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рањем су, у ствари, управљале дирекције рудника, па је оно бкло подређено интересима њихових 
власника. Што је најважније, рударско осигурање обухватала је свега око 45.000 рударских 
радника у цијелој земљи, па су у мало тежим ситуацијама мале братинске благајне биле nринуђене 
на тражење финансијске помоћи од државе и од добровољних nрклога. 

У свајање Закона о социјалном осигурању радника из 1m. године nредствља значајан 
датум у историји социјалног законодавсrnа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно 
Краљевине Југославије. Овим законом извршено је на цијелом државном територију изједначење 
цјелокупног законодавства из области радничког социјалног осигураља. Наведени закон је 
садржавао низ прогресивних одредаба и одликовао се оним принципима на којима је изграђивана 
савремено социјално осигурањс у свијету. Полазећи у његовој оцјени само од текста Закона, може 
се констатовати да је овај закон по ширини обухвата, врстама права и гранама осигурања био у 
оно вријеме један од најмодернијих закона о социјалном осигурању. Наравно, у његовој прак
тичној примјени ситуацијајебкла сасвим друга чија. Закон о социјалном осигурању радника имао 
је и низ недостатака на које је у овом раду указано. Међутим, и поред низа недостатака, овај закон 
и резултати који су nостигнути на основи њихових одредби nредстављају једну од највриједнијих 
радничких тековина у периоду до 1941. године. У прклог наведеној констатацији довољно је навести 
податак да је 1940. године у Југослаивји радничким СQцијалним осиrурањем бкло обухваћено око 
800.000, а у Босни и Херцеговини око 80.000 радника, не рачунајуhи члан ове њихових породица. 

Ибрахим Карабеговиh 

WORКERS' SOCIAL INSURANCE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
1919-1941 

Summary 

1Wo and а half years after the establishment of the Кingdom of SerЬs, Croats and Slovenes. in the 
manner of many other European coutries who had done it earlier, оп Мау 14, 1922, the Bill was passed on 
the workers' Social Jnsurance оп the whole teritory of the newly founded state. The law, which went into 
effect on July i of the same year, envisaged the following categories of insurance: medical, disabllity, 
rctirement and the insurance against unemployment. The law makers promised to regulate the uneployment 
insurance later on, but the promise was not kept unti\1941, and the retirement insurance was introduced in 
1938. AJthough it was not implemented in its entirety, the social insurance in Yugoslavia covered aЬout 800 
thousand workers, and in Вosnia a.nd Herzegovina alone aЬout 80.000 workers, not counting the memЬers 
oftheir families. The social insurance (or miners, which went into effect on January 1,1925, was threefold
medical, disability and retirement. The Head Office for the Workers Social lnsurance was in Zagreb 
(SUZOR), and there were ali together 241ocal branches on the teritory ofYugoslavia (OUZOR). ]n Dosnia 
and Herzegovina the local branches were permanently present in Sarajevo, Banja Luka and Thzla, and in · 
Mostar and Ћэvnik until1931. 

In this paper, along with а short review ofthe inherited workers' sociallegislation, the conditions under 
which the 1922 Bill had Ьееn passed were analyzed in moredetails, as well as its most important articles, good 
and bad sides ofthe Bill, the organization ofthesocial insurancc in Yugoslavia and in Bosnia and Herzegovina, 
and, especially, the social insurance for miners. The nacessary statisties data accompanied ali the issues 
discussed in the paper. 
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Бројно стање пензионера од 1925. до 1938. године види се из овог прегледа:ВО 

1925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
1926.. . ................................ . 299 
1927.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 476 
1928...... .......... .... ........ ........ 623 
1929...................... .. ...... ...... 792 
1930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 
1931.................................... 1154 
1932 ........................... •.•....... 1331 
1933. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1496 
1934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 
1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943 
1936... ... . . . ... ... ... . .. ... .. . .. . .. . .. . 2031 
1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2311 
1938.................................... 2577 

Концем 1937. године донесена су нова nравила братинских благајни којим су учшьене 
извјесне измене и допуне у ранијим правилима од фебруара 1933. године. Нова nравила из 1937. 
године, nоред одредаба о очувању nрава за случај болести, садржавала су, такођер и одредбу о 
очуваљу права за случај изнемоглости, старости и смрти. Према чл. 50 нових правила, вријеме 
чланстnа, као и о ч ск ивана nрава из рударског осигураља, имала су се сачувати још за 6 мјесеци 
послије прекида или престанка члан ства лицу које је било прије прекида или престанка чланстnа 
најмаље З године осигурано од случаја изнемоглости, старости и смрти. Вријеме чланетnа и 
очскивана права имала су се, према овом члану, сачувати још у неким случајевима. Надаље, по 
новим правилима из 1937. године повеhани су улози код болесничког и инвалидског осигурања, 
па су код болссничког осигурања одређени од 4 па до 12% од утврђених редовних режијских 
надница, а код инвалидско г од 1 до 5% од утврђених катеrоријских зарада чланова. 

Што се тиче пензија, новим nравилима је nрописан о да пуноправни члан сти'lе право на 
пензију по навршетку 5 година урачунљивог nуноправног чланства и то у износу од 20% своје 
просјечне категоријске зараде задњих 5 година. Износ највеhе пензије, с повеhањем од2% за сваку 
навршсну годину преко 5 година, поново је одређен на 80%. Право на пензију и без доказа 
юне~юглости стицало се, nрема новим правилима, не више послије 30, веh након 35 година 
урачунљиоог пунолравноr члан ства, а nредрадници, коnа'lи и остали с најмаље 60 година старо
СП1. Међутим, најзначајније измјене и доnуне у новим nравилима састојале су се у томе што је у 
њ11ма предоиђено осигураље рударскоrособља и за случај нсзапоелености.8Т 

У цјелини узев, раздвајања рударског осигурања из система општег радничкоr осигураља 
било је више штетно него корисно. И nоред извјеспих погодности, због чега су плаhали веhе 
nриносе, рударски радници су имали мала и ограничена права у одлучивању. Рударским осигу-

80 Годишњи извјештај Главне братинске благајне у Сарајеву за 1938, Сарајево 1939, стр. 15. 
81 Др Ратко П е р и h, Настанак и развитак социјалног осигурањв. у Југославији, Пр nа кљига, 

Београд 1957. стр. 161-163. 
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Бањалуци-рудници Б. Лука, Масловаре и Горња Сухаја, Брези, Какњу, Креки- за солане К река, 
Симин-Хан и за рудник "Стражба", Креки Угљснокоп- за руднике у Креки, Ђурђевику, Радин и 
Сасе, Љешљанима, Љуби ји- за руднике Љ убија, Нада, Оштра Лука, Расавци и Томашица, Ма је
вици, Мостару - за руднИке Мостар, Континентално, Боксит и Далмација боксит, Рогатици, 
Семизовцу - за руднике Озрен - Буковик и Семизовац, Теслиhу, Угљевику, Варешу, Зеници -
руднику и Зеници- жељезари).76 Улози за болесничку благајну 1938. године износили су у 
просјеку 6% од редовних режијских надница. 

На територији Босне и Херцеговине било је 1938. године укупно 17 мјесних болесничких 
благајни, 8 болница и 9 амбулати, с укупно 189 кревета, 19 љекара и 28 болничара и примаља. 77 

Концем 1938. године и у пензионом одје.љку Братинске благајне бидо је пуно правних 18.409 
чланова. Почевши од 1925. године, како је и нанред истакнуто, пензионери Братинске благајне 
подијељени су на провизионисте ум.ировљене по Статуту земаљске болесничке благајне за Босну 
и Херцеговину, који је важио до конца 1924, те на nензионере умиров.љене по Правилима Братин
ске благајне која су важила од 1. јануара 1925. до 31. марта 1933, односно од 1. априла 1933. до 31. 
децембР.,<! 1937. године, те, коначпо, по Правилима Братинске благајне којаваже од 1. јануара 1938. 
године.78 

Бројно стање nровизиониста се види из овог прегледа: 

1925. године ........... · ....... :-........ 1065 

1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 

1927 . . .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . 913 

1928 ................ : . .......... ; . . . . . . 843 

1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 

1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 

1931 . ... .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . ... ... .... . 696 

1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 

1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 

1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 

1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 

1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 

1937 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 522 

1938 ................................... 497 

Како се види, број провизиониста се сваке године сма~~е, што је и разумљиво, јер се, почев 
од 1. јануара 1925. године, више не дозна чују нове провизије. 

76 Исто, стр. 41 Преглед 1. 
77 Исто, стр. 11. 
78 Годншњи нзвјештај Главне братннске благајне у Сарајеву за 1938, Сарајево 1939, стр. 13. 
79 Исто, стр. 13. 
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Концем 1933. године, број осигураних чланова, чланова њихових породица и пензионера 
(инвалида) у болесничким братинским благајнама износио је:74 

Болесн. Б.Б. 
оснr. чланова пензионера 

чланова породице (инвалида) 

Баљалука 644 1.825 1 

Бре за 1.160 2.614 32 

Фојшща 1 1 1 

Какаљ 1.506 3.125 44 

Крскасол. 813 3.268 59 

Крека уг љ. 1.224 3.327 252 

Љешљани 247 508 -
Љ убија 265 815 з 

Мајевица 729 1.129 2 

Мостар 669 1.665 -
Рогатица 202 371 -
Семизовац 74 236 20 

Те сл иЈ\ 139 466 -
Угљсвик 269 654 1 

13арсш 1.355 2.971 162 

Зсшша 1.474 3.079 71 

Укупно: 10.771 26.054 647 

У периоду од 1933. године до уочи другог свјетскг рата ocjeha се одређен напредак у 
рударстuу, што се одразило и на повеhањеброја запослених и осигураних чланова. Тако је концем 
1938. године било 19.653 осигураних чланова. Поред осталих разлога, на nовеhање броја осигу
раних утицала је и чињеница да је 1938. године uримљено у осигурање Братинске благајне и око 
3.800 радника жељезаре у Зеници. Осим тога, због nовољне кољунктуре у рударству nочело је у 
1938. години да ра,.f'\И још неколико рударских uредузеhа. 75 

Концем 1938. године било је укупно осигураних чланова у болесничким братинским бла· 
гај11ама 20.318 чланооа радника, чинооника и других службеника, те пензионера и иноал1ща са 
49.095 чланова nородице (подаци се односе на болесничке братинске благајне у БакоiЈиhима, 

74 Годишњи извјештај Главне Брвтинске благајне у Сарајеву у 1933-ој годшщ Држаона 
штамnарија, Сарајево 1934, Преглед 1. 

75 Годишњи извјештај за 1938. Глави е Братипске благајне у Сарајеву, Сарајево, 1939, стр. 4. 
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Осим тога, новим правилима одређено је ново ванкатегоријско осигураље с дневном 
категоријском зарадом од дин. 50 за техничке и административне чиновнике и намјештеникс с 
мјесечном платом од дин. 1.500 и више. 

Друга основна промјена се састојала у томе што је према новим правилима право на пензију 
стицан о након 10--годишљег пунолравног чланс111а (ранији минимални ~к износио је 5 година), 
а пуна пензија након 35 година пуно правног члан ства (раније 30 година).69 

Према новим правилима након 10--годишљг уЈ)ачунивог пуно правног члан ства пензија је 
износила 25% просјечне категоријске зараде nосљедљих 5 година (раније 32% ). У овом случају 
је са сваком урачунљивом годином пуноправног члан ства пензија расла за 2%, тако да је највиша 
пензија износила 75% просјечне категоријске зараде за посљедљих 5 година (раније 2,4% и 80% 
просјечне катсrоријске зараде). 

