школо~ање и образовање подједнаким условима као и мушкараца, пра

во на плаhено одсуство након порођаја, социјално осигурање, право на

Годишњак за друштвену историју

88

1-3, 2003.

развод, само су нека од елементарних права које су жене оствариле веh у
првим годинама социјалистичког система у Југославији.
Либерализација намерног прекида трудноhе започела је шездесетих
година, да би право човека да слободно одлучује о рађању своје деце, као
право гарантовано Уставом, било успостављено

1974. године.

Анализа послератних устава у Србији и Југославији показује да они
нису били извориште дискриминације међу половима, веh су је на нивоу

основних начела и конституционалних права онемогуhавали. У социјали
стичком друштву једнакост мушкарца и жене више је увођена декретима
партијске државе него што је била одраз односа у свакодневном животу.
Централно питање еманципације жене у социјалистичким земљама
често се доводило у везу пре свега са оствареним правом жене на рад.

Идеја о економској независности жене, као основном услову њене еман
ципације, промовисана је још у радовима социјалистичких теоретичара и

идеолога. Таква схватања, макар на нивоу апстрактних начела, била су
уткана у левичарску идеологију на којој је почивао политички систем у
Југославији.

Уверење да је стицање економске независности услов без кога се не

може у обезбеђивању равноправности жене доминирало је и у женској
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предвиђене норме. О њима је писано веома афирмативно, приказиван је
њихов живот и афирмисан је рад као једна од врховних вредности. Попу
ларисани су и различити облици масовнијег укључивање жена у привред
не делатности, као што су била разна такмичења, добровољни рад. Так

мичења су најчешhе организована у склопу прославе појединих празника

(првомајска такмичења, такмичења поводом осмог марта). Писано је о
организовању и резултатима тих такмичења, показивано је како су ини
цирана и остваривана по целој земљи, како су се жене такмичиле која

he

остварити веhу норму и бити успешнија на свом послу.

"Политика" је извештавала и о добровољном раду жена. То су биле
различите активности, почевши од рада у војним болницама, акција шиве

ња рубља и кошуља за шегрте, патика за децу у обдаништима, застава и
кошуља за бригадире на радним акцијама. )Кене су добровољно радиле и у
пољима, на скупљању жетве, укључивале се у добровољне акције најавним

радовима итд. Према подацима објављеним у листу, жене у Србији су, само

у току

1947. године, на добровољним радовима дале 6.748.151 радни сат,
током 1949. жене у Војводини су оствариле око 14.000.000 радних часова.

а

,,Политика" је објављивала и чланке који су на примерима показива

организацији. 1 Право жене на рад није произлазило само из идеологије

ли да не постоје "мушки или женски послови", што је указивало на насто
јања партијске државе да умањи такву поделу занимања. Писано је о же

тек успостављене власти веh и из нужде да се што веhи број људи ангажу

нама које су биле запослене у грађевинарству, о девојкама које су обавља

је у обнови и изградњи ратом разрушене земље, а касније и у амбицио

ле послове тракториста, о агрономима, затим о полуквалификованим рад

зним захтевима остваривања петогодишњег плана. Отуда настој ања и др

ницама, које су радиле на машинама у Зеничкој :железари. Градско сао

жаве и АФ)К-а да се жене у што веhем броју запошљавају и укључе у

браhајно предузеhе организовало је више курсева на којима су оспосо
бљаване жене за позив кочничара у трамвајима, а радиле су и као контро

различите привредне делатности, па и у оне у којима су се у предратној
Југославији запошљавали искључиво или првенствено мушкарци.

Пратеhи доминантне и водеhе теме текстова посвеhених женама у

дневним листовима првих послератних година, те основне вредности које
су они афирмисали, примеhује се да је запошљавање :жена био један од

лори. Жене су се запошљавале и у :железничком саобраhају, што у пред

ратној Југославији нису могле, веh су у државним саобраhајним установа
ма могле радити само као телефонисткиње, благајнице и дактилограф

киње. Запошљавале су се, у мањем броју, и у рударству. Мада је по Уред

веома популарисаних сегмената. Ти текстови, поред тога што одсликавају

би о хигијенским и техничким заштитним мерама на рударским подзем

дух и атмосферу времена у којима су настали, упуhују и на приоритетне

ним радовима из

циљеве, које је пред друштво и конкретно жене постављала власт. Један

вима, дешавало се да су у појединим рудницима жене управо ту радиле.

1947. године, ж:енама био забрањен рад на јамским радо

од најтираж:нијих дневних информативно-политичких листова "Полити

Настојања државе да крајем четрдесетих година колективизује по

ка" у том је времену повремено објављивао чланке о "женама за узор",

љопривреду2, резултирала су, поред осталог, и покушајима да се што ви

"херојима рада", ,,ударницама". Без обзира на то да лије писано о женама

ше жена укључи у задруге. У том времену АФЖ је као један од својих

које су биле запослене у текстилним фабрикама, на разбојима, у пољо

задатака формулисао да "ниједна жена у селу не треба да остане изван за-

привреди или некој другој привредној грани, у тим текстовима су истица
не жене које су својим ванредним залагањем и упорношhу, пребацивале
Неда Божиновиh, )Кене у ,1,10дернизацијскилt йроцесшт у Јуzославији и Србији,
,,Србија у модернизацијским процесима

19.

и

20.

века", књ

2, Београд 1988,

стр.

525.

2

Настојања партијске државе да протежира колективистички својински однос у

пољопривреди, мада испрва с крајњом обазривошhу и постепено, а од

1949.

године и свом

силином апарата тоталне моhи којим је располагала, завршила су се дебаклом. Колекти

визација у нољопривреди Југославије никада није била у потпуности спроведена и од ње
се врло брзо одустало.
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друге". Током 1949. и 1950. године један од блажих облика и манифестација,

Под околностима у којима су се смењивала доба обнове ратом разру

иначе снажног притиска државе на сељаке да се учлане у сељачке радне

шене земље, кризе и материјалне немаштине изазване, поред осталог, еко

задруге3 , била је и пропаганда путем штампе. ,,Политика" је учествовала у

номском блокадом са Истока и узастопним сушама које су погађале по

кампањи за популарисање задругарства и тако што је повремено објављи

љопривреду, жене су делиле судбину осталих запослених. Економске при

вала чланке у којима су истицани примери успешних жена задругарки.

