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АРХИВИСТИКА 

ЗОРАН СТЕВАНОВИЋ 
Архив Војводине, Нови Сад 

ПРЕДЛОГ ПРЕВОДА ОРИГИНАЛНИХ НАЗИВА АУСТРИЈСКИХ И 
УГАРСКИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА XVIII И XIX ВЕКА 
САДРЖАНИХ У АРХИВСКОЈ ГРАЂИ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ, У 

АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ 

САЖЕТАК: С обзиром на Пројекат који се спроводи у архивима Војводине – 
а који се односи на израду Приручног вишејезичног речника за архивисте – аутор 
је решио да дâ предлог превода одређеног броја оригиналних назива аустријских и 
угарских финансијских институција, који се могу ишчитати у архивској грађи на 
намачком језику, а коју чува Архив Војводине, и да, на тај начин, пружи иниција-
тиву и подстрек за даљи рад архивиста и архива у погледу израде Речника. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: финансијске институције, превод, немачки језик, жупаније, 
Српско Војводство и Тамишки Банат, благајна, порез, књиговодство. 

I 

Приликом израде аналитичких инвентара за стару архивску грађу 
на немачком језику у Архиву Војводине, аутор је наишао на низ про-
блема и недоумица приликом именовања политичких, судских, финан-
сијских, војних и других институција Аустријске монархије и Угарске 
краљевине. Основни проблем се односи на превод немачких назива ин-
ституција, на српски језик. Често се у документима на немачком језику 
налазе и чисто латински називи институција, или пак називи изражени 
латинизмима немачког језика, као и називи искомбиновани од изворно 
немачких речи и латинизама – што све додатно отежава проблем. 

У Архиву Војводине налази се низ фондова са старом архивском 
грађом, који подразумевају документа писана на немачком, латинском 
и мађарском језику – с обзиром да су творци тих докумената водили 
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администрацију на овим језицима. Непосредним увидом у архивску 
грађу може се утврдити да су институције, које су некада постојале на 
просторима данашње Војводине, администрирале на латинском језику 
током XVIII века, па све до тридесетих година XIX века, изузев перио-
да реформи цара Јозефа II (1786–1790. године), када је административни 
језик био немачки. Од тридесетих година XIX века до Првог светског 
рата вођена је администрација на мађарском језику, искључујући пери-
од Српског Војводства и Тамишког Баната (даље: Војводство и Банат), 
од 1849–1861. године, када је језик администрације опет био немачки. 
Војна администрација је подразумевала немачки језик за цео период 
њеног постојања у XVIII и  XIX веку, па је тако и цивилна администра-
ција примала, решавала и архивирала разна службена акта на немачком, 
пристигла од војних органа. На сличан начин је цивилна администра-
ција добијала разне захтеве, жалбе, пријaве, дописе и сл. на немачком 
језику, које је подносило немачко становништво. Веза са територијом 
данашње Војводине је и чињеница да су, у XVIII веку,  постојале и двор-
ске институције у Бечу, као што су Илирска дворска комисија/депута-
ција и Илирска дворска канцеларија, које су такође стварале докумен-
тацију на немачком језику. 

Овај рад се, пре свега, односи на финансијске институције које су 
се тицале територија Тамишке, Торонталске и Бачко-Бодрошке жупани-
је до половине XIX века, као и финансијских институција Војводства и 
Баната. Рад је настао на основу израде аналитичких инвентара за фон-
дове Ф.11 Торонталска жупанија, (Comitatus Torotaliensis) – Зрењанин 
(1779–1849), 1731–1849; Ф.28 Политичко-организациона комисија у Те-
мишвару, (Politische Organisierungs Commission in Temesvar) – Темишвар 
(Temesvar) (1851–1852), 1851–1852; Ф.33 Српско-Банатска земаљска 
комисија за организациона питања, (Serbischbanater k. k. Organisierungs-
-Landescommission) – Темишвар (Temesvar) (1853–1854), 1852–1854 и 
Ф.34 Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамшки 
Банат, (Gemischte Landes Commission für Die serbische Woiwodshcaft 
und das temeser Banat) – Темишвар (Temesvar) (1854–1861), 1854–1861, 
као и поређењем, у погледу назива институција, са већ израђеним ана-
литичким инвентарима у Архиву Војводине.1 