Код болесничке благајне извршена је битна иэмјена одредаба ранијих парвила у погледу 
уплаhиваља улога (доприноса). Наиме, за разлику од ранијег начина уплаhивања, према катего. 
ријским зарадама осигураних чланова, улози су уплаhивани према износу редовних режијских 
надница (исто тако и хранарина и потпора за породиље).70 

По мишљељу представника Савеза рударских радника за Босну и Херцеговину измјеном 
ранијих Правила погоршан је положај рударских радника, јер су у пензионој грани осигуран,а 
пензије умаљене за 33%, рок за стицаље пуне пензије продужен је од 30 на 35 година и што је 
смањен проценат од 80 на 75% просјечне категоријске зараде у одређиваљу пензије. У боле. 
сничком осигурању снижена је хранарина и ускраhено болесничко лијечење члановима породице 
дуже од 4 седмице. У инвалидском осигураљу снижена је инвалидска помоh за 15%, па је тражена 
ревизија Правила Братинских благајни.71 

Ступаљем на снагу нових правила, од 1.4.1933. године, измијељен је, донекле и попуљсн 
постојеhи Правилник о организацији, средствима и пословаљу Фонда за збрињаваљенезапслених 
рударских и топионичарских радника, јер су проширене могуhности стицаља права на помоћ у 
вријеме незапослености. Тако су од 1. априла 1933. године права на путне и ванредне помоћи 
проширене и на малоправне чланове Братинске благајне, ако су посљедље З године или макар 
једну годину запослени у рударском предузеhу. Друго, новчане дневне nомоhи могли су добити 
и они бивши пуноправни чланови који су имали 2, односно 1 годину пунопраоог чланстnа.72 
Наравно, радниt1Ј111О је и овим било незадовољно, па је тражено uроширељс права у корист 
незапослених, односно повсhаље новчане помоhи од 6 на 20 седмица. 73 

У 1933. години, број незапослених рударских радника кретао се од 926 до 1.055. У истој 
години плаhен је улог 6% од категоријских зарада, изузев код Болесничке благајне у Мостару 
(10%) и у Теслиhу (8%). 

69 Извјештај Главне братинске блвrајие за 1933., стр. 4. 
70 Исто, стр. 5. 
71 Положај рударских радиика- анкета Централног секретаријата радНИ'IКИЈС комора, Београд 

1936, стр. 23. 
72 Извјештај Главне Братннске благајне у Сарајеву за 1933, стр. 19 (Новчане дневне nомоhи 

некв. рудар. радницима и тежацима износиле су од 5 до 7,50 дин. дневно н 1.50 до 2.25 дин. 
no члану породице. Наредбом Министарства ш ума н рудника од 29.7.1933. године попишени 
су од 1. ју ла 1933. приноси у Фонд З.З.Н.Р.Р. од 1.5% на 2.5% бруто радннчких зарада од стране 
рудника н исто толико од стране предузећа (дакле, укупно од 3% на 5% бруто радничких 
зарада, исто, стр. 20). 

73 Положај рударских радника- анкета, Београд 1936, стр. 26. 
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У исто вријеме, број осигураних чланова у ру~~ским братинским благајнама у Босни и 
Херцеговини, почетком маја 1929. године, износио је: 

мјесто 
број 

ренташа пензионера 
чланова 

Зеница 1.155 28 207 

Уrљевик 437 10 -
Семизовац 135 129 7 

Мостар 741 - 49 20 

Масло варе 198 198 7 

Љ убија 970 5 16 

К река 1.373 68 154 

Какањ 1.129 16 96 

Букиње 303 51 40 

Бре за 1016 20 51 

Бюьалука 328 7 26 

Укупно: 7.785 581 624 

Пословање Главне братинске благајне вршено је до 31. марта 1933. године, према Правил
нику од 1. јануара 1925. године. Првог априла 1933. године стунила су на снагу нова правила 
братинских блаrајни.68 Најбитније измјене у односу на ранија Правила извршен е су у категори
сању чланова, јер су категоријске зараде снижене и то: 

за 1 категорију од дин. 50 на дин 40. 

за II категорију од дин. 40 на дин. 34. 

за Ш категорију од дин. 30. на дин. 27 

за IV категорију од дин. 25. на дин. 22 

за V категорију од дин: 20 надин.17. 

за VI категорију од дин. 15 на дин.14 

67 Исто, стр. 6-7; Извјештај Главне братинске благајне 
68 Положај рударских радника 8Нкета радничке коморе, Б1·д, 1936, стр. 23; Годишњи изијештај 

Гл. братинске благајне у Сарајеву за19ЗЗ, Сарајево 1934, стр. 4. 
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(изузеци: Љешљани и Љ убија 10% ).62 Почетком 1928. године укупно је било 1.389, а конц~м исте 
године 1.466 пензионера и провизиониста. Најнижа пензија у 1927. години, према старом статуту, 
износила је 145, а највише 470 дИнара. Најнижа пензија након петогодишњег чланстnа и према 
просјечној годишњој категоријској заради посљедњих пет година од дин. 5.432 износила је у 1928. 
години мјесечно 90,50, а највише, након 30-годишњег чланства и према просјечној годишњој 
категоријској заради од дин.13.010, мјесечно 867,25 динара. Концем 1928. године, број рентника 
Инвалидске благајне износио је 16t.63 

На основу података које је прикупила Привремена радничка комора, у Босни и Херцеговини 
је половином 1922 године било укуnно 64.713 најамних радника, од чега у рударстnу 7.068.64 у 
nериоду од 1925. до 1934. године стање уКS'nно заnослених и осигураних рударских радника у 
Босни и Херцеговини изгледало је овако:6 

година 
Укуnно ОсИЈ·ураних Од тога 

заnослених чланова жена 

1925. 8.901 5.432 93 

1926. 9.274 5.468 65 

1927. 10.661 6.321 81 

1928. 10.993 5.916 59 

1929. 11.871 6.575 141 

1930. 12.127 8.381 163 

1931. 11.647 9.224 248 

1932. 10.830 8.822 211 

1933. 10.771 9.986 197 

1934. 10.944 10.066 180 

У 1929, некој врсти преломне године, стање запослених радника у државним рудницима у 
Босни и Херцеговини, nоловином године, изгледало је овако: Зеница 1.119, Уrљевик 423, Семизо
вац 119, Мостар 634, Maлggoape 170, Љ убија 929, К река 1.182, Какањ 1.125, Букиње 383, Бреза 1.020 
и Баљалука 328 радника. 

62 Годншњи нзвјештвј о лословању Главне братннске блiЈГВјне звБнХ у 1928. години, Сарајево 
1929, стр. З. 

63 Годншњн нзвјештвј о лословвњу Глввне братниске блiЈГВјне за БиХ у 1928. години, Штам· 
nарски завод, Сарајево 1929, стр. 7, 8, 9. 

64 Годншњн нзвјештај Привремене радннчке коморе за БиХ за 1922 Сарајево, 1923, стр. 6. 
65 Положај рударских радника- анкета Централног сскретврнјатв радннукнх комора о др жан а 

25.1.1936. у Београду, Бrд., 1936, стр. 14. 
66 Радници у држввној индустрији- ствтнс подаци, Босанска nошта, Сарајево, 1930, стр. 4. 
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Према одредбама ранијег статута Земаљске братинске благајне за БиХ одређиnане су 
nроnизије (мироnине) пуноnравним члановима, који су усљед болести или старости nостали 
несnособни за приnреду према годинама пунопрашtог чланс111а и према разредима, у кој е су 
чланоnи сврставани према просјечним износима љихове основне (темељне) наднице посљдњих 
пет година. До конца 1924. године разреда је било укуnно шест. Ступаљем на снагу нових правила 
Братинске благајне, осигураље чланова за случај изнемоглости и старости постављено је на 
праведеније основе. Наиме, сада је износ пензије одређиван не само према годинама пуноnравног 
чланс111а, него и према износу категоријске зараде осигураника56 

Улоге у Пензиону благајну уплаhивали су пола осигурани чланови, а пола предузеhа. Од 
1918. до 1925. године провизионистима су додјељиnане једнократне ванредне годишље потпоре 
због девалвације новца и скупоhе. Од 1. јула 1925. године подијељени су провизионисти у двије 
скупине и то: на оне који су пензионисани усљед болести или старости, а према годинама 
чланс111а, и оне који су пензионисани због озљеде на nослу. Првима је дат скупарински доnлатак 
од 100% темељне мировине и 150% дотадашњег скупаринског доплатка Према тој повишици, 
1 шјмања провизија (пензија) износила је 155, 1! највиша 335 динара мјесечно. 

Провизионистима (пензионерима) друге скупине дат је на темељну мировину (пензију) 
скупарински доплатак од 400 динара за 100% умањене радне сnособности, односно размјеран дио 
од тога nрема nостотку неспособности. Оним с мање од 25% неспособности осталаједотадашња 
nрооизија непромијељена Према тој пооишици, најмања провизија (пензија) износила је 125, а 
најоеhа 490 динара, зависно од процента несnособости. До конца 1924. године приноси у Прови
зиону благај~1у износили су од 3% до 12% од темељне наднице (различито за малоnраоне и 
пуноправне чланове). Почев ~1. јануара 1925. године, према новим nравилима Братинске благај
IIС, ови приноси су повеi'Јани. 

Како је веi'Ј истакнуто, до конца 1924. године није постојало посебно осигураље за случај 
претрпљелог умањеља радне способности члаова због несреi'Је (повреде) на послу. Према новим 
правилима Братинске благајне, почев од 1925, формирана је Инвалидсха благајна која је имала 
задатак да пружа инвалидску помоh члановима који су због повреде на послу изгубили одређен 
проценат радне способности (послије љихове смрти помоh је примала породица).58 Изузетно, 
проruирено је даваље инвалидске nом о !'Ји према овим правилима Братинске благајне, почев од 1. 
ја11уара 1925, на оне провизионисте (пензионере) који су пензионисани због повреде на послу иза 
1. јула 1922. године (због усклађиваља са Законом о осигураљу радника који је ступио на снагу 
1.7.1922).59 Пружање инвалидске помоhи према правилима Братинске благајпе било је апалогно 
даваљима према Закону о осигураљу радника, изузев даваља nомоћи сродницима умрлог члана 
усљед несреhног случаја. 60 

Евиденција пуноправних чланова (оних који су осигурани у сва три одјељка Братинске 
благајне) вођена је код Главне братинске благајне за Босну и Херцеговину. Значајно је истаћи да 
су скоро сва рударска предузећа у Боспи и ХерцеЈ'овини била у државним рукама (Зеница 
Угљевик, Ссмизовац, Мостар, Масловаре, Љ убија, К река, Какањ, Букиње, Бреза и Бањалука).61 
Приноси који су уплаћивани у болесничку благајну износили су 6% од категоријске зараде 

56 Исто, стр.14-15. 

57 Исто, стр. 17. 
58 Исто, стр. 20. 
59 Исто, стр. 21. 
60 Исто, стр. 21. 
61 Радници у држапној индустрији- статистички подаци, Б~нскапоштз, Сарајево, 1930. стр. 4. 