4

Године

1947. у Југославији је било запослено 337.000 жена, а 1955. го
дине -567.000 жена. 5 Само у току 1948. у Београду се запослило 15.500
жена. 6 Током 1952. године у Србији је, од укупно 603.000 запослених, било
139.000 жена, а на територији Србије без Војводине и Косова од укупно
397.000 запослених, 86.000 биле су жене. 7
Број запослених жена повеhавао се и на подручју Југославије, али и у

лике у земљи и општа оскудица доводиле су до тога да запослене :жене

понекад нису имале ни најелементарније услове за рад. То је одликовало
и угоститељска предузећа и мензе. У документацији је забележено да су
жене запослене у ресторану "Јадран" радиле босе. Куварице у мензама
нису имале гумене чизме ни кецеље. Оне су тражиле да им се "омогући

набавка чизама, гумених кецеља и мантила за рад да не би долазило до
оболевања, што се често дешавало". 11
Проблема су имале и :жене које су биле запослене у болницама. Због

оквирима Србије. Проценат њиховог учешhа у укупном броју запослених
број запо

недостатка кадрова, оне су понекад радиле прековремено у две смене. По

слених жена увеhао се четири пута, а број запослених мушкараца три пу

себне тешкоhе имале су оне жене које су долазиле из унутрашњости и

такође се стално увеhавао. У односу на

1945.

годину, веh

1949.

та. 8 Просечна стопа раста запослених жена непрекидно је била виша од

запошљавале се у Београду. Та констатација првенствено се односила на

просечне годишње стопе раста свих запослених у целом послератном до

њихов смештај. Дешавало се да у једној соби станује

бу. Изузетак од тога било је раздобље од

године, када је

по две у кревету, а немају где ни да се умију, ни да оперу веш. И постељина

стопа раста свих запослених била виша од стопе раста запослених жена 9 •

која им се даје је стара, поцепана и прљава". 12 Лоши услови смештаја тих

1948.

до

1955.

4-8 жена, да "спавају

Услови у којима су радиле жене у првим послератним годинама нека

жена не изненађују ако се има у виду да је по градовима у том времену

да су били веома тешки. О њима сазнајемо и на основу различитих изве

било много неусловних станова. Деценију касније, од свих станова у гра

штаја АФЖ-а о обиласку веhег броја предузеhа у Београду. У некима од

довима Југославије само је једна трећина имала кухињу и WC или кухињу,

њих, нпр. у "Пролетеру" и "Шумадији", услед недостатка мушке радне сна

купатило и

WC.

ге, жене су обављале и најтеже физичке послове. Поред тога, у продавни

У другом извештају о обиласку предузећа и установа у Београду, по

цама прехрамбене робе дешавало се да продавачице саме скидају и исто

ред осталог, анализирани су услови рада жена у Градској болници. Од укуп

варују тешке џакове и канте с намирницама. Због дотрајалих машина и

но

разбоја у предузеhима је било и физичких повреда радница. 10

били су лоши, нехигијенски, посебно на грудном одељењу. То је узрокова

223

запослених,

157 биле

су жене, и то углавном старије. Услови за рад

ло честе инфекције особља. Због таквих услова рада многе жене биле су
Сељачке радне задруге, посебно њени тзв. виши типови, представљали су колхо
4

Анализу садржаја чланака и текстова о женама у послератној штампи видети у:

Вера Гудац-Додић, Анализа Шексйlова о жени у лисй1у Политика

Југославија

19 и 20 века", 2, стр. 394-407.
1945-1985, Савезни завод за статистику,

1945-1953, у:

,,Србија у

модернизацијским процесима

1986, стр. 57.
Архив Београда, Конференција за друштвену активност жена 1944-1952, АФЖ,
несређено, К 1 Извештај о раду Градског одбора АФЖ-а за 1948. годину.
7
Привредни и друштвени развој СР Србије 1947 -1952, Републички завод за ста
тистику СР Србије, Београд, 1973, стр. 74.
5

Београд

6

8

Н. Божиновић, Жене у .модернизацијстш.м йроцеси.ма у Југославији и Србији, у:

,,Србија у модернизацијским процесима
9

10

Југославија

1945-1985,

стр.

19 и 20 века", 2,

стр.

У документацији је наведен пример предузећа "Стаљинград". А. Београда, Кон

фебруар

1949.

година.

био је без основног образовања. У наведеном извештају то је доведено у
везу са често лошим односом који су имале према болесницима и разним

крађама у болници.

13

Поред наведених проблема који су се јављали у многим предузеhима,

готово у свима је била пракса да труднице не примају на посао. Представ
нице АФ)К-а које су обилазиле предузеhа констатовале су да је у њима
испоштован принцип једнаког плаhања жена и мушкарца за исти рад.

525.

57.

ференција за друштвену активност жена

8.

на боловању, што је стање још више отежавало и доводило до прековре
меног рада осталог особља. Велики број жена запослених у тој установи

зни тип удруживања сељака.

1944-1952, АФЖ, несређено, К 1, Рад са женама,

11

Архив Београда, Конференција ... , К.

12

Исто.

13

АрЈ;Сив Београда, Конференција ... , К.

нова у Београду по питању проблема жене

-

1, Рад са женама, 8. фебруар 1949. година.
2,

Извештај о обиласку предузећа и уста

раднице.
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Почетком педесетих година јављали су се и други проблеми везани

за запошљавање жена, али и нешто другачији правац од оног који је вла
дао у годинама непосредно после ослобођења. У једном извештају АФ)К

Вера Гудац-Додић, Зайошљавање жена у Србији и Јуzославији у друzој...

93

су да њихова једина масовна организација "води упорну борбу за радна
места за )Кене".17

Почетком

1952. године једно

од предузећа у коме је било отпуштања

године записано је да су у предузећима, ако се појави вишак

запослених, посебно радница, било је предузеће НА-МА. Управа те рад

радне снаге, по правилу са посла отпуштане жене које су имале децу, па и

не организације настојала је да проблем вишка радне снаге реши тако

а из

1952.