                                                 
1 Аналитички инвентари за фондове: Ф.2 Бачко-Бодрошка Жупанија (Comitatus Bacsiensis-

Bodrogiensis) – Баја, Сомбор (1688–1849), 1688–1849, 10 књига; Ф.5 Илирска дворска комисија 
и депутација, (Commissio deputatio aulica in Transilvanicis, Banaticis et Illyricis) – Беч,(1745–1777), 
1702–1777, 1 књига; Ф.10 Тамишка жупанија (Comitatus Temessiensis) – Темишвар (1779–1849), 
1731–184, 2 књиге и картице; Ф.11 Торонталска жупанија, (Comitatus Torotaliensis) – Зрењанин 
(1779–1849), 1731–1849, 2 књиге и картице; Ф.12 Илирска дворска канцеларија (Illirische Hof 
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II 

Кључни проблем превода назива аустријских и угарских инсти-
туција, поред језичког, представљају – како честе институционалне 
промене, тако и перманентна вишеструкост власти. Настојања да се 
Монархија реформише и преведе из феудалног система у модерну др-
жаву резултирају, у XVIII веку, прво, постепеним преображавањем 
природе државе из приватно-правне у јавно-правну и, друго, развојем 
и јачањем апсолутизма. У држави сe развијају јавне службе са много-
бројним чиновништвом. Постепеност њиховог развоја огледа се у  на-
зивима институција, које и даље носе призвук приватног. „На ранија 
времена, на државу као приватно власништво, сећала су имена најви-
ших институција; ове се не зову државним, него дворским.”2 С друге 
стране, институције су биле инструментализоване од стране цара, као 
апсолутног господара, који је руководио свим нивоима власти. Апсо-
лутизам је свој највиши израз добио у централизму Јозефа II, који је 
укинуо сталешка права, самоуправу жупанија и градова, ограничио 
утицај племства и свештенства и дао већа права сељацима. Међутим, 
под притисцима сталешких интереса, Јозеф II је убрзо укинуо своје ре-
форме и вратио жупанијске односе, тако да су провинцијалне инсти-
туције, све до половине XIX века,  још увек биле израз самосталности 
локалног племства, у односу на центрaлну власт. 

За жупаније – било у периоду њихове самоуправе, било у перио-
ду када су оне представљале извршне органе централне власти – ка-
рактеристична је подређеност дворским службеним органима, уз по-
стојећи дуализам аустријских и угарских дворских институција; затим 
самосталност слободних краљевских градова и крунских дистриката; 
вишеструкост коморских, властелинских и жупанијских односа, а у 
краћем периоду и сукоб Јозефових реформисаних и жупанијских тра-
диционалних институција. 

Даља модернизација Монархије добија своје високо реализовање 
након Револуције, 1848/9. године. Коначно су остварене основне идеје 
                                                                                                                       
Kanzlei) – Беч (1791–1792), 1791–1792, 3 књиге и електронско издање (обухвата све три књиге); 
Ф.19 Дистриктуални врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац, (Districts Ober-
-Commesariat für Bacska, Torontal und Verschetz) – Сомбор, (1849–1852), 1849–1852, 3 књиге; 
Ф.20 Комесаријат за средњу и доњу Бачку, (Regierungs Commesariat für nieder und mittel Batscha) 
– Сомбор (1849–1853), 1849–1853, 4 књиге; Ф.21 Комесаријат за горњу Бачку, (Regierungs 
Commesariat für ober Batscha) – Сомбор, Баја (1850–1853), 1850–1853, 1 књига и Ф.23 Земаљска 
управа за Српско Војводство и Тамишки Банат, (Landesverwaltung der serbischen Woiwodschaft 
und des temescher Banat) – Темишвар, (1849–1861), 1849–1861, 16 књига. 