96 



Ибрахим Карабеговнh: Радничк.о социјално оснrурање ... 
Прилози, Сарајево, XXV, 27 (1991); : ~ : · · · 

О оснrурању рударспа раднЈWЈ у Босни н Херцеговини 

До конца 1924. године, социјално осиrурање рударских радниха у Босни и Херцеговини 
било је до о јако и имало једоа одјељка. Постојале су Болесничка блага јна за пружање болесничких 
nомоhи и Провизиона благајна за даваље провизија (мировина). Посебног осиrурања чланова за 
случајеве несреhе на послу није било. Међутим, у таквим случајевима члановима који су усљед 
несреhе постали неспособни за рад, провизија, без обзира на постотак умањене радне способно
сти, одређивала се тако да се придодавало времену службе још 10 година, при чему је требало 
урачуниво (укупно) вријеме службе да износи најмање 30 година. 

Стунањем на снагу нових правила Братинске благајне, 1. јануара 1925. године, рударски 
радници су били троструко осигурани, а Братинска блага јна била је подијељена .на болесничку, 
инвалидску и пензнону. Функција раније Провизионе благајне подијељена је на инвалидску 
благајну (за давање инвалидске помоhи у случајевима несреhе на послу према постотку умањене 
радне способности, а на основу просјечне годишње категоријске зараде унесреhеног) и Пензиону 
благајну (за давање пензије изнемоглим или остарјелим члановима према годинама пуноnравног 
чланства, а на основу нросјечне катеrоријске зараде посљедњих 5 година). 

Према новим правилима, цјелокупно осигураље рударских радника је проширено у смислу 
давања помоhи и његове самоуnраве. Главна братинска блага јна за Босну и Херцеговину вршила 
је надзор над цјелокунним пословањем рударског осиrурања, а мјесни одбори болесничких 
благајни уnрављали су појединим лредузеhима, односно рудницима.53 

Г лав ни унравни одбор Братинске благајне за Босну и Херцеговину изабран је на скунштини 
одржаној 26. јуна 1925. године, у Зеници. Овој скупштини присус'П!овали су представници 
предузеhа и радника мјесних болесничких благајни из Бањалуке, Б резе, Букиња, Какња, Крек е, 
Љешљана,Љубије,Масловара, Мостара, Семизовца, Угљевика,Вареша и Зенице. Осим у Сарајеву1 
с једи шта главних болесничких благајни налазила су се у Београду, 3а11Јебу, Љубљани и Сnлиту. 54 

Као помоhни органи Главног управног одбора дјеловали су управни одбори у рударским 
nредузсhима у Бањалуци, Какњу, Брези, Букињу,Дубоштици (ликвидиран концем 1925), Фојници, 
Креки солани, Креки угљенокопу, Ливну, Љешљанима, Љубији, Масловарама, Мостару, Рогати
ци, Семизовцу, Угљевику, Dарешу и Зеници.55 

Како је веh истакнуто, Главна братинска благајна била је подијељена на болесничку, 
пензиону и инвалидску благајну. Болесничким братинским благајнама, које су постојале у по је
дивим рударским nредузеhима, управљали еу Мјесни управни одбори, углавном самостално. 

Главни управни одбор, односно Главна братинска благајна вршила је само контролу по
словања болесничких благајни, водеhи рачуна да се оно врши у складу са Правилима и Статутом. 
Одјељење Земаљске братинске благајне за БиХ које је давало провизије (мировине) звало се до 
1924. године Провизиона братинска блага јна, а од 1. јануара 1925. године ту је функцију вршила 
Пензиона братинска благајна. 

----------.1 
53 ИзвјештвјопословвњуГлввнебрвтннсжеблвгвјнезвоснгурвњервднн/fвнособљвнвруда~ 

CKIOI npeдyзellln.tв у Босни н Херцеговини у 1925. години, Штампарск.н заводи ДЦ Сарајево, 
стр.З-4. 

54 Рударсжв и топионичврскв стаmС7Јiкв Крвљевине Југославије, за 1m-1930. год., Бrд., 1932, 
стр. 128. 

55 Извјештај о пословвњу Гл. Брвт. блвгајне. .. у 1925, стр. 10. 
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накнадно лијечење озлијеђених с 95 кревета, што укуnно износи 1.337 кревета. Осим ових здР@· 
сшених установа, nодигнуто је у току 15 годива 145 уредских амбуланти са 661 nросторијом.47 

Преглед лијечника мјесних органа на територији Босне и Херцеговине почетком 1927. године 

име мјесн. органа 
прос. број укупан број љекара 
чланова опhе праксе 

Баљалука 20.593 31 

Мостар 5.319 12 

Сарајево 19.585 26 

Травник 11.523 14 

Тузла 5.104 17 

На једног лијечника onhe nраксе долазило је у бањалучком О УЗОР-у 664, у мостарском443, 
у сарајевском 749, у травничком823 и у тузланском300 чланова. 48током 1936. године (мостарски 
и травнички О УЗОР-и су веh укинути) у бањалучком О УЗОР-у било је 11 11мбуланти и 20 љекара 
који раде у својој ординацији, у сарајевском О УЗОР-у 17 амбуланти и 20 љекара који раде у својој 
ординацији и у тузланском О УЗОР-у 11 амбулаши с 15 љекара који раде у својој ординацији.49 

У Босни и Херцеговини су у индустријским центрима и у близини шумск(}-Индустријских 
nредузећа nодизане од стране О УЗОР-а болесничке станице којих је било укупно 9 (Завидовићи, 
с 30 кревета, Теслиh с 18 кревета, Дрвар с 50 кревета, Јајце са 7 кревета, Сарајево с 12 кревета, 
Сјстлина с 15 кревета, Турбе са 6, Зеница са 16 и Себсшић с4 кревета).50 Осим тога, у Касющолу 
је постојало оnоравилиштс, односно љсчилиште за туберкулозу с око 150 кревета. Томе треба 
додати и 50 крсuета у nавиљону Болесни ч ког фоща државног саобраhајног особља.51 

Социјално осигурање које је уведено у Југославији на основу закона из1922. године, због 
ниских зарада веhине радника, несигурности радног мјеста, цијена животних намирница итд., 
било је далеко од могуhности да задовољи све основне nотребе радника. Ради уnоређења нa
ucmhcмo само неколико nодатака. 

Просјечна мјесечна надница за 20 различитих категорија радника износила је 1922. године 
841,1924. године нешто nреко 1.000, 1926. године 964 и 1927. године 909 динара. Међутим, да би 
радник могао набавити исту количину животних намирница као од своје мјесечнс зараде прије 
1914. године морао је у nериоду 1922-1927. године да заради мјесечно nреко 1.700 дИiiара. При томе 
је нотрсбно имати у виду да су nринадлежности из социјалног осиrурања биле ниже од мјессчних 
зарада. У nериоду од 1935. до nол. 1940. године номинална радничка надница је порасла, али је 
реална вриједност наднице оnала, na је номиналн зарада р1!дника била недовољна за живот 
р;щника- nојединца, не рачунајуhи чланоuе њсгоnе нородице. 52 

47 Исто, стр. 69. 
48 СУЗОР у Загребу 1922-1926, 2 дио, стр. 85. 
49 Петнаест година С УЗОР-в, стр. 75. 
50 Исто, стр. 94. 
51 Исто, стр. 87. 
52 Види опширније: А. Ха џ и р о в и h, н.д., стр. 78-100; Глас слободе бр. 49, 8.12.1927. 
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тузлански О УЗОР у тадашњој величини вјештачки одржавао захваљујући највише срезу у Жепчу, 
који је имао развијену дрвну ИЈщустрију у Завидовићима и Беговом Хану, а сам срез је више 
гравитирао Сарајеву. Исти случај био је и са с резом у Тешњу, с индустријом у Теслићу, кој и је, 
опет, rравитирао Баљалуци. 

Овај приједлог и овакво рјешење СУЗОР-а није одобрено од стране министра социјалне 
nолитике и народног здравља. Истом одлуком комесара СУЗОР-а, због разrраничења с О УЗОР
има у Ба новини Хрватској, одвојени су од О УЗОР-а у Дубровнику срезови зетске бановине у Боки 
Которској, Црној Гори и дијелу Херцеговине, па су срезови Котор, Бар, Цетиње, Подгорица, Дани
ловград Никmић, Колашин, Андријеnица, Шаваник, Билеhа, Гацко, Неnесиње и Љубиње припојени 
О УЗОР-у у Capajeny.40 · 

У nериоду од 1929. године, иако није проuедено у цјелости, социјалним осигурањем на 
основу закона о осигурању радника било је обухваhено у цијелој држави, рачунајуhи и чланове 
радничких породица, nреко милион лица (око 1 ,200.000). У односу на укупан број станооништва 
према попису из 1921. године(12,017.323) било је 1926. године осигуран о 6,23% мушкараца и 1,76% 
жена (просјек 3,95%). Од цјелокупног броја становништва, те исте године било је осигурана у 
Босни и Херцеговини 3,15%, у Србији 1,83%, у Далмацији и Црној Гори 3,03% у Хрватској и 
Славонији 5,32%, у Војводини 5,51% и у Словенији 6,95%.41 У исто вријеме, у сарајевском 
О УЗОР-у било је осигурана 5,0%, травничком 4,0% и тузланском само 1,2% од укупног броја 
становништва, а од укупног броја осигураних чланова било је 1926. године у Босни и Херцеговини 
13,07% (62.о24 осигурана члана).42 

У односу на неке друге европске земље, социјално осигураље у Краљевини СХС бИло је 
прилично слабо. У цијелој држави је, на примјер, у периоду до 1929. године било осигуран о око 
5%, док је у исто вријеме у Њемачкој, Аустрији и Чехослооачкој било осигурана око 33% станов
I!Ишmа. 43 Узмемо ли у обзир и чланове породице осигураних, рударе и жељезничаре, проценат 
осигураних, у односу на укупан број становнщ износио је у Југославији 1928. године око 12%.44 

Године1938. nросјечан број осигураних чланова износио је715.186 од чега526.457 (73.61 %) 
мушки х и 188.729 (26.39%) женских. У цијелој држави било је 1939. године осигурана 17,9% од 
цјелокупног становништва, што је, свакако, мало.45 Наравно, ооај просјек СУЗОР-а, који је 
обухnатао најnсhи број радника и других категорија осигураника у Југославиј11, није rютпун. 
Љему је потребно додати рударе, жељезничаре и многе друге обухваhене у око 80 разних установа 
социјалног осигураља. Концем 1936. у цијелој држави било је (у оквиру СУЗОР-а) 973 љекарских 
рејона с 1.379 љекара. 46 Концем 1937. године, радничко осигурање је имало 1.750 љекара, доа 
љсчилишта за ТБЦ с 356 кревета, 3 бањска љечилишта с 265 креоета, 4 опоравилишта са 321 
крсветом, 2 обданишта са 140 кревета, 9 малих радничких болница са 160 кревета, 6 станица за 

40 Извјештај о раду ОУЗОР-в у Сарајеву эа 19-Ю. Ј'одину, Сарајево 1941, стр. 4-5. 
41 Милан Г ла зер, Социјалноосигурвњеу Краљевинисхс; СУЗОР уЗаrребу1922-1926, стр .. 14. 
42 Исто, стр. 15. 
43 Др Жељхо Х а н, Здравствени и-привредни ефекат рвдни'l.ког ocиrypllЊlJ, Југословенски 

социјални 3лманах, Бrд., Зrб., Љубљана 1930, стр. 120. 
4-t Сретен Ј а к ш и h, По'lеци социјалноrосигурања у Краљевит1и Југославији, Југословенски 

социјални алманах. .. , стр. 122. 
45 С УЗОР- Извј еш1'ај о пословању и закљу'l.uим рауутшма зв пословну 1938. годину, Зrб. 1938, 

стр. 24. др. Р. П е ш и h, Настанак и ра.звиrdК социјалног осигурвња у Југославији, Прnа 
књига, Београд 1957, стр. 198. 