оне које су у том тренутку биле у другом стању. Када се запошљавају нови

што је отпуштала жене чији су мужеви били запослени. Проблем вишка

радници, често се избегавају жене, а предност даје мушкарцима, наводно

радне снаге решен је тиме што су оне враћене у домаћинство. Ту појаву

зато што жене раде слабије од њих. 14

пратиле су и разне "чаршијске приче". Тако су једну од активисткиња АФ Ж-

У том времену јављала су се и таква схватања по којима )кена више

1с,

1с,

h

а питали "да ли пе дони неки закон да се удате жене врате домапинству

"18

..

не треба да ради, јер "смо до те мере изградили социјализам да жена може

У многим предузећима било је приметно настојање да се она ослободе

да иде натраг у кућу и да васпитава децу". Другим речима "мушкарац тре

нестручне и неквалификоване радне снаге. Управо у тој категорији запо

Та

слених било је доста жена. Поред тога, нису била усамљена ни ретка схва

ква гледишта женска организација никада није прихватала нити одобра

ба да добије плату која ће моћи да обезбеди издржавање породице".

тања да је "жена слабији радник и да не даје онолико колико мушкарац".

вала.

На састанку градске секције АФ)К-а могло се чути и то да "је истина да је

15

који указују на раскорак између прокламоване политике једнакости поло

ефекат рада жене раднице слабији него мушкарца, зато што она већ умо
рна долази на посао, јер има пуно послова да обави за домаћинство и де

ва у свим областима економског, политичког и друштвеног живота, устав

цу, пре него стигне у предузеће". 19

них и нормативних гаранција равноправности жене и праксе која је поне
кад то онемогућавала. О томе сведочи и извештај Извршног одбора Град

О положају )кена при запошљавању говорила је и Вида Томшић у
реферату поднетом на Четвртом конгресу АФЖ-а Југославије, 1953. го

ске секције АФ)К-а, из средине

године, где је посебан део посвећен

дине. Указивала је на то да су поједини радни колективи "избацивали же

проблематици незапослених жена. У њему је такође констатовано да у
околностима смањивања радних места у предузећима масовно отпуштају

не са посла као мање рентабилну снагу". У предузећима није била рет
кост да су оне на различите начине спречаване да користе права која су им

жене. То је у радним организацијама оправдавана тиме што жене наводно

гарантована Законом. Говорила је и о проблему недовољног професио

више изостају са посла од мушкараца, слабије од њих раде, те чињеницом

налног образовања жена, тако да је у предузећима уобичајена и типична

У документацији женске организације могу се пронаћи и текстови

1952.

да имају ниже квалификације. У поменутом извештају наведено је даје у
јануару

1952.

године само у Београду било

ћину оних које нису могле да нађу посао,

2.000 незапослених )Кена. Ве
чак 95% од наведеног броја, чи

ниле су ж:ене које су са села дошле у Београд. Оне углавном нису имале
професионалне квалификације, а многе су биле неписмене. Њихова ста

росна структура показује даје већина имала од

28 до 35 година. При том је

међу тим незапосленим женама 20 процената било самохрани мајки. Многе

од њих нису знале ни која права имају по закону. У том документу забеле
жено је и то да су у неким предузећима "персоналке" 16 наговарале )Кене да
саме дају отказ, јер ако их отпусте, онда наводно неће моћи касније негде
да се запосле. Такве и сличне тешкоће на које су наилазиле, доприносиле

доминација неквалификоване женске радне снаге у односу на мали број
20
жена са било каквом професионалном квалификацијом.
После снажног продора жена у привредни и јавни )кивот земље, по

четком педесетих година била је приметна "тенденција опадања броја же
на у органима друштвеног управљања, пасивизирање извесног броја не
када врло активних жена". На поменутом конгресу Вида Томшић је ука
зивала и на то да су се појавиле "некакве нове тобоже демократске теори
је о жени и породици", које су се практично негативно одраж:авале, пре

свега на област "привредне самосталности жене". Увођење релативно ви
соког дечијег додатка често се схвата погрешно, као даје "наступило вре17

14

Архив Београда, Конференција

15

Архив Београда, Конференција ... , К.

АФЖ-а Београда, одржане
16

служби.

26. јуна 1952.

... , К. 2, Датум на документу: 1952. година.
2, Стенографске белешке конференције

у Београду.

Термин "персоналке" вероватно се односио на ос9бље запослено у кадровској

Архив Београда, Конференција ... , К.

2, Записник са састанка Извршног одбора
1952. године.
Архив Београда, Конференција ... , К. 2, Записник са састанка Пленума градске
АФ)К-а, одржаног 19 марта 1952. године.

Градске секције АФ)К-а, одржаног
18

секције
19

Исто.

20

"Политика",

27.

27.

септембар

августа

1953.

година.
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на најбрже се увећавала. 25 Док је на нивоу бивше Југославије утом време

влачења са посла у домаћинство, да је њена природна, искључива дужност

ну међу запосленим лицима била процентуално доминантна категорија

бити домаћица, мајка и васпитачица своје деце". 21

.жена са нижим образовањем, дотле су на територији Србије највиши удео

Занимљиво је да је педесетих година и у штампи приметно постепено

имале оне са средњим стручним образовањем. 26 Крајем осамдесетих годи

усмеравање жена ка "класичним женским вредностима". Првих година на

на у Србији је учешће )Кена у укупном броју запослених према квалифи

кон ослобођења у штампи је фаворизован идеал снажне жене, жене бор

кацијама било највише у категорији запослених са средњим степеном обра

ца, ,,другарице", која ванредним залагањем пребацује све радне норме,

зовања 56%, међу запосленима са нижим образовањем било ихје

постаје уда рница и херој рада и кој а је "активисткиња у преправљеној сук
њи и црвеној марами купљеној на тачкице" 22 • При свему томе она је и мај

зовањем било је

ка, којој држава покушава да успостављањем потребних установа пружи

лификованим радницима. 27

55,2%,

а

са вишим 47%. Учешће жена у укупном броју запослених са високим обра

37,4%,

а најмање, од само

7,4%,

било је међу висококва

Укупна запосленост у бившој Југославији од педесетих до деведесе

помоћ у чувању, подизању и васпитању деце. ,,Мишићава од лопате и мо
тике, ударница радних бригада сведочи својом монументалном женстве

тих година увећала се за

ношћу (Аугустинчићеве и Росандићеве стамене жене) о снази и плодно

том раздобљу увећавао се проценат учешћа жена мећу свим запосленим,

сти, тако неопходној за друштвено-економску и демографску обнову. Тај

а на нивоу Југославије просек се кретао око

23

4,5 пута,

а запосленост жена за око девет пута. У

слености жена био је у Словенији

39%. Највећи проценат запо
(45,7% ), а најмањи на Косову (22,9% ).