2 Душан Поповић: Срби у Војводини, књига 2, Матица Српска, 1990, Нови Сад, стр. 9.  
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Француске буржоаске револуције: довршена је подела власти на за-
конодавну, извршну и судску, а државом управљају институције, које 
већ називима указују да су сасвим модерне – министарства. Позиција 
модерне грађанске државе, засноване на професионалном чиновниш-
тву, била је све јача. Овај постреволуционарни период се поклапа са 
периодом постојања Војводства и Баната. Војводство и Банат, иако 
заоденути у Бахов полицијски апсолутизам, захвата укидање жупа-
нијског система и успостављање раздвојених цивилних, политичких, 
судских и ресорних органа. Време Војводства и Баната карактерише 
заједнички цивилни и војни (у односу на Војну границу) намесник, као 
и сталне административно-институционалне реорганизације. Из про-
мене у промену, формирају се прелазне и привремене службе, управе и 
органи, као што је и само Војводство и Банат имало привремени карак-
тер, па је врло брзо укунуто враћањем жупанија. 

III 

До половине XIX века, у Хабзбуршкој/Аустријској монархији 
кључну улугу у финансијским пословима имала је Дворска комора, 
која је руководила свим богатством државне благајне. Постојале су и 
дворске коморе подређене Дворској комори у Бечу, па је тако фигури-
рала и Угарска краљевска дворска комора. Коморе су постављале ко-
морне управе, као органе коморских послова за посебне шире области. 
Тако је, половином XVIII века, после развојачења, у Темишвару, за 
подручје Тамишког Баната, формирана Тамишка коморна управа.3 На 
сличан начин је у Сомбору постојала Бачка коморна управа.4 Комор-
ним пословима ужих области-коморних месних дистрикaта, као што 
су сомборски, вршачки,  чатадски (Csatád),  ујпечки (Újpécs) и сл, ба-
виле су се локалне коморне управе,5 тј. коморни комесаријати,6 који су 
у себи обухватали заступништва државне благајне.7 Оваква заступниш-

                                                 
3 Ф.11, а. ј. 58/66, 59/180, 91/761. 
4 Ф.11, а. ј. 113/969. 
5 Архив Војводине, Нови Сад, Ф.33 Српско-Банатска земаљска комисија за организациона 

питања, (Serbischbanater k. k. Organisierungs-Landescommission) – Темишвар (Temesvar) (1853–
1854), 1852–1854 и Ф.34 Мешовита земаљска комисија за Српско Војводство и Тамшки Банат, 
(Gemischte Landes Commission für Die serbische Woiwodshcaft und das temeser Banat) – Темишвар 
(Temesvar) (1854–1861), 1854–186, а. ј. 35, 57, 97, 953; Ф.11 а. ј. 59/180, 64/628, 98/1428. 

6 Ф.33, а. ј. 48, 55. 
7 Ф.33, а. ј. 440, 603. 
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тва постојала су у слободним краљевским градовима8 и у крунским 
дистриктима9, док је у Темишвару постојало Централно заступнишво 
државне благајне.10 Локалне коморне управе подразумевале су уједно 
и коморна судска већа,11 коморне службе прихода,12 као и коморне 
благајне.13 

У седишту жупанија постојале су жупанијске благајне,14 као и 
њима подређене месне благајне.15 У време реформи цара Јозефа II, у 
жупанијама су, уместо жупанијских, фигурирале филијалне благајне,16 
чији се рад у потпуности заснивао на надлежностима пренесеним од 
стране главних дистриктуалних благајни (дистриктуалних благајни). 
За подручје Тамишког Баната, на пример, била  је надлежна Главна ди-
стриктуална благајна у Темишару.17 У појединачним местима посто-
јале су партикуларне благајне,18 као испоставе филијалних благајни. У 
Будиму је постојала Главна благајна19 за Угарску, а кao посебна врста 
фигурирала је Угарска кредитна благајна,20 која је давала кредите јав-
ним институцијама, као и депозитне благајне,21 на челу са Општом 
службом за депозите.22 