46 Псmаес1' годш1а С УЗОР-а у Загребу 1922-1937, Загреб 1938, стр. 75. 

93 



Ибрахим Карабеrовиh: Радничко социјално осигурање ... 
Прилози, Сар:.јеоо, XXV, 27 (1991); 

О УЗОР Бањалука: територију срезова Бањалука, Прњавор, Бос. Градишка, Котор-Варощ 
Бос. Петровац, Бихаh, Бос. К рупа, Цазин, Бос. Нови, Бос. Дубица, Приједор, Сан ск и Мост, Кључ, 
Тешањ, Дервента, с скспозитурама у Бос . .fУбици, Дрвару, Теслиhу и повјсрсништвима у Бос. 
Броду, Добрљину и Горљим Подграцима.З 

Одлуком комесара СУЗОР-а, од 14. августа 1931. године, О УЗОР-у у Трпи приnојени су 
срезови Дсрвента и Тсшаљ, који су раније nриnадали О УЗОР-у у Баљалуци и срез Жепче, који је 
дотад припадао О УЗОР-у у Травнику. Истом одлуком, од укинутог О УЗОР-а у Травнику припо
јсl!и су ОУЗОР-у у Бањалуци срезови Мркољиh, Ја ј це иГ ламоч, О УЗОР-у у Сплиту срезовиЛивно 
и Дувно, а срезоои Бугојно, Прозор, Зеница, Травник и град Травник О УЗОР-у у Сарајеву. 

Надаље, ооом одлуком укинут је О УЗОР у Мостару, а срезови llевесиље, Гацко, Билећа, 
Требиље, Стола ц, Љубушки, Љубиље, Мостар и град Мостар припојени су О УЗОР-у у Дубровни
ку. Срез Коњиц је припојен О УЗОР-у у Сарајеву. Коначно, истом одлуком одвојени су срезови 
Доор и Костајница од О УЗОР-а у Загребу и приnојени О УЗОР-у у Бањалу~и. Тако је овим веhим 
територијалним nромјенама смаљен укуnан број О УЗОР-а за 7, од24 на 17. 8 

Према изојештају СУЗОР-а за 1935. годину, тадашња територијална nодјела постојећа три 
О УЗОР-а у Босни и Херцеговини изгледала је овако: 

О УЗОР Бањалука обухватао је срезоnе Ба~ьалука, Прњавор, Бос. Градишка, Котор-Варощ 
Јајцс, Г ламоч, Бос. Грахово, Дрва р, Бос. Петровац, Бихаh, Цазин, Бос. Kpyna, Двор, Бос. Нови, Бос. 
Дуби ца, Костајница, Приједор, Сан ск и Мост, Кључ, Мркољић и град Бањалуку. Експозитурс овог 
О УЗОР-а налазиле су се у Дрвару, Бос. Градишци и Јајцу. 

О УЗОР Сарајево обухватио је срезоnе Сарајево, Траnник, Бугојно, Прозор, Коњиц, Фоча, 
Пљевље, Бијело Поље, Сјеница, Пријеnоље, Прибој, Вишеград, Високо, Зеница, Турбе, Фојница, 
Касиндол, С ј ет лина, Рогатица, Чајниче и град Сарајево. Експозитуре овог О УЗОР-а налазиле су 
се у Травнику, Вишеграду, Пљевљима, Фочи, Високом, Сјетлини и Зеници. 

О УЗОР Тузла обухватао је срезове Тузле, Бос. Брод, Дервента, Добој, Теслиh, Завидоnиhи, 
Жеnче, Кладањ, Власеница, Хан-Пијесак, Сребреница, Зворник, Бијељина, Брчко, Градачац, 
Грачаница, Магла ј и град Тузлу. Ексnозитуре овог О УЗОР-а налазиле су се у Брчком, Бијељини, 
Бос. Броду, Добоју и Хан-Пијеску. 

Срезови Мостар, Љубушки, Столац, Невесиље, Гацко, Љубиље, Билеhе и Требиље rrриnа
да.п и су О УЗОР-у у Дубровнику, Имотски, Ливно и Дувно О УЗОР-у у Сплиту.З9 

Осниваљем Бановине Хрватске, која је обухватила и три среза територије сарајсiЈског 
О УЗО Р-а, срезови Траnник, Фојница и Бугојно с 1. новембром 1939. године припојени су ОУЗО Р-у 
у Сплиту. Тиме је од сарајевског О УЗОР-а отпало 15% члан ства. 

Из истог разлога отnали су од тузланског О УЗОР-а срезовиДервснта, Градачац и Брчко, с 
преко 20% чланства и nрипојени О УЗОР-у у Осијеку. Срез Костајницаје одuојен од О УЗОР-а у 
Баљалуци и nрипојсн загребачком ОУЗОР-у. 

Пошто су сва три босанскохерцеговачка ОУЗОР-а на овај начин остала с малим бројем 
чла11ства, које није омогућавало успјешно пословаље, Средиwњи уред за осигураље радника је 
стао на становиште да је за териториј Босне и Херцеговине, након разграничења с Бановином 
Хроатском, сувишно и wтетно за само осигурање nостојаље три мала и за живот несnособна 
О УЗОР-а, па је донио одлуку да се nоменути териториј раздјели на два О УЗОР-а, у Сарајеоу и 
Баљалуци, а да се О УЗОР у Тузли ликоидира. Један од разлога за овако рјешење био је тај што се 

37 СУЗОР. .. 1922-1926. 7. дио, ТериторијiiЛнараздиоба СУЗОР-а, стр. 31- 32. 
38 СУЗОР. .. 1922-1937, стр.17. 
39 Извјештај о лословању и закључним рачунима СУЗОР-а за 1935. годину, Зrб. 1936, стр. 72, 

Извјештај СУЗОР-аза 1937. годину, Згб. 1938, стр. 22-24. 
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болесНИ'fХНХ лотпорнщ допунских, добровољних н других фондова из области социјалног 
осигурања.ЗЗ 

Пропагирањем посебних интересадржавних чиновника, саобраћајаца, чиновника Народне 
банке, чиновникаПривилеrованеаrрарнебанке, рудара, nриватних чиновника и других, владајући 
режим је тежио да разбије јединство радничке JUJace. У томе се може тражити и главни ра3Лог и 
објашњење за расцјепханост социјалног осигурања. Разумљиво је да су то шаренило и расцјепка
ност ишли углавном, на штету радничхе JUJace. Због овакве расцјеnканости установа социјалног 
осиrурања међу њима није постојала никаква веза и координација. Стога се осигуранику могло 
десити да промјеном мјеста запослења, без обзира на стаж и уложени принос, не оствари своја 
nрава из домена социјалног осигурања. 34 

Законом од 14. маја 1922. године извршенаје организаицја радничког осигурања на модер
ној основи. Међутим, питање приватног осигурања, бар што се тиче периода до 1930. године, није 
било ријешено, тако да су страна друштва успјела да добију у своје руке око 80% цјелокуnног 
осиrураварајуhег nосла у Југослаоији. Исто тако,. нсријешено инвалидско питање представљало 
је црну тачку у тадашњој социјалној политици.ЗЈ 

Организација социјалног осигураља на repнropFtjff Босне н Херцеговине 

На основу члана 283 Закона о осигураљу радника (ЗОР) носилац осигурања за случајеое 
несреће, изнемоглости, старости и смрти за цијену државу био је Средишњи уред за осигурање 
радника (СУЗОР) у Загребу, а носиоци осигуран.а за случај болести ок ружни уреди за осиrурање 
радника (О УЗОР-и). О УЗОР-и су nрикупљали све приходе и врШи.iiИ све издатке у име и за рачун 
СУЗОР-а. Надзор пословања СУЗОР-а вршило је Министарство социјалне политике и народног 
здравља.36 

У периоду између два свјетска рата, на територији Босне и Херцеговине стално су посто
јали О УЗОР-и у Сарајеву, Бањалуци и Ту3Ли, а у Мостару и Травнику до 1931. године. 

Концем 1926. године Ок ружни уреди за осигураље радника на територији Босне и Херце
говине заузимали су територију сљедећих управних с резова, екснозитура и повјереништава: 

О УЗОР Тузла: територију срезова Бијељина, Брчко, Градачац, Маглај, Ту3Ла, Власеница, 
Грачаница, Зворник, Кладањ, Сребреница са експозитуром у Лукавцу. 

О УЗОР Травнюс територију срезова Травник, Ја ј це, Гламоч, Жепче, Дуnно, Ливно, Бугојно, 
Зеница, Прозор, Dарцар-Dакуф, (Мркоњић), с експозитурама у Јајцу, Завидовиhима, Зеници и Жепчу. 

О УЗОР Мостар: територију срезооа Мостар, Невесиње, Гацко, Билеhе, Требиње, Љубиње, 
Столац, Љубушки, Коњиц, с повјереништвима у Билеhи, Чапљини, Гацку, Коњицу, Љубушком, 
Невесињу, Широком Бријегу и Требињу. 

ОУЗОРОlрајсво: територију срезова Сарајево, Рогатица, Чајниче, Фоча, Пријепоље, При
бој, Вишеrрад, Бијело Поље, Сјеница, Плевља, Високо, Фојница, Бол.анић, Лозна, Нова Dарощ са 
скспозитурама у Горажду, Плсnљима, Рогатици, Сјетлини, Варешу, Dишеrраду и повјерсништви
ма у Бијелом Пољу, Бусовачи, Ф очи, Новој Вароши, Пазариhу, Прибоју, Пријепољу и Сјеници. 

33 Др Бошко П е р н ћ, Наведени рад, стр. 26; Упутство эа једнообразну примјену закона о 
спровођењу социјалног осигурања нв подруују целедржвве. Сл. лист ДФЈ, бр. 33, год. 1, од 
18.5.1945. године. 

34 Др Бошхо П е р и 11, Наведени рад, стр. 34. 
35 Љубомир К о с н ј е р, Социјi!Лно стање и социјмни рад у Југославији, Југословенски 

социјални алмаиах, 1930, стр. 8. 
36 Милан Г л а з е р, Нвведени рад, стр. 19; Крсшо П и ш к у л и ћ, Социјално осигурањс

резултат борбе рвдниУке клвсе, Младост, 1957, стр. 26. 
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Прво Предсједништво (Равнатељстоо) и Надзорни одбор Средишњег уреда за осигурање 
радника именовао је министар социјалне политике по одређеном кључу, саслушавши претходно 
приједлог заинтересованих радничких и послодавачких комора.ЗО Од укупно 24 члана Предсјед
ништва половина је била тзв. групе нам ј ештеника, а друга половина из редова послодаваца. Dећ у 
прво ПредсједiШШllЮ.СУЗОР-а из групе нам ј ештеника бирани су, веhином, истакнути функцио
IIери Социјалистичке партије Југославије и реформистичких сющиката 

Иако су се према одредбама Закона о осигурању радника избори за чланове главних 
скупштина ОУЗОР-а морали вршити сваке шесте године, а за СУЗОР сваке треће, за цијело 
вријеме nостојаља ових установа између два рата нису вршени избори, што је био један од главних 
разлога сталних напада и критиковања ових установа од с-тране nротивничких струја у радничком 
покрету. У сnостаољањем шестојануарског режима 1929. године расnуштсни су самоуправни органи 
СУЗОР-а и ОУЗОР-а, а на њихово чело постављени су од стране министра соција'!не nолитике и 
народног здравља комесари. Овим nравом се министар социјалне nолитике служио сос до 1932. 
године. Маја 1932. годипе укинути су комесаријати у установама осигурања, na је министар 
социјалне политике именовао приnремепо чланове новог, другог по реду, Предсједништва СУ
ЗОР-а, у које су поново ушли истакнути представници социјалистичког радничког покрС1а.31 

У прво Предсјсдништво (Равнатељство) СУЗОР-а из Босне и Херцеговине је из групе 
намјештеника за редовног члана изабран Сретен Јакшиh, из груnе nослодаваца Симо Станивуко
вић, директор Друштва за искориштавањедрuета из Теслића, а за замјеник е из груnе намјештеника 
Јово Сретеноnић, рударски радник из Креке, Ђуро Краљ, пекарски радник из Сарајева Из груnе 

послодаваца за замјеника је изабран Владимир Mcphen, ющустријалац из Сарајева. У Надзорни 
одбор за редовног члана из груnе намјештеника из Босне и Херцеговине изабран је Алојз Б ера нек, 
браварски радник из Сарајева, из групе послодаваца Стјеnан Босак, рударски сатник из Сарајева. 
1 Ьихови замјешщи су били, из групе намјештеника СтјеnанДушак, обућарски радник из Сарајева, 
а из груnе nослодаваца Никола Беланчић, рударски надсавје1ник из Сарајева. На конститутивно ј 
сјсдници од 17. јуна 1922. годипе за nредсједника СУЗОР-а изабран је истакнути социјалиста 
13илим Букшег, који је на том положају остао до 13. децембра 1922. године. 