соц-реалистички идеал почиње да се напушта релативно рано." Почет
ком педесетих година, у фебруару 1952, ,,Политика" добија специјализо

Почетком деведесетих година, у централној Србији од свих запослених у

вану женску сшрану, односно женску рубрику, што се поклапа са дискрет

друштвеном сектору

39,2%

биле су жене. Ниво запослености жена у бив

ним појављивањем другачијег погледа, који наглашава посебност жене,

шој Југославији био је виши него у многим земљама западне и јужне Евро

женственост. Култ лепоте, култура одевања и модне актуелности, одбаче

пе (Белгија, Француска, Грчка, Италија), али је био нижи у односу на зе

ни после рата, поново оживљаваЈу.

мље Северне Европе и Америке. 28

Било како било, и у будућности, од средине педесетих година, просеч

У послератном раздобљу укупан број људи који су били запослени у

на стопа раста запослености жена била је виша од просечне стопе раста

просеку је из године у годину био виши. Тако је било све до краја осамде

запослености свих. 24 Просечна стопа раста запослености у раздобљу од

сетих година, када се број свих запослених лица смањује.

1954. до 1964. године за мушкарце је

У промењеним политичким приликама, последња деценија двадесе

била

5,4% за жене 7,8%, а у наредних
десет година износила је за мушкарце 1,6%, а за жене 3,8%. Без обзира на

тог века на овом простору била је обележена распадом југословенске др

тешкоће на које су понекад наилазиле, а на које је у тексту посебно указа

)Каве и грађанским ратом. Неповољна економска ситуација у Србији и СРЈ

но, жене у Југославији и Србији све више су се запошљавале, њихово уче

погоршана је санкцијама ОУН донетих у јуну

шће међу запосленим лицима било је све веће, при чему се обим запосле

ке донеле су и: драстично осиромашење великог дела становништва 29 , не-

1992. године.

Опште прили

них жена брже увећавао од обима запослених мушкараца. Проценат уче

шћа жена у укупној запослености у Југославији

1954. године

био је

24,8%,

1964. -29,2% и 1974. -33,9%. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих

25

1975,

стр
26

Жена у Привреди и друиииву СФР Југославије, основни йоказа~иељи, Београд

11.
Како су наведени односи зависни и од учешћа мушкараца у групама запослених

година процентуално највише жена у укупно запосленом особљу било је

са појединим квалификацијама, потребно је приказати и квалификациону структуру за

са нижим образовањем, потом са средњим, а као трећа категорија по про

послених жена у друштвеном сектору. На нивоу Југославије неквалификоване раднице

центу заступљености међу запосленима биле су :жене са вишим образова

чиниле су већину међу свим запосленим женама у друштвеном сектору, а потом оне са

њем. Почетком седамдесетих година управо та категорија запослених ж:е-

средњим образовањем. Таква структура забележена је и на подручју Србије, с тим што је

1987,

Исто.

22

Неда Тодоровић-Узелац, Женска шйiа.мйа и кулйiура женсйlвеносйiи, Београд

стр.
23

Неда Тодоровић-Узелац, н. д. стр.

24

Стопа раста запошљавања у раздобљу од
укупна стопа раста била

27

133.

1948. до 1985. године за
4,6%. Југославија 1945-1985, стр. 57.

жене је била

788,

стр.

Н. Божиновић, Женско йийiање у Србији у

Подаци се односе на

113.

5,4%, док је

разлика у процентима између неквалификованих радница и оних са средњим образова
њем била веома мала. Сйiайiиссиички бил Шен

21

1986.

19.

25.
и 20.

веку, Београд

1996, стр. 245.

годину.

28

Драгана Стјепановиh-Захаријевски,

29

Величина друштвеног производа по глави становника, обрачуната према купов

Moh и немоh жене, Ниш, 1999, стр. 125-126.

ној снази националне валуте, показује да су током деведесетих година СРЈ и Србија спада-
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1999. године. Под таквим околностима дошло је

сти комерцијал~их услуга са 55,7%. Најниже учешће у укупном броју за
послених било Је у области шумарства, 12,5%, и грађевинарства, 13,2%.
Висок удео жена међу свим запосленим лицима у ванпривредним делат

до промена не само у области запошљавања, веh и у многим другим сег

ностима прикрива чињеницу да је запосленост :жена, ако се посматра ис

стајање средњег слоја, катастрофално стање привреде, сталну политичку

узаврелост, реке избеглица и људи без дома и, коначно, тромесечно бом

бардовање СРЈ у пролеће

ментима живота људи у Србији.

кључиво женска радна снага, другачија. Од свих запослених жена у апсо
године, према по

лутним бројевима, већи део ради у привредним, а мањи у ванпривредним

дацима државне статистике на подручју СРЈ укупан број запослених лица

делатностима. Те године је од укупно 888.187 запослених жена, у привреди
радило њ_их 617.049, а у ванпривреди 271.138. У апсолутним бројевима,
посматраЈуhи само женску радну снагу, највише )Кена радило је у инду

Последњих десет година двадесетог века, од

1990.

опада30 • То смањење може се уочити и посматрајући кретање индекса укуп
ног броја запослених.

Укупан број запослених лица у Србији, у раздобљу од

године, опао је за
Од

1990.

17,8%.

1993.

до

2000.

31

године смањује се и број запослених :жена. Према државној

статистици, у СРЈ, на нивоу годишњег просека, највише запослених жена

регистровано је

1989. године, а само
1.032.000. Од тог времена,

у друштвеном (др:жавном) сектору

било их је

из године у годину број запослених

жена у друштвеном сектору је нижи. Године
запослено

757.000

у том сектору било је

1999.

жена. Постепено јачање приватног сектора у посма

траном раздобљу условило је пораст жена које су биле запослене у њему и
то од

22.000 у 1989. до 122.000 у 1999.

години. 32

Жене у Србији најчешће су биле запослене у друштвеном (држав
ном) сектору, много мање у приватном. Подаци за

1993.