Благајне су, пре свега, биле задужене за јавне трошкове тј. финан-
сирање јавних радова, исплату испоручених намирница и друге робе, 
исплату плата и сл. Приходи, које су благајне прикупљале, углавном 
су потицали од аренде за коришћење обрадивог земљишта и пашњака 
и сл, а нарочити вид прихода била су различита пореска давања. Она 
су скупљана путем жупанијских тј. филијалних благајни, или путем 
засебних пореских благајни.23 У погледу убирања пореза постојале су, 
такође, главне пореско-регулационе комисије24 и пореско-регулационе 

                                                 
8 Ф.28 Политичко-организациона комисија у Темишвару, (Politische Organisierungs Commi-

ssion in Temesvar) – Темишвар (Temesvar) (1851–1852), 1851–1852, а. ј. 1/119. 
9 Ф.28. а. ј. 4/32. 
10 Ф.28, a. j. 8/19; Ф.33, a. j. 380, 516, 752. 
11 Ф.33, а. ј. 76, 683, 724, 771. 
12 Ф.33, а. ј. 775, 1010; Ф.11, а. ј. 61/329, 64/628. 
13 Ф.33, а. ј. 718, 953; Ф.11, а. ј.  81/1795, 87/446. 
14 Ф.33, а. ј. 719; Ф.11, а. ј. 102/1764. 
15 Ф.11, а. ј. 96/1466. 
16 Ф.11, а. ј. 76/1482, 82/2009, 97/1402. 
17 Ф.11, а. ј. 97/1278, 113/935, 154/142.  
18 Ф.11, а. ј. 85/167. 
19 Ф.11, а. ј. 110/672, 114/1049. 
20 Ф.11, а. ј. 139/448. 
21 Ф.28, а. ј.  8/33. 
22 Ф.11, а. ј. 58/28. 
23 Ф.11, а. ј. 97/1341. 
24 Ф.11, а. ј. 87/492, 91/759. 
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поткомисије25. Ове две службе обављале су и послове премеравања зем-
љишта, на основу којег се могао разрезати порез за земљиште. Главна 
пореско-регулациона комисија, надлежна за Темишки Банат, имала је 
седиште у Темишвару, док је свака од жупанија, Торонталска, Тамиш-
ка и Крашо-Северинска, имала своју пореску поткомисију. У погледу 
коморних добара постојале су, у склопу коморних управа, коморне 
управе за мапирање26, које су, у сарадњи са коморним службама при-
хода, вршиле премеравање земљишта и одређивале висину дажбина за 
коришћење коморских добара. У погледу државних дажбина постојале 
су још службе за тридесетину27 и сони-уреди,28 као и дворска таксена 
служба29 која је, приликом постављања жупанијских службеника, на-
плаћивала таксе звања, као и таксе у односу на примања. 

Финансијске токове пратило је јавно књиговодство.30 У Темишва-
ру је, на пример, било Коморно књиговодство31 за Тамишки Банат, у 
Будиму је било смештено Угарско коморно књиговодство32  а Главно 
коморно књиговодство33 је било у Бечу. Жупаније су имале и своје књи-
говође, али су ова службеничка места укинута за време Јозефијанских 
реформи.34 

Од друге половине XIX века, у Бечу фигурира Министарство 
финансија,35 које управља радом државне благајне, а коморни органи 
се полако укидају. У круновинама Монархије постојале су земаљске 
финансијске управе, па тако и у Војводству и Банату, са седиштем у Те-
мишвару,36 које су биле одговорне Министарству финансија, док су оне 
саме руководиле радом среских финансијских управа.37 Круновине су 
имале главне земаљске благајне (за Војводство и Банат – у Темишару),38 
испод којих су, у окружним местима,  биле сабирне благајне,39 а у 