У nериоду од 1931. године, посебно одлукама комесара СУЗОР-а, извршене су зпатпије 
територијалне промјене код неких ОУЗОР-а, а пеки С'Ј сасоим укинути. Накоп ових nромјена 
смаљио се број мјесних органа (О УЗОР-а) од 24.на 17.32 

И поред чиљенице да је закон од 14. маја обухватио највећи број осигураника и nропиасо 
општи режим социјалnог осигура~ьа. у Краљевини СХС односно Краљевини Југославији посто
јало је велико шарснило у социјалном осигурању. Тако су, поред СУЗОР-а са сједиштем у Загребу, 
постојали још и ови носиоци социјалног осигурања; четири носиоца руд<?рскогосигурања, тзв. 
главне братюrске благајне, с великим бројем мјесних братинских благајни, четири пензијска 
з,?вода за привате намјештенихе у Београду, Загребу, Љубљапи и Сарајеву, око 80 раших 
петијсхих фоrщова, који су уживали својстоа nравних лица и имали статусе самосталних 
!lосилаца nензијског осигураља за одређепе груnе лица, велики број болесничкш фондов,?, 
с;шосташшх посилаца болесничког осигурања и низ других иесамосталних пензи}ских и 

30 Пеmаес:т годип11 С УЗОР-а (1922-1937), Зt·б. 1938, стр. 11- 13. 
31 Ис:то, стр. 125-129; О томе оnширније: др. И. К а р а б е го в н h, нав. дјело, стр. 165-183. 
~2 Средишњи уред за осигураље радника у Загребу 1922-1926, Згб. 1927, (2. дио- Оргшизација 

оснгурања), стр. 3-5; Пеmаес:т година СУЗОР-а ..... , стр. 15-17. 
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У вези с овим, потребно је напоменути да за извјесне категорије радника осиrурање није 
било провођено, иако нису били изузети из обавезе осигурања (на примјер: кућна послуга, 
дворкиње, стручно особље у болницама и здравственим установама, келнери, собарице итд.)26 

З. Организација социјалногосигурања на основу Закона о осиrурању радника 

По овом закону проведена је јединствена организација uјелокупног осигурања у Краљеви
ни СХ С, односно Краљевини Југославији, којим је управљао Средишњи уред за осигурање 
радника (СУЗОР), са сједиштем у Загребу. Да би се Закон о социјалном осигураљу радника из 1922. 
године могао провести у живот, нужно је било усвојити више прописа и предузети низ мјера. Прво 
је министар за социјалну политику донио, 3. јуна 1922. године, Наредбу којом је уведено у живот 
осигурање за случај болести и несреће на послу, док је провођење осигурања за изнсмоглост, 
старост и смрт остављано за касније.27 Ова наредба је садржавала и низ других одредби у вези с 
провођењем осигурања. Тако је у њој nроnисан начин вршења пријава и одfава на осигурање, 
пријава за промјену, начин вођења исматних листа, начин пријава посла и уврштења nосла, затим 
висина nриноса за боле_ст, nриносна тарифа за случај несреЬе на nослу, дужност и начин nод
ношења пријава несреhних случајева, као и начин вршења истраге у вези с тим. Исто тако, ова 
наредба је садржавала одредбе о добровољном осигурању и приносу за ово осигурање, затим . 
одредбе о именовању првог Предсједништва и Надзорног одбора, о броју чланова, конституисаљу 
и дужностима, о ликвидацији постојеhих носилаца осиrурања итд. Нешто каси је, 21. јуна 1922. 
године, изашла је Наредба којом је проnисана таблица опасности, чиме је омогуhено провођење 
у живот осигурања за случај несреЬе на послу. 

Исто тако, Министар за социјалну политику је, у смислу пар.15 проведбененаредбе, а по кључу 
који је одредио пар.16 исте наредбе, именовао, својим рјешењем од 3.јуна 1922 године, прво Пр_едсјед
нишrво (Равнатељство) и први Надзорни одбор Средишњег уреда за осигурање радника.28 

Наредбом од 3. јуна 1922. године стављено је у дужност првом Предсједништву (Равнатсљ
ству) да донесе свој статут, што је и учињено на сједницама од 31. аnгуста и 13. децембра 1922. 
године. Министар за социјалну политику одобрио је овај статут рјешењем од 24. јануара 1923. 
године. Најважнији задатак Предсједништва био је да проведе организацију осигурања, односно 
да организује мјесне органе који he проводити осигурање по новом закону. 

На сједници од27. јуна 1922. године Предсједништво је одлучило да као мјесни органи важе, 
од првог јула исте године, дотадашње окружне благајне за осигурање радника у: Загребу, на 
Сушаку, у Карловцу, Вараждину, Бјеловару, Сл. Броду, Осијеку, Земуну, Н. Саду, Сомбору, Dели
ком Бечкереку, Вршцу и Београду, среске болесничке благајне у Сарајеву, Травнику, Тузли, 
Баљалуци и Мостару, котарске болесничке благајне у Сплиту и Дубровнику и Okraj na bolni~ka 
Ьlagajna у Љубљани. Све су ове благајне, укупно њих 24 (осим наведених и у Суботици, Нишу 
и Скопљу) од 1. јула 1922. године постале окружни уреди за осигурање радника (О УЗОР-и). Поред 
тога, одлучено је да као ОУЗОР-и важе и Приватно друштвене благајне "Меркур" у Загребу, 
благајна Трговачке ~~ладине у Београду и благајна Ћgovskog bolni~kog in potpornog 
dru~tva у Љубљани. 

26 Др Ратко П е ш и h, Наведено дјело, стр. 135-137. 
27 Др Ратко П е ш н h,Наведенодјсло, стр.127; Службененовинебр.130 до 16.06.1922. године. 
28 У Равнатељству (Предсједништву) Србија је бнЈЈа заступљена са 6 чланова (3-3), Словенија 

са4 члана (2-2), Босна и Херцеговина са 2 члана (1-1), Војводина са 2 члана (1-1 ), и Д:шмација 
н Хрватска са Славонијом 8 чланова (4-4), Др Р. П е ш и h, Наведено дјсло, стр. 127-128 

29 Милан Г л а з е р, Наведени рщ стр. 14; др Ратr.о П е ш и h, Наведено дјело, стр. 127- 128. 
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Изузимаље од осиrурања 

Када се говори о слабим странама Закона о осигураљу радника из 1922. године треба истаhи 
да су даваља била одређена у ниском износу, а стицаље права из осигураља условљена прилично 
строгим условима. Самим текстом закона учиљена су извјесна одступаља од најважнијсг прин
ципа закона- опште обавезе осигураља. Тако су, према пар. 6 Закона од обавезе осигураља изузети 
привремено поље привредни радници и слуге у пољопривредним пословима, затим лица смјеште
на у поправилиштима или заnюрима у казненим заводима и лица запослена стално у пословима 

куhансша. Осим назначених лица, Закон је изузео, привремено, из обавезе за све три гране 
осигураља и лица запослена у рибарству. У току провођења закона не само да нису отклољеви 
on11 недостаци, оећ се настојале да се та изузимаља још прошире. 

Параграфа м 6 поменутог закона дата је могућност да се од обавезё осигураља може изузети 
и особље државних саобраhа ј н их установа, што је и учиљено Наредбом Министарства саобраhаја 
од 30. маја 1922. године. На основу ове наредбе, особље државних саобраћајних установа било је 
осигурава у посебним установама- Главно ј управи болесничког фонда при Министарству сао
браhаја у Београду и обласним унравама. 

Из Општсг радничког осигураља издвојене су, међутим, поједине категорије радника и без 
законске основе. Тако је, на примјер, Законом о буџстским дванаестинама за август- септембар 
1925. године, прописана да се рудари коначно издвоје из обавезе општег осигураља и преносу у 
надлежност братинских благајни. Испод обавезе општег радничког осигурља незаконито су 
изузети и радници запослени у предузеhима јаuвих радова. 

Од обавезе осигураља изузете су, касније, још неке категорије радника. Тако су Наредбо~1 
министра социјалне политике и народног здравља, од 18. фебруара 1925. године, ослобођени Oll 

обавезе осигурања држаони службеници грађанског реда, осим контрактуалних (уговорних) 
ЧllliOBШ!Ka и надничара за које је и даље остала у важности обавеза осигураља. Наредбом министра 
11стог ресора, од 21. августа 1925. године, изузете је од обавезе осигураља и особље Народне банке 
Кра..ъеоине Југославије. Наредбом од 31. децембра 1927. године, изузети су радници водних 
задруга, Наредбом од 11. фебруара 1929. године радници и запослени код јавних радова по Закону 
о хитном извођељу јавних радова и помоhи оскуд11Им крајевима пострадалим од елементарних 
нсnогодu од 21. јануара 1929. године.25 

Изузимаље радника испод обавезе осигураља чињено је и финансијским законима. Тако су 
одредбом пар. 56 Финансијског закона за годину 1932/33. изузета од обавезе осигурања сва лица 
JiOja су у служби државе, као дневничари или хонорарни службеници. За њихооо осигурањс 
уста1ювљен је посебан Потпорни фонд чија је организација и функционисање проведена Уредбом 
о п отnорном фонду помоћногособља у службидржаве од2. нове~tбра 1932. године. Одредбом пар. 
75 Финансијског закона за 1933/34. годину изузети су од осигураља и сви контрактуални службе
шщи у служби држао е. Нешто ха сније, изузети су и службеници општина односно надлештаоа и 
устшюва, наЗ11ачених у ставу 1 параграфа 7 Закона о осигураљу радника. 

Одредбо~t параграфа 69 ФинансијсхО!' закона за годину 1934/35. престала је, почео од 1. 
апрнла 1934. године, обавеза осигурања за днсвничаре, хонорарне службенике, путаре и сталне 
радникедржавних имања "Беље" и "Тоnоловац". Од осигураља је, исто тако, било из узето особље 
Llросног крста, Ријечне nловидбе, Монопола итд. 