годину показују

да је учешће жена у укупном броју запослених на нивоу СРЈ било
привредним делатностима

35,1 %,

а у ванпривредним чак

62,9%.

40,6%, у
)Кене су

највише биле присутне у области здравства, где су чиниле више од три
четвртине међу запосленим особљем или

везаним за угоститељство,

75,2%,

потом у делатностима

60,1 %, у образовању и култури 55,9% и у обла-

ле у оне земље које су биле испод границе сиромаштва. Група аутора, Здравствено ста

323.582. 33
Према истражи~ању Гордане Лазић, жене су 1993. године у укупној
запослености у Србији учествовале са 39%. Поред тога што је број запо
слених жена у наредних неколико година, до 2000, смањен за око 10,5%,
проце~ат који показује учешће жена у укупној запослености 2000. године
виши Је и износи 42,78%. Разлози за раст учешћа жена у укупној запосле
стрији,

ности тражени су у околностима да је пад производње погодио првенстве

но "традиционалне индустријске гране, где преовлађује мушка радна сна

га", што је условило нешто веће опадање запослености мушкараца него
жена. Од свих запослених жена у Србији, већина, односно две трећине
ради у привреди, а једна трећина у ванпривредним делатностима. У окви
ру привредних делатности највећи број жена запослен је у индустрији и

рударству. У укупном броју свих запослених лица, жена и мушкараца, у
ванпривредним делатностима жене имају висок удео,

65,63%.34

Поред покушаја учињених у послератном раздобљу да се умањи раз
лика између "мушких" и "женских" занимања, разлике и даље постоје.
Једно од питања које се намеће у вези с тим јесте да ли висина плата и
r<:о~ико утиче на ту расподелу, односно да ли доминантно учешће жена у

1986-1996, аналитичка студија, Институт за заштиту здравља
1998, стр. 60. Двадесет први век Савезна

ПОЈединим занимањима или индустријским гранама утиче на висину про

Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд

се:них личних д~ходака у тим гранама. Управо у оним делатностима у

Република Југославија дочекала је као сиромашна земља, у којој, према проценама обја

козима преовлађуЈужене ниво просечних зарада углавном је нижи. У окви
ру појединих индустријских грана нюка лична примања често фигурирају
у оним гранама где је концентрација жена већа. Тако, на пример, у оквиру
прерађивачке индустрије, веома ниске просечне плате су у производњи

ње сйlановниинива Србије,

вљеним у медијима, има око
зо

2,8 милиона

сиромашних. ,,Политика",

8. март, 2002. година.
1989. године, када је забележен најве
у годину је нижи. Изузетак од тога је 1997.

Годишњи просек запослених лица у СРЈ од

ћи број запослених лица,

2.790.000,

из године

година, када је, у односу на претходну годину, регистровано увећање запослених. На то је
утицала и чињеница да је од те године међу запосленим лицима исказан онај број који је

:екстилних предива и тканина, делатности где традиционално преовлађу

обухватио и запослене у малим предузећима "који се не обухватају другим истраживањи

ЈУ жене, производњи одеће и преради предмета од коже. Просечна нето

ма, а добијени су проценом на основу Анкете за допуну полугодишњег истраживања о

Гордана Лазић, Жене и й1ржии1те рада, у: Сања Ћопић, Бранкица Групковић,

зарада, плата за 1999. годину у тим гранама прерађивачке индустрије била
је 532 динара, односно 333 и 420 динара. Укупна просечна нето-зарада из

Гордана Лазић, Љиљана Добросављевић-Грујић, Жене у Србији, Да ли с.мо дискри.миниса

рачуната на основу свих зарада према класификацији делатности која је

запосленима". Сйlашисйlички zодишњак Јуzославије
31

не?, Београд
32

2001,

стр.

2000,

стр.

87.

85.

Сйlайlисйlички zодтињак Јуzославије,

зани су без Косова и Метохије.

2000, стр. 87. Подаци за 1999. годину иска

33
34

Ис:rо, стр. 105.
Гордана Лазић, н. д., стр. 92.
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утврђена као општи стандард, за 1999. годину била је 1.362 динара. 35 Уго
ститељство је такође једна од делатности где преовлађују жене, а као при
мер могу послужити просечне плате запосленог особља по хотелима и

ресторанима, које су такође ниске (просечна нето-зарада за
била је

1999. годину
886 динара). У образовању је наглашен удео жена међу запосле
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На основу Анкете о радној снази из октобра

1999. године, у Србији је,
2.114.001 лице, од чега
884.807 )Кена. У друштвеној својини било је запослено 709.380 жена, при
ватној 146.274 и задружној и мешовитој 29.153. 39 Из тих података произла
зи да је тада учешће жена међу укупно запосленим лицима било 41,85%.
без Косова и Метохије, било укупно запослено

ним особљем у образовним институцијама на нижим нивоима школова

Тежња за континуираним повећањем запошљавања )Кена, која се у

ња, где су просечне плате осетно ниже него у институцијама вишег и ви

послератном раздобљу одржала до краја осамдесетих година, пратила је и

соког образовања ( основно образовање 1.456, а више и високо 2.307).
Та појава није својствена само за раздобље после распадајугослове~
ске др:жаве, веh је постојала и у социјалистичкој Југославији. То показује
истраживање које се односи на раздобље од

1965.

до

1980.

године, према

коме је веhе учешће )Кена у појединим привредним гранама поуздан пока

увећање броја жена које су желеле да се запосле, а нису то могле. Стопа
незапослености на подручју СРЈ од средине шездесетих, из године у годи

ну је била виша. Удео жена међу лицима која су тражила запослење ме
њао се по годинама, али је углавном био око или изнад половине, што

значи да су већину незапослених чиниле жене. Године

затељ нижих личних доходака у тим гранама. 36 Илустрација која потврђу

ручју је међу незапосленим лицима било

је те тезе јесте и истраживање А. Милиh, којаје упоређивањем структуре

473.141.

зарада запослених квалификованих радника за поједине групе занимања

пута, а број свих незапослених за око

у 1988. години, показала да је у групама са вишим зарадама учешће "ти
пично женских занимања" неупоредиво мање од учешћа претеж:но "му
шких занимања" у тим групама. 37

58.058

1965. на том под
1998. године,

жена, а

У том раздобљу број незапослених жена увећан је више од осам

7 ,7

пута. Од почетка деведесетих

година није дошло до промене таквог кретања, јер је и тада увећање броја
незапослених жена нешто веhе од пораста броја свих незапослених. Укупна
стопа незапослености је од

7% 1965.

године, порасла до

25,1 % 1998.

годи

На основу анализе односа просечних плата запослених жена и просеч

не.40 Слична кретања могу се уочити и на подручју Србије. У неколико

них личних доходака по гранама делатности, уочено је да постоји разлика У

протеклих година повећан је удео жена међу незапосленим лицима у Ср

висини зарада између мушкараца и ж:ена. По висини својих зарада жене се У

бији и то од

просеку креhу на око

90% просечног личног дохотка, односно у привред
88%, а у ванпривреди на око 90%. Разлике у виси

55% 1993.

године на

56,9% 2000.

У оквирима Југославије, крајем осамдесетих година

ним делатностима на око

цима која су тражила запослење

ни плата појављују се и када се посматра однос просечних плата запослених

Највиши проценат жена био је у Војводини

жена и просечних личних доходака према образовном нивоу, односно када

се зараде анализирају и прате према полу и структури образовања. Изузев
код магистара и доктора, жене заостају по својим месечним зарадама за

мушкарцима у свим образовним категоријама. Висина зарада жена креhе
се у просеку на нивоу од 90% просечног личног дохотка. 38
35

СШаШисШички zодишњак Јуzославије, 2000, стр.

107. Без података за Косово и

Метохију.
36

)Кељка Шпорер, Фе.минизација Професија као индикаШор Положаја жене у раз

личuй1и.м друштвима, Социологија, бр.
37

4,

Београд,

1985.

А. Милиh, Жене, Полmиuка, Породzща, Београд

година.

1994, стр. 70- 73. Аутор је пока

зао да се нпр. површински копачи, металобрусачи и глодачи, дакле претежно мушка зани

мања, највеhим делом, групишу у скупинама са највишим дохотком. Слика је обрнута
када се ради о доминантно "женским занимањима" у типично "женским гранама". У гру
пама са најнижим дохотком налазе се далеко више нпр. плетача и предилаца итд.

зв

Анализу је извела Гордана Лазиh. Као извор за табелу у којој је приказан однос

просечних плата запослених жена и просечних личних доходака по гранама делатности,

наведена је Анкета о радној снази, стање из септембра
ни. Гордана Лазиh, н. д., стр.

95 -97.

1988, подаци који нису публикова

године. 41

(25,6% ). 42

(1,172.964)

жена је било

(64,7% ),

(1988), међу ли
54,6% ( 641.372).

а најнижи на Косову

Упоређујући стање учешћа жена у укупној незапослености у

СФРЈ и у неким другим земљама средином осамдесетих година

(1984) до
56%; Португалија
49%; Аустрија 38% ; Швај

бијамо наредну слику: СФРЈ 56%; Француска и Италија

62%;

Белгија

царска

44%; Шведска
31 %; Шпанија 34%; Турска 18%. 43
55%;

СР Немачка

У послератном раздобљу настале су промене у структури незапосле
них. Средином шездесетих година на подручју СРЈ убедљиву већину међу
незапосленим женама чиниле су оне без било икаквих квалификација.
Половином седамдесетих и даље су биле већински део међу незапосле

ним женама, али се наглашено повећао и број незапослених жена са висо39

СШаШисШuчю1 zодисињат< Јуzославије 2000, стр.

94.

Без података за Косово и

Метохију.
40

Сй1аШuсШи•1ки zoдultlњaк Јуzославије, 2000 , стр.

41

Гордана Лазиh, н. д., стр.

42

Мр. Нада Керовац, )Кена у незаПосленосШи, у: ,,)Кена", знанствени часопис за

друштвена и културна питања жене и породице, Загреб,
43

Исто, стр.

30.

96.

80.
1989, 5-6,

стр.

29-30.
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ким, вишим и средњим стручним образовањем, да би средином осамдесе

)Кене власници приватних радњи или предузећа углавном су већ има

тих година број жена из те групације превазишао број незапослених не

ле неко претходно искуство у привреди или у трговини. Када су отварале

квалификованих жена. Деведесетих година међу незапосленим женама,

самосталне радње, жене су се углавном кретале у области услужних де

кумулативно исказано, највише је оних са високим, вишим и средњим
стручним образовањем, затим жена без квалификација, потом оних које

су висококвалификовани и квалификовани радници, а најмањи број неза
послених жена има ниже стручно образовање или различите полуквали

фикације. Током

1998. године,

од укупно

837.600 незапослених лица жена
је било 473.100. Међу незапосленим женама чак 181.800 имало је високу,
вишу или средњу стручну спрему, 180.700 нису имале квалификације, 82.400

ла~ности. Отварале су фризерске и козметичке салоне, соларијуме итд.

НаЈчешће су се опредељивале за оне делатности за које није био нужан
већи почетни капитал и које нису подразумевале запошљавање бројне рад
49
не снаге, Мушкарци су чешће били власници приватних предузећа. Јед
но истраживање показало је да су на анкетираном узорку директори и
власници приватних предузећа најчешће мушкарци, који су чинили 75,3%
од посматраног узорка, док је проценат жена знатно нижи,

међу лицима која на посао чекају ду:ж:е од осам година, а у укупној незапо

24,7%. 50
. ,, И_страживање са називом "Промене у свакодневном животу у Срби
ЈИ , КОЈе Је организовао Институт за социолошка истраж:ивања Филозоф
ског факу~тета у Београду 1994. године, спроведено је у главном граду
ЈугославиЈе на узорку од 800 испитаника, од којих су половину чиниле же
не, а потом у унутрашњости Србије, у дванаест градова, на узорку од 594
испитаника. Оно је показало да су се од 1990. до 1994. године у Београду
жене чешће запошљавале од мушкараца (17% жена према 15,3% мушка
раца), а у унутрашњости Србије ређе (7,6% ж. према 8,1 % м.), да су углав
ном граду оне мање од мушкараца губиле посао (4,25% ж. према 7,3% м.),
а у унутрашњости више (3,8% ж. према 2,7% м.), те да су у Београду оне
ређе од мушкараца биле на принудном одмору, а у унутрашњости чешће.
У Београду, али и у другим градовима по Србији мушкарци су чешће би

слености жена та групација поменуте године учествовала је са

ли запослени од жена и имали у већем броју случајева додатне, хонорарне

имале су образовање на нивоу висококвалификованих или квалификова
них радника, а

28.200 имало је

ниже стручно образовање. 44

Према неким показатељима, који су засновани на анализи кретања
промена на тржишту рада, од

1993.