25 Др Бошко П с р н ћ., Радно право са соција;mи.м осигурањем, св. З, Сарајево, 1968, стр. 32. 
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зарадама на приближно раван двоструки износ просјечне обезбијеђене наднице свих осигураних 
лица. На тај начин су радници чије су зараде биле далеко веhе од "двоструког" износа за своје 
обезбјеђење одвајали nроцентуално мање од своје зараде, него што су то чинили радници који су 
мање зарађивали. 

Наредба о 12 надничких разреда стуnила је на снагу 1. јануара 1928. године, а наредбом 
министра· социјалне политике и народног здравља од 19. фебруара 1937. године укинута су за 
одрасле nрва два надничка разреда (од тога је први над. разред важио само за шегрте исnод 18 
година и раднике исnод 18 година, с дневном зарадом од 8 динара.20 

Средства за nровођење социјалног осигураља обезбјеђивана су nриносима од радника и 
nослодаваца. Приноси оснrурања због болести износили су од 4 до 7% зараде (или 24 до 42% од 
обезбијеђене наднице за недеЉу дана). У том оквиру њену висину одређивала је Главна скуnшти~rа 
СУЗОР-а тајним гласањем с двотреhинском веhином присутних чланова, уз одобрење Министар
ства социјалне политике и народног здравља. Прва приносна стоnа износила је36% код О УЗОР-а 
у Београду, Дубровнику и Сплиту, а код свих осталих, па према томе и на територији Босне и 
Херцеговине 30%. Ова приносна стопа у времену од 1. јануара 1923. до 30. јуна 1928. године 
износила је код свих мјесних органа 36%, а касније, у периоду до 1937. године, у неким мјесним 
органима она је износила 39 односно 42%.21 

Половину nриноса сносили су nослодавци, а другу nоловину радници. Послодавци су, 
заnраво, плаhали цјелокуnан износ, али су имали nраво да nоловину плаhеног nриноса задрже од 
радничке зараде што су они редовно и чинили. Тако сакуnљена финансијска средства давана су 
осигураницима за случај болести, употребљавана за образовање nосебних резервних фондова и 
за noкpиl'le уnравних трошкова болесничког осигураља (највеhи дио тих средстава ишао је на 
уnравне трошкове).22 Болесничке услуге због тога нису ни издалека задовољавале болесне 
осигуранике. 

Приноси за оснгурањс због нссрс111шх случајсва nлаhсни су на основу обезбјсђења над
нице и на основу постотка оnасности обављеног рада. Према прописима, nриноси за ову врету 
оеигурања уnотребљавали су се за тзв. главничко nокриhе (давања на која осигураници имају 
право у елучају неереhе), за уnравне трошкове ове гране осиrурања и за образовање тзв. сигурно
еве резерве. Висину nриноса за осигурање за 11ссреhни случај одређивао је министар социјалне 
nолитике и народног здравља, а на оенову nиједлога СУЗОР-а. Првобитна тарифа износила је 8%, 
затим 6%, па 5% да би у nериоду од 1. аnрила 1927. до 31. децембра 1932. године изноеила nоrюво 
6%, од 1. јануара 1933. до 31. августа 1936. године 7%, а од 1. сеnтембра 1936. надаље 81Jt. 23 Овај 
допринос био је у цијелости на терет nослодаваца. 

Приноси за пензијско оснrурањс због нзнемоглостн, старости н смрти били су фикс1ю 
одређени и износили су нецје.љено 11% од обсэбијеђене наднице или 3% од дневне обезбијеђснс 
паднице за сваки дан рада. Приносе за ову врсту осигурања уплаhивали еу и радниuи и nос.лодаuци 
nопола.24 

. 
20 Пemaeci година СУЗОР-а (1922-1937), Загреб 1938, стр. 26. 
21 Исто, стр. 26-27. . 
22 Др Бошко П е р н ћ, Нвведени рад, стр. 25; О томе опшнрннје: Др Ибрахим К а р а б е r о

n иh , РсформиСЛIЧКИ правац у радничком покрету Босне и Херцеговине, "Свјетлост", Са
рајево 1979, стр. 169-183. 

23 Петаест годитtа СУЗОР-а ..... , стр. 27. 
24 Др Бошко П е р н h, Нвведени рад, стр. 26. 
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године, изражсно је незадовољство због чињенице да још није био основан пензиони завод у 
Сарајеву.18 . · 

Од сродЈIИХ социјалних установа nостојале су уnраве хуманитарних фондова за осигураље 
саобраhајног особља Дирекције рије чне nловидбе. Централна уnрава хуманитарних фондова nри 
Министарству саобраhаја имала је 5 обласних управа при појединим дирекцијама државних 
жељезница (Љубљана, Загреб, Сарајево, Суботица и Београд). 

Сви осигураници, по закону од 14. маја 1922. године били су распоређени у тзв. надничке 
разреде, који су одређивани према висини остварене зараде. Међутим, није стварна зарада осигу
раника служила као основ за одмјеравање и плаhање доприноса, веh тзв. обезбијеl)енн нндница. 
То је најнижа надница у сваком надничком разреду. Број надничких разреда био је у почетку 17, 
затим 18 и најзад је утврђен ~Ја 12. 

Тпбела 12 11адничких разреда: 

Ј-Јадни број 
чки износ зараде обезбије.l)ена радника 

разред на дан надница марта 1931. 
год. 

1. до8динара 6динара 78.529 

2. преко 8 до 9,60 д. 8динара 4.168 

З. преко 9,60 до 11,60 9,60дин. 17.758 

4. преко 11,60 до 14 11,60дин. 33.995 

5. преко 14 до 16,80 д. 14 ДИН. 40.353 

6. nреко 16,80 до 20 д. 16,80 44.847 

7. nреко 20 до 24 дин. 20дин. 41.246 

8. nреко 24 до 28,80 д. 24дин. 49.804 

9. преко 28,80 до 34 д. 28,80дин. 61.331 

10. преко 34 до 40 дин. 34дин. 60.335 

11. преко 40 до 48 дин. 40дин. 34.988 

12. nреко 48 динара 48дин. 111.147 

Како се види, у 12 надничких разреда било је у Југославији почетком 1931. године укупно 
578.501 радника. Наднице које се креhу од 30 динара су, углавном, наднице некiЈалификованих, а 
преко 30 динара КIЈалификованих радника. 

Нсдјељна зарада представљала је шестоструки, мјесечна двадесетоструки, а годишња тро
струки износ обезбијеђене наднице. На примјер, ако је радникова зарада била изражена као 
rодишња, мјесечна или седмична, онда се износ обезбијеђене наднице добијао диобом тако 
одређене зараде с 300, 25 или 6.19 ... 

Добра страна надничких разреда била је у томе што су они омогуhавали лакше, стандари-
зовано рачунање, алоша што су максимиралидоприносе за социјално осигурањс радника с већим 

18 Пешаест година СУЗОР-а (1922-1937), Загреб 1938, стр. 9. 
19 Др Бошко П е р и h наведени рад, стр. 25. др. Ахмед Х а џ н р о в и h, Синдикални покрет у 

Босни и Херцеговини 1918-1941, "Рад", Београд, 1978, стр. 84. 
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-у слу'!ају нзнемоглостн, старости н смр.тн: право на ренту, nраво на поrребнину ако је 
не nрима из болесничке гране осигураља, затим npanoн на ренту дјеци умрлог осиrураника и 
право на трогодишњу помоh удовици и другим члановима nородице. 

Ово осигурање било је у 3ахону о осигурању радника про писано, али није било уведено све 
до 1. септембра 1937. године. Па и када је уведена, ова врста осигурања висина давања била је тако 
ниска да се ни издалека нису могле подмирити најосновније потребе осигураника. 

Било је одређено да поповицу доnриноса за мировинско осигураље уплаhује послодавац, а 
другу nоповицу осигураник. На темељу овог осигурања nроnисана су сљедеhа nрава: 

право на ренту за нзнемоглост( тзв. инвалид с ка рента), ко ј е је стицан о тек умањењем радне 
сnособности за 66% (дВије треhине). Право на ову ренту стицало се и без доказа о изнемоглости, 
када је осигураник наврши о 70 година живота, уз услов да је допринос уШЈаћен за 500 седмица 
(тзв. старосна рента); 

у слу'!ају оснгураншове нлн рентннхове смртн породица је стицала право на погребнину, 
а удовица је имала право на трогодишњу потпору у износу од једне четвртине мужевљевог права 
на ренту. Сваком дјетету до навршених 16 година nрипадало је право на дјечију ренту у висини 
једне четвртине годишњег износа родитељског nрава на ренту. Удовичка потпора и дјечије ренте 
нису могле премашити износ ренте коју би умрли осигураник уживао. Под посебним условима 
могли су изванредно остварити право на потпору и ~нту родитељи, дјед и бака, унучад, браhа и 
сестре умрлог осиrураника, уколико их је издржавао.16 

Како се види, закон од 14. маја 1922. године, чија је примјена почела 1. јула исте године, 
предвидио је четири гране социјалног осигурања и то: болеснн'fхо (које је обухватило и права 
трудница и породиља), ннвалндсхо (за случај несреhе на послу), птзнјсхо (за случај еве изнемо-
глости и смрти) и оснгурање за случај незапослсностп · 

Обеhање законодавца да he се "осигурање радника за случај бесnослице регулисати доцни
је" није, како је веh истакнуто, исnуњено од 1941. године. Непотnуност социјалног осигураља није 
се испољавала само у том виду. Од остале три гране социјалног осиr·урања свака је имала свој 
посебан режим. При томе, треба истаhи да су се само социјална осигуран,а због болести и несрсће 
на nослу почела да примјењују 1. јула 1922. године. Пензионо осигурање радника било је дуго 
одлаrано и његова примјена је почела тек 1937. године.17 

Уредбом о проширењу пензионог осигураља службеника од 25. новембра 1937. године 
обавеза осигураља проширена је на читаву земљу, с тим да оно важи од 1. јануара 1938. године. 
Обавеза осигурања по овом закону обухватала је сва лица старија од 18 година, с rодишњим 
примањима почеоши од 150 динара, која су по врсти службе имала карактер чиновника, или су 
редовно вршили, углавном, умне послове. Све nлате осигура ника биле су nроnисане у 14 nлатних 
разреда. Минимална годишња осигурана nлата, тј. nлата на коју се nлahajy приноси и по којој су 
одмјераnане ренте, износила је 5.400, а максимална 42.400 динара. Право ренте због изнемоглости 
стица110 је након 60 мјесеци nриноса, а због несреhноr случаја, без обзира на стаж. Мјесечни 
принос износио је 1% од осигуране годишње nлате, односно 12% од мјесечне nлате. 

Осигурање је било концентрисано у четири самостална пензиона завода (Љубл.ана, Бео
град, Сарајево и Загреб). На годишњој скупштини Радничке коморе у Сарајеву, концем 1938. 

16 Др Ратко П е ш н 11, Исто, стр. 125-126; Крешо П и ш к у л и 11, Наведено дјело, стр. 24-25. 
17 Др Бошко П е р и 11, Радно право са социјалним осиrурањем, св. З, Универзитет у Сарајеву, 

Правни факултет, Сарајево, маја 1968, стр. 23--24. 
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7. Према закону, за све три гране осигураља постављене су, што се тиче обавезе осигура
ника, исте границе, тј. свако лице које је обавезно да се осигура у једној грани осигураља, обавезно 
је ва осигураље и у другим гранама (осим неких мањих изузетака). 