до

2000.

године евидентно је брже за

пошљавање жена са високим и вишим образовањем. 45
Међу лицима која су први пут тражила запослење жене су биле у већи
ни готово у целом послератном раздобљу. 46 Оне дуже од мушкараца чекају
на посао, и у већини су како међу оним групама које краће чекају на запо
слење, тако и међу онима који чекају три и више година. Највећи број жена
на заснивање радног односа чека до три године. Године
послених жена у тој ихје групацији било

1999. од свих неза
42,27%. Жене су такође у већини и
22,44%.

47

Поред тако исказане незапослености, постоји још једна, која се ста

~ктивнос:'и· То не значи да жене нису имале додатни посао. У Београду их

тистички тешко може приказати, а манифестује се у облику вишка рада.

Је имала Једна четвртина од свих анкетираних жена, а у унутрашњости

Према проценама појединих истраживача, проценат вишка рада у
години у јавном сектору кретао се на нивоу око

1997.
47%. Држава је покушава

трећина. Међу приватним предузетницима мушкараца је било више него
жена. У унутрашњости Србије жене су чешће биле без средстава за )Ки

ла да тај проблем реши установљењем институције плаћеног одсуства.

вот (18,3% према 5,1 %). То истраживање, поред осталог, потврђује тезу

Велики број људи био је послат на принудно одсуство. Предвиђено је да та

да се у великим градовима снажније неутралише деловање патријархата

лица добијају

него у мањим срединама. 51

60%

од плате коју су имала пре одсуства. Предузећа која то

нису могла да обезбеде, имала су обавезу да тим радницима исплате мини
мум од 200 динара. Према неким проценама Економског института,

од свих радника на таквом одсуству у

1998. години биле

44

CiuaiТiuctТiuчкu годишњак Југославије,

45

Гордана Лазић, н. д., стр.

2000,

стр.

41,8%

су жене. 48

97.

81.

46
CiuatТiuctТiuчкu zодищњак Југославије, 2000, стр. 95. Подаци су приказани за 1965
1975 годину, те за раздобље од 1984. до 1999. године.
47
Г. Лазић, н. д., стр. 82.
48
Women 2000, Ап Investigation into tlie Status ој Womens Riglits in Centгal and Soutli-Eastem Еш·оре and tlie Newly Independent States, International Helsinki Federation for Huшan Rigl1ts,
(Serbla, Local Rapporteur: Marija Lukic) стр. 523.

Према подацима Комесаријата за избеглице, само у Београду има око
140.000 избеглица, а још није тачно утврђен број привремено расељених
лица са Косова и Метохије. У Заводу за тржиште рада пријављено је 495
привремено расељених лица, а међу њима и 262 ж:ене. На ужем подручју
Београда 6.079 избеглих лица пријављено је на тржишту рада, од којих је
49

и

Дубравка Стајић, Жене и свеtТi рада у tТiранзtщији, ,,Србија у модернизацијским

процесима

град

19. и 20. века", 2 ... , стр. 230.

50

Гордана Лазић, н. д. стр. 92.

51

Мар~ша Благојевић, РодиtТiељсtТiво и фeptТiuлulТietТi. Србија деведесеtТiих, Бео

1997, стр. 39, 40.
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највећи број незапослен, а мањи део обавља послове на одређено време.
Део тих лица која су без квалификација сналази се тако што ради илегал

но, тј. ,,на црно" код приватника.

неким проценама, објављеним у медијима, око

у СРЈ ради на црно. Према другима, дупло

ради на црно, од чега трећину чине жене.

600.000 мушкараца и жена
више, око 1,2 милиона људи

53

Проценат жена које су на руководећим местима један је од индикато

ра положаја жене и утицаја које остварују у друштву. У социјалистичкој
Југославији, крајем седамдесетих година на дужности директора у целој
земљи )Кена је било нешто мање од 6%. 54 Деценију касније, тачније 1987.
године, удео ж:ена у броју директора или председника колегијалних управ
них тела био је 6,43%. 55
Према писању других аутора, у Југославији је учешhе жена на руко

14,8%56 • Почетком двадесет првог века ста

ње је још неповољније. На основу процена објављених у штампи, на руко

водећим местима у СРЈ ж:ене су заступљене само са 7%.

57

Изнети подаци

недвосмислено показују врло скромну партиципацију жена на руководе
ћим местима.

Као илустрација могу послужити и резултати истраживања "Нове тех

на таквим положајима било је мало жена. 58
Приликом објављивања конкурса за заснивање радног односа, послед
њих година појављивали су се и такви који су директно и нескривено ли

митирали кандидате не само по полној припадности веh и по годинама. 59
Такви конкурси никада нису били доминантни.

Забрана дискриминације децидирано је исказана у тексту важећег За
кона о раду: ,,Лице које траж:и запослење, као и запослени, не могу се ста

вљати у неповољнији полож:ај у односу на друге, без обзира на пол, рође
ње, језик, расу, националну припадност, вероисповест, брачни статус, по

родичне обавезе, политичко или друго уверење, социјално порекло, имо
винско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или
неко друго лично својство." 60
У Србији нема закона који легализују полну дискриминацију у рад
ном односу. То није довољна гаранција за спречавање неких других, мање
или више скривених облика дискриминације. Реинкарнација традиционал
них вредности приметна последњих година, потом веhа усмереност жена

на поједина занимања, односно феминизација појединих делатности и с
тим у вези учешhе у расподели дохотка, мали број жена на руководећим
местима, чиниоци су који могу указати на поједине облике дискримина

ције.

нологије и односи полова", које је остварено у пролеће 1990. године у Бе
ограду. Истраживање је спроведено у две организације, чија је делатност

била из домена компјутерске технологије, микроелектронике и роботи-

.

.

.