8. За све три гране осигураља принос се одмјеравао по истом рачунском темељу ( обезби-
јсђена надница), а тај nринос су куnили исти органи. 

9. Новчане потпоре одређиване су nрема истом систему падничких разреда. 

10. Расnрављање спорова дато је на рјешавање нарочитим судовима радничког осигурања. 

11. Поред обавезног осиrураtьа закон је nредвидио и добровољно осигурање лица која су 
ослобођена обавезе осигураља, као и добровољно осигурање оних лица која су истуnила с nосла 
који их је обавезивао на осигураље. 

12. Закон о осигураљу радника nредвиђао је сљедеhа права: 

-у слу'fају болести: nраво на на бесплатну здравствену заштиту и хранарину. Под тим је 
nодразумијсвана лијечничка помоh временски ограничена на 26 седмица, уз евентуалну мо
гућност продужеtьа до највише 52 седмице и nраво на лијек ове, куnања, љековите воде и помоћне 
сnраве за лијечење. За вријеме несnособности за рад, која траје дуже од три дана, имао је осигу
раник nраво на материјално обезбјеђење (тзв. хранарину). Хранарина је исплаћиnана у висини 
двије трећине осигурапе наднице за вријеме од 26 седмица (осигурана надница била је око 25% 
нижа од стварне зараде); 

· -у случају трудно!Је н поро!;аја: nраво на бесnлатну љекарску и бабичку nомоћ, право на 
ноuчане помоhи, припомоћ за опрему и исхрану .цјетета. То, значи да жени осигуранипи припада 
у случају испуњеног услова о трајању осигураља приликом порода право на примаљску помоh и 
лијечење, право на породиљску потпору за вријеме од 12 седмица (шест nрије и шест послије 
порода), право на потnору од 150 динара за опрему .цјетета и право па дојиљску помоh за вријеме 
од 12 седмица ( 4 динара дневно). Пола доnриноса за ову врсту осигурања уtmаћивао је послодавац, 
а другу nолови цу осигураник; 

-у случају несре!Је на послу: право на здравствену заштиту и на хранарину, исто као и у 
случају болести, као и на ренту (пуну или .цјелимичну), у случају ако је по престанку права на 
хранарину радна сnособност смањена за више од 10%. Доnринос за осигураље за случај несреће 
tta раду уnлаhивао је послодавац. У случају пссреhе на послу, осигураници су имали право да 
бесnлатно користе лијечење и лијекове, те помоhне сnраве за лијечење. За вријеме лијечсња 
припадала је радницима хранарина најдуже до свршетка десете седмице иза несретног случаја на 
послу. У случају nотпуне или .цјеломичне неспособности за рад припада.~а је раднику рента док 
та неспособност за рад траје. У случају nотnуне несnособпости за рад висина ренте износила је 
100% осигуране годишље зараде, а у случају .цјеломичног умањења способности за рад припадао 
је осигурапику опај дио потпуне ренте који је сразмјерно одговарао изгуљеној способnости за 
рад. У случају осигураникове смрти, којајеnроузроковананесрећомна nослу, обитељјеималаправон 
а nогребнину (30-струки износ надпице) и rодишњу репту. У давица је имала право на удовичку ренту 
у виси1ш једне трећине годишње осигуране зараде умрлог брачног друга. Дјеца су имапа право на 
дјечију ренту до павршене 16 rодипе живота, у висини одјсдне четвртине осигуране годишње зараде 
умрлог родитеља. Такођер су могли у изузетним случајmима ocТIJaplffil право tta ренту роДIПељи, .цјед 
и бака, унучад, браhа и сестре, уколико их је умрли осигураник издржавао; 

-у СЛУ'fају смрти оснгураннка: право па iюгребнину, ако је не прима из болесничке гране 
осигураља, зати\1 nраво па ренту .цјеци умрлог осигураника и право на трогодишњу помоh 
удовици и другим члановима породице и 
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респектовати, приморао је владајуhи режим за уступке и пристанак да донесе закон из 1922. 
године, који је предвиђао обавезно социјално осигурање за све ризике губитка способности за рад 

11 то за све раднике-дакле такво осиrурање које је могло упоредити с најнапреднијим осигурањем 
утовријеме.15 · 

Основни принципи закона о осигурању радника из 1922. године били су: 

1. Обавезностосигурања. Ово је један од главних, основних принципа на којима се темељио 
овај закон. Овај nринцип.се састојао у томе да права и дуж ности везани са чланством, не зависе о 
вољи самих осиrураника, као што је то, на примјер, случај код приватног осигураља, веh настају 
по закону и на основу њеrа, чим неко лице стуnи у радни однос. Закон је, истипа, допуштао 
добровољно осиrурање као и добровољно nродужење обавезног осигурања, али су то изузеци 
који су се јављали у малом броју случај ева. 

2. Закон о осигураљу радника nредвиђао је осигурање радника против свих ризика губитака 
сnособности за рад, тј. против ризика болести ( гдје је обухваhено и осигураље против трудноћс 
и nорођаја), несреhе на nослу, изнемоглости, старости и смрти. Закон није једино предnиђено 
осигурање за незаnосленост, веh је то остављено да се касније реrулише посебним законом. 
Међутим, тај закон није никада донесен, веhје давање помоhи незапосленим регулисано Уредбом 
о организацији посредоваља рада до 10. децембра 1927. године. 

З. Законом је уведена најшира обавеза осигурања за назначене ризике. Према nрвобитном 
тексту, "на осигураље су обавезна сва лица која на подручју Краљевине Ј уrославије на основу ма 
каквог радног односа дају своју тјелесну или умну радну снагу nод најам, без обзира на пол, доба 
живота и држављанство" -дакле сва лица у радном односу. Поред ових, nод обавезу осигураља 
су долазили: ученици, вјежбеници, ученици у радионицама јавних учевних завода, и таква лица 
која усљед недовршене сnреме уопште не добијају плату, или добијају мању од обичне, затим лица 
која се баве најамним радом у својој властитој радионици или стану, по наруџбини и за рачув 
других лица која се баве занатом, трговином или индустријом (куhни радници). Код морнарства 
обавезни су били на осигурање: цијела посададомаhих бродова и све особе које обављају nривред
ни рад у поморском рибарству, чак и за вријеме бављеља у иностранству. Код nоморских бродова 
који немају више од 50 бруто тона, а не креhу се паром или машинским мотором, обавезан је ва 
осиrурање и послодавац брода по морског рибарст11а, ако nриnада посади брода. Исто тако, била 
су обавезна на осигураље и лица која се баве кyhtiOM индустријом, намјештеници, наши државља
ни, који су стално запослени у иностранству за рачувваших nредузеhа а обавезни су на осигура
ље, сем ако су веh осигурани по закону те државе. И најзад, на осиrурање су обавезне и дnоркиље 
- куhеnазитсљице, ако им је укуnна мјесечна зарада у новцу и натури веhа од 200 динара. 

4. Обавеза осигураља неовисна је од висине зараде. 

5. Закон је nредвидио оnште и јединствено осигурање за лодручје цијеле државе. То зна чи 
да је извршена централизација свих nрста осигураља с једним носиоцем за цијелу државу -
Средишњим уредом за осиrурање радника, који је имао своје мјесне органе- окружне уреде за 
осигураље радника и nриватно- друштвено болесничке благајне. 

6. Осиrурање ло овом закону темf.'.Љило се на нринципу самоуправе самих интересената. 
Тако су уреди (заводи) имали карактер аутономних тијела. У управљању самоуправним органима 
учествовали су у подједнакој мјери и пос.лодавци и радници (nринциn паритета). Потрrоно је, 
међутим, одмах истаhида овако замишљена самоуправа у nракси није никада у потnуности nponoђctla. 

15 Др Ратко П е ш и h, Наведено дјело, стр. 114-115. 

83 



Ибрзхим Карабеговић: Радиичко социјално осиrурзње ... 
Прилози, Сарајево, XXV, 27 (1991); . 

дотјерана предата почетком децембра 1920. године ужој анкети стручњака за осигурање и заступ-
ника београдских комора.lО · 

На основу сјећања учесника анкете и писања тадашње радничке и друге штамне, може се 
закључити да су радници били незадовољни овом Основом, јер нису биле обухваћене све врсте 
осигурања, што осигураљем нису обухваhени сви најамни радници и што радницима није дато 
nеће учсшће у уnрављаљу осигураљем. 

Послије једне закључне конференције с nредставн.ицима Министарства финансија, сао
браћаја, ш ума и руда- на којој су одстрањени пос.љедњи недостаци и неспоразуми, 27. јуна 1921. 
године nотписана је и у Службеннм новинама објављена Уредба о уређељу осигураља за случај 
болести и несреће.ll Ни овом уредбом није узето у обзир осигураље за случај изнемоглости, 
старости и смрти, као ни осигураље за случај незапослености, већ је само проnисан о да he се ове 
nрсте осигураља увести законом.12 На основу наведене уредбе уведено је осигурање радника за 
случај болести на подручју Србије и Црне Горе, почев од 1. јануара 1922. године. 

D~щовданским уставом из1921. године зајамчено је да ће се на цијелом територију Kpaљe
nиtlc СХС посебним законом уредити обезбјеђеље радника за случај несреће, болести, беспослице, 
неспособности, старости и смрти. На основу тога попуљена је Уредба о урсђењу осигураља за 
случај болести и несреhе одредбама о осигураљу за случај изнемоглости, старости и смрти, па ју 
је тако измијељену Законодавни одбор Народне скуnштине, на сједници од 3. децембра 1921. 
године, прихватио као Закон о осигурању радника, којег је краљ nотписао 14. маја идуhе године, 
па је због тога и остао у литератури познат као закон од 14. маја 1922. године. 

Истовремено је, уредбом, која је позакољена законом од 12. маја 1922 године, новелирано 
обавезно пензионо осиrурање приватних намјештеника на подручју Славоније и Далмације 
(уведено још законима из 1906. и 1914.). Овом законском до nуном допуштено је, уједно, да се та 
nрста осигураља може увести у свим осталим покрајинама државе. Носилац тога осигурања је био 
Pokojninski zavod za nema~~ence у Љубљани) З 

Закон од 14. маја 1922. године донесен је између осталог, и због тога јер је институција 
социјалног осигураља постојала и прије стварања Краљевине схс.14 Други значајан разлог за 
њсгово доношеље је то што се радило и о уставној обавези. И, најзад, најnажнији разлог за 
доношеље закона из 1922. године били су nојачани захтјеои радничке класе за доношеље и 
увођеље у живот заштитног радног и социјалног законодавства. У вези с тим је потребно имати 
у виду тадашљу општу револуционарну ситуацију у Европи и у тек основаној Краљевини СХС. 
У таквој ситуацији дошло је до бујаља радничког покрета, јачања сищикалних организација и 
низа тарифно-штрајкашких акција којим је радпичка класа вршила притисак на послодаnце и 
присиљавала их на попуштаље. Револуционарни радпички покрет је у то вријеме попримио 
масован карактер. Довољно је папоменути да је КПЈ у легалном периоду имала око 60.000 чланова 
и да је у револуционарним синдикатима било учлаљено око 250.000 радника. О снази револуцио
llарног радпичког покрета говори и податак даје КПЈ на изборима за Уставотворну скупштину, 
одржаним 28. новембра 1920. године, добила око 200.000 гласова и да је у парламент изабрано 58 
комунистичких послапика. Овако спажан полет радничког покрета, којег је буржоазија морала , .. 
10 Др Р:~тко П е ш и ћ, Наведено дјело, сдтр. 107-108. 
11 Исто, стр. 107; Милан Г n а з е р, Наведени рвд, стр. 11. 
12 Др Ратко П е ш и h, Наведенодјело, стр. 108. 
13 Милан Г л з э е р, Наведени рад, стр. 11 (Овај закон је nроглашен у бр. 117 Сл. новина од 

30.5.1922). 
14 Др Ратко П е ш и ћ, Наведенодјело, стр.112; Милан Г л а з е р , Наведени рвд, cтp.ll-12. 
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хрватско за Хрватску и Славонију и Војводину. У Црној Гори и Македонији, у то вријеме, није 
постојало социјално законодавство.? . 

Најоажнији задатак у области социјалне политике у периоду 1918,1919. и 1920. године био 
је обезбјеђење континуитета затеченог, односно веh п'остојеhег социјалног осигурања. Због тога 
су владе појединих земаља и покрајипа предузеле низ мјера у циљу одржавања постојеhег соци
јалног осигурања и извршења најнеопходнијих реформи у важеhем социјалном законодавс1Ву. У 
вези с тим учињене су измјене и допуне у дотадашњим законима, нарочито у погледу пвоеhања 
тзв. обезбијеђене наднице, потпора и приноса осиr·урања. 

Земаљска влада за Босну и Херцеговину, наредбама повјереника за социјалну политику, 
промијенила је неке одредбе Закона о осиугрању за случај болести из 1909. године. Тако су, на 
nримјер, Наредбом од 29. новембра 1919. године nooehaнe потnоре и приноси код осигураља за 
случај болести, а Наредбом од 30. новембра исте године проширена је обавеза осигуран,а и на 
куhну послугу. Уредбом од 11. октобра 1920. године измијењен је члан 8. Закона о осигурању 
радника за случај болести, у том смислу што је установљено 12 надничких разреда с просјечном 
дневном зарадом од 6 до 48 круна. Осим тога, Земаљска влада за Босну и Херцеговину донијела је 
Уредбу о nривременом уређењу осиrурања радника у несреhним случајевима, којом је остављена 
могуhност 8-а се и то осиrурање уведе за случај ако не би било мoryhe провести заједничко 
осигурање. 

Истовремено, док су се покрајинске владе бавиле најнужнијим реформама социјалног 
осигурања, Министарство социјалне политике је радкло на изради јединственог закона о соци
јалпом осигурању радника за цијелу државу. Пошто је једна анкета интересената расправљала о 
основним nринципима на којима би требало темељити будуhи закон, започела је израда нацрта 
законске основе само за случај болести и несреhе. Ова основа је израђена концем марта 1919. 
године, али због nромјене владе и тадашњег министра социјалне политике социјалисте Витомира 
Kopaha, који је реформу социјалног осигураља посебно форсирао, ова основа није озакоњена Тако 
јеидаљеСрбијаосталабезикаквогосигурања,аБоснаиХерцеговинабезосиrура.њазаслучајнссрећс..9 

У току 1919. и 1920. године, у оквиру Министарства за социјалну политику организовано 
је посебно одјељење за социјално осигурање, које је преузело компетенције повјереништава за 
социјалну политику у Сарајеву, Сплиту, Загребу и Љубљани. Народна управа за Банат, Бачку и 
Барању још раније се спојила с Министарством. То је омогуhило да се питању социјалног 
осиrуран,а посвети всhа пажња, односно да се поново nристуnи разматрању доношења једИ! rстnе
них прописа о социјалном осигурању на цијелој државној територији. 

2 Доношсње Закона о оснгурању радннха 1922 године 

Раније израђена Основа закона о осигураљу радника (израђена за вријеме министра Вито
мира Kopaha) прерађенаје у Уредбу о увођењу осиrурања радника за случај болести и несреhе. У 
љој је измијењен систем прикупљања средстава за осиrурање у несрећним случајевима, те је тако 

7 Др Ратко П е ш и h, Настанак и рвэвитак социјалног осигурllЊВ у Југосл8Вији, Прва књига, 
Београд 1957, стр. 95; Упутство за једнообрliЭНУ примјену закона о спровођењу социјалног 
осиrурllЊВ на подручју целедржliВе, Службени лист ДФЈ; бр. ЗЗ, год. 1, 18.5.1945. 

8 Др Бошко П е р н h, Радно право са социјмним осигурањем, св. З. Социјално осиrурање 
(општи део), Универзитет у Сарајеву- Правни факултет, Сарајево 1968, стр. 24. 

9 Милан Г л а з е р, Социјално осигуран, е у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, Средишњи 
уред за оснгурање радниl(а (У даљем тексту СУЗОР) у Заrребу 1922-1926, Загреб 1928, стр. 
10-11. 
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Предмет социјалне политике је она свјесна и слободна дјелатност људи у друштnу, а преко 
државе и других органа друштва, коју обично називамо социјална заштита или социјално осигу
раље. Социјално осигурање може бити организовано, углавном, на слиједећа три начина: иници
јативом приватних предузећа, организоваљем од стране заинтересованих радника и обавезЈю 

осигураље које проводидржава. У периоду од 1918. до 1941, обавезно осигурање није морало бити, 
а у већини случај ева и није било државна институција, већ је само државним законом организо
вано, с правом њеног надзора. Како смо веh истаКЈЈи, управа овако организованог социјалног 
осигурања препуштена је, по nринципу аутономије, самим интересентима. Држава је само у неким 
случајевима из својих буuетских средстава финансирала социјално осигурање. 

По мишљењу БожидараАuије, који се као функционер у радничким социјалним установама 
између дnа свјетска рата бавио проблематиком социјалне политике:. систем обавезног социјалног 
осигураља се у пракси показао као најбољи од наведене три врсте. Ј Запаженаје слиједеhа љегова 
коtЈстатација: "Социјална политика није ни средство ни пут којим се може постојеhи друштвени 
систе!rt прспородити у једно идеално стање економске и социјалне правде и једнакости'~ 4 

За боље разумијевање и стицање што реалније слике у социјаном осигурању и соuијалној 
политици уопште у Босни и Херцеговини, у периоду између два свјетска рата, потребно је имати у 
uиду yCJJone у којим је социјално осигураље организовано и провођено у nракси. Како нам је познато, 
ти уСЈЈови су, за разлику од неких нашихдруmх земаља и покрајина, били доста неповољни. 

У друштвено-политичком и економском животу Југославије између два свјетска рата 

Босна 1: Херцеговина је, због свог географског положаја, наuионалног и конфесионалног састава 
Ј ьсног становништва, у оквиру новостворене државе заузимала посебно мјесто. Стално заоштра

вањс наслијеђених националних и вјерских супротности, уз констатно заостајање и запоставља
Ј ьс привердног развитка основне су карактеристикедруштвено-политичког и економског живота 

Босне и ХерцеЈ·овине до 1941. године. У погледу развијености привреде, Босна и Херцеговина је 
с надала међу 1 1ајзаосталије југословеЈtске земље, што се, наравно, одражава.ло и на културно-про
свјеше и социјалне прилике у њој у ово вријеме.S 

Ј. Социјално осиrурање до маја 1922. 

У периоду од 1918. до 1922. донесено је неколико уредби и наредби које су имале за циљ да 
регулишу осигурање за случај болести и несреhе на поСЈЈу. Сви ови проnиси били су веhином 
потврда или допуна раnије важећих прописа о социјалном осигурању у појединим подручјима 
IIОЈюстnорене државе. То су, у ствари, први лок6шаји унификације лрониса о социјалном осигу
раљу и социјалној заштити пак он 1918. године. На nодручју од којег је 1918. формирана Краље
вина Срба, Хрвата и Словепаца социјално осигураље почело је да се ствара још у периоду прије 
првог свјетског рата. Међутим, поједине наше земље и покрајине имале су различито уређено 
социјално осигураље, па је постојало законодавстuо о социјалпом осигурању Србије, Боспе и 
Херцеговине, затим аустријско социјално законодавство за Словенију и Далмацију, угарск~ 

" 
3 Божидар Л u иј а, Избор 'lданакв, Култура, Београд 1966, стр. 21-29. 
4 Исто, стр. 31. 
5 13иди опширније: др Ибрахим К а р а б е г о в н h, Реформисти'lки пр11вац у радни'lком покре

ту Босне и Херцеговине 191~1941, Сарајево 1979, стр. 35-47. 
6 Крешо П н ш к у л н h, Социјалтюосиrурањерезултатборбсра,цuи'lкекласе, Младост, 1957, 

стр. 23-24. 
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ИБРАХИМ КАРАБЕГОВИЋ 

РАДНИЧКО СОЦИЈАЛНО ОСИГУР АЊЕ У 
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

1919-1941. 

Избијаље првог свјетског рата, када је Босна и Херцеговина постала ратно подручјс, би ш о 
је утицало и на укуnну социјалну политику и дјелатност социјалних установа на овом подручју. 
Рад среских болесничких благајни у Босни и Херцеговини (постојале су у Сарајеву, Мостару, 
Бањалуци, Тузли, Бихаhу и Травнику) зависио је, у nрвом реду, од броја чланова, јер су љихови 
члански улози чинили веhи дио укупних прихода болесничких благајни. Претежно усљед моби
лизације и евакуације становништва из подручја ратних дејстава дошло је до знатног опадаља 
броја члан ства, а тиме и до смаљења финансијских прихода. 

Тако је, на nримјер, у првој ратној години број чланова среске болссничке благајне у 
Сарајеву, у односу на 1913, опао зао ко 3.000 члаtюна (са око 13.000на око 10.000 чланова), а у 1915. 
години за око двије треhине.1 Разумљиво је да је то био и главни узрок великих тешкоhа с којима 
су се суочавале ове социјалне радничке установе у Босни и Херцеговини за вријеме рата. Цјсло
куnна дјелатност болесничких благајни, у то вријеме, била је веома ограничена. Њихово посло· 
оањс у ратним годинама редовно је завршавало дсфицитом. Управе болесничких благајни и за 
вријеме рата 3адржали су у својим рукама социјалисти (СДС БиХ), па су неки раднички функцио. 
н ери, као чиновници социјалног осигураља, били ослобођени војне обавезе. 

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевини Јуi'Ославији, социјално 
осигураље било је организовано по систему посебних јавних установа, заснованих на nринципу 
самоуnраве. Установама социјалног осигуран,а уnрављали су одбори у чији састав су улазили 
представници капитала и осигураника. У веhини случајева ове одборе су именовали држаnни 
надзорни органи. 

Постојеhи друштвено-економски односи у Краљевини СХС, однсно Краљевини Југосла· 
оији, битно су утицали на политику и практичну примјену социјалног осигураља. Постојао је 
стални сукоб интереса између установа социјалног осигураља, привреде и радничке класе. При· 
nреда је настојала, и у томе често успијевала, да изигра социјално осигурање (непријаnљиnањс 
радника, неплаhаље обавезних доприноса, стална тенденција продужеtьа радног времена, итд.) , а 
у тим настојаљима самоуправни органи .и држава најчешће су штитили интересе капитала. Осим 
тога, у многобројним споровима између ~цијалног осигураља и привреде, држава је као посред· 
ник била више наклољена послодавцима. 

1 Иэвјештај срt!ске болесничкt! благајне у Сарsјеву за 1915. годину, стр. З. 
2 Види: Др Н. Ди л б е р, Нвше ново социјално осигурање, Бгд. 1947, стр. 11-12; др. Ахмед 

Х а џ и р о в и h, Синдикални покрет у Босни и Херцеговиии 1918-19-11, Београд 1978, стр. 68. 
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