ке, дакле реч Је о организациЈама коЈе су запошљавале еминентне струч-

њаке, врхунске инжињере. Испитивање је укључило
јих су

103

ма су на руководећим положајима много чешhе били мушкарци, односно

52

Појава рада на илегалном, црном тржишту, односно такав начин обез
беђивања средстава за )кивот веома су раширени у Србији и СРЈ. Према

водећим пословима износило
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58

А. Милић, н. д. стр.

83-89.

Уопштавајуhи сазнања до којих је истраживањем до

шла, ~утор~а је закључила "да се питање односа полова у склопу нових технологија уте
мељуЈе и обЈашњава односима расподеле моћи у хијерархијским организационим модели
ма у савременим друштвима". Исто, стр.

99.

66 испитаника, од ко

59

Један од таквих конкурса објављен је у листу "Борба",

године.

34 биле жене. Испитаници су завршили факултете, имали минимум

60

Закон о раду, Службени гласник,

на снагу

осам година радног стажа и бавили су се истраживачким пословима. Је
дан од сегмената тог истраживања односио се и на утврђивање хијерархи
је радних места посматрано према полу запослених. У тим организација-

21. децембра 2001. године.

13.

децембар

17. јануара 2001.
2001. Тај закон ступио је

Он, поред осталог, садржи делове у којима су груписани члано

ви о заштити жена и омладине па раду, заштити материнства, као и оне који регулишу
породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, или одсуство са рада ради посеб

не неге детета или друге особе. У члану

14 Закона

записано је, поред осталог, да "посло

давац не сме да условљава заспивање радног односа тестом трудноће ... ". У одредбама које
се тичу заштите запослених, у члану

којим је предвиђено да запослена жена и лица

Ј. Марковић, Једнако йраво на зайоиtљавање, ,,Политика",

53

М. Лукић, н. д., стр.

54

Нека актуелна питања кадровске политике у односу на избор жена, јуна 1977,

мог~и "штетно и са повећаним ризиком да утичу на њихово здравље и живот", поред оста

документација ЦК СКЈ, наведено према: Мр Ђура Кнежевић, Избор жена у свјеiйлу ка
дровске йолutиике Савеза комунисiйа, ,,Жена", број 5/1979, Загреб, стр. 75.

лог Је записано да запослена жена "само на основу своје писмене сагласности" може да

Александра Кањуо, Жене менаџери у Југославији и Индији, ,,)Кена", знанствени

ради неге детета. Запослена жена након порођаја има право на одсуство са рада у трајању

55

525. Податак се

односи на

7. мај 2001. година.

67,

52

1998. годину.

млађа од

година не могу да раде на пословима где се претежно обављају нарочито

18

тешки физички послови, или радови под земљом, водом, или на оним пословима који би

обавља те послове. Члан

и културни часопис за друштвена и културна питања жене и породице, Загреб, 3-4, 1990,

од

стр.

слена жена, по истеку породиљског одсуства има право на одсуство са рада ради неге дете

74.
56
57

Драгана Стјепановиh-Захаријевски, н. д., стр.

,,Породиљско одсуство траје до навршена три месеца од дана порођаја. Запо

та до истека

134.

Гордана Јочић, Живеiйи за друге, ,,Политика", јун

365 дана.

69, Закона регулише породиљско одсуство и одсуство са рада

2001.

година.

_365

дана од дана отпочињања породиљског одсуства." У случају да мајка

умре, напусти дете или је из других оправданих разлога спречена да користи та права,

104
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Summary
Vera Gudac - Dodic

Employment of Women in Serbla and
Yugoslavia iн Ље Secoнd Half of 20 th Ceнtury
Social position of а woman in SerЬia in the first decades of the twentieth century was
modeled Ьу patriarchal family and social relatioвs, as well as traditional moral based on the
вorms of predominantly agraгian SerЬian society. Inequality of females and males originated
not only from the heritage, customs and social piactice, but also the discrimination ofwomen
was also legalized in the SerЬian Civil Code. Inequality of legal status of woman was stгes
sed in the domain of marriage and family relations, and in the law of inheritance. Without
rights in the political spheщ women in SerЬia wеге воt given the right to vote until 1945.
Mass participation of the women in the war and revolution, at опе side, and ideological
f1-ames of the Communist party, which саше into power in Yugoslavia at Ње other, made
such political situation wheгe foпnal and legal equality ofwoшen Ьесаше а рагt ofthe basic
principles of the рагtу state. Principle of equality in socialism was promoted as опе of the
central principles of the party state, which originated out of very ideology of the regiшe. At
the legal level it was beвeficiary to eшancipation ofwoшen. Eшployшent ofwoшen was опе
ofthe basic шeasures of eшancipation ofwoшen in SerЬia and Yugoslavia. Therefore, work
and eшployшent of woшen are the key categories to Ье analyzed in this text. At the beginning of the 21 st ce11tury i11 SerЬia Љеrе are no laws that legalize gendeг discгi111inatio11 i11
domain of ешрlоуше11t. It is 11ot а sufficient guarantee for prevention of sоше otheг, шоrе ог
less hidden foпns of discrimination. Reincarnation oftraditional values has been recognizaЫe in rece11t years, as well as freque11t specialization for paгticular occupations, i. е. feшini
zation of certain occupations. In connection with this, theгe is а differe11ce in the divisio11 of
income, small number ofwoшen at the шanagerial positio11s, are the facts that сап poi11t out
to certain forшs of discrimination that still exists.

може да их користи отац детета. Током коришhења тог одсуства запослена жена, односно

отац детета, има право на надокнаду зараде. Уколико је детету потребна посебна нега
због тешког степена психофизичке ометености", један од родитеља има право да после
~стека предвиђеног одсуства "одсуствује са рада или да ради са половином пуног радног

времена, најдуже до пет година живота детета", што регулиш~ члан 71. Закона. У том
случају запослени има право на надокнаду зараде и то за део КОЈИ ради са половином рад
ног времена у складу са уговором O раду, а за другу половину у складу са прописима _о
друштвеној бризи O деци. Члан 75, предвиђа да "један од родитеља има право да одсуствује

са рада док дете не наврши три године живота". За то време "права и обавезе на основу
рада мирују". Члан 76. Закона утврђује да "за време трудноhе, породиљског одсуства, од
суства са рада ради неге детета као и одсуства са рада ради посебне неге детета, послода

вац не може запосленом дати отказ, осим ако је радни однос заснован на одређено време
... " Закон о раду, исто.