                                                 
25 Ф.11, а. ј. 97/1066, 122/1734. 
26 Ф.11, а. ј. 92/934. 
27 Ф.11, а. ј. 94/1098, 152/1694. 
28 Ф.11, а. ј. 94/1098. 
29 Ф.11, а. ј. 93/958. 
30 Ф.11, а. ј. 112/871. 
31 Ф.11, а. ј. 131/2499, 132/2612. 
32 Ф.28, а. ј. 4/92, 5/50.  
33 Ф.28, а. ј. 8/71. 
34 Ф.11, а. ј. 85/192. 
35 Ф.33, a. j. 656, 810, 815. 
36 Ф.33, а. ј. 120, 866, 1060.  
37 Ф.33, a. j. 279, 975, 976. 
38 Ф.33, а. ј. 108, 857, 866. 
39 Ф.33, a. j. 724, 851, 941.  
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среским местима среске испоставе – државне благајне (у  Војводству и 
Банату: Нови Сад, Сомбор, Велики Бечкрек, Темишвар и Лугош).40 

Што се тиче пореских институција Војводства и Баната, у окруж-
ним местима су постојали порески инспекторијати,41 тј. порески коме-
саријати,42 а у срезовима пореске службе43 и службе прихода,44 које су 
често радиле и уједињено. У градовима су радиле градске пореске упра-
ве,45 a на нивоу круновине је постојала Земаљска пореска комисија,46 у 
Темишвару. У најтешњој вези са пореским службама функционисале 
су службе земљишних књига47, које је успоставила прелазна комисија 
земљишних књига,48 а заједно са овим службама и катастарско-порески 
инспекторијати,49 односно катастарско-пореске службе,50 а у Темишва-
ру је била Управа земљишних књига51 за Војводство и Банат. 

Све финансијске токове Војводства и Баната пратила је испостава 
Државног књиговодства52 у Темишвару. Највиша књиговодствена ин-
ституција Монархије била је  Дворско државно књиговодство53 у Бечу, 
а исто тако је постојало и Централно дворско књиговодство за кому-
никације,54 такође у Бечу, као и провинцијално Угарско државно књи-
говодство55 у Будиму. 

Занимљиво је да је, у односу на финансијске институције, на нивоу 
Монархије постојао и безбедносни орган, тј. Служба за безбедност 
финансија,56 која је, у окружним местима, имала одсеке за безбедност 
финансија.57 

 

                                                 
40 Ф.33, a. j. 52, 74, 80. 
41 Ф.28, a. j. 2/87; Ф.33, а. ј. 802, 857, 866, 902, 913.  
42 Ф.28, а. ј. 2/68; 6/1   
43 Ф.28, а. ј. 2/66; 5/108; 6/85; Ф.33, а. ј. 24, 27, 31, 35, 98.  
44 Ф.28, а. ј. 5/69; Ф.33, а. ј. 234, 441, 581. 
45 Ф.28, а. ј. 6/10. 
46 Ф.28, а. ј. 6/2, 32; 8/26; Ф.33, а. ј. 225, 348, 748, 781. 
47 Ф.28, a. j. 1/47, 3/107; Ф.33, а. ј. 27, 76, 229, 230, 333, 786. 
48 Ф.28, а. ј. 1/61,62; 4/25, 26, 27, 64; 7/48. 
49 Ф.28, а. ј. 3/128, 4/28, 6/72. 
50 Ф.33, а. ј. 609. 
51 Ф.33, а. ј. 226, 229, 230, 388, 389. 
52 Ф.28, а. ј. 1/13, 115, 116; Ф.33, а. ј. 361, 822, 840, 889, 893. 
53 Ф.28, а. ј. 8/14.  
54 Ф.33, а. ј. 381.  
55 Ф.33, а. ј. 589. 
56 Ф.28, а. ј. 1/43. 
57 Ф.28, а. ј. 7/52, 57, 64; 8/3, 18, 41, 47; Ф.33, а. ј. 1057. 
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ТАБЕЛА 1: Табела оригиналних назива финансијских институција у 
Хабзбуршкој/Аустријској монархији, с преводом на српски језик 

1 Ansiendlungkasse Месна благајна 

2 Ärar (= Ärarium = Fiskus) 
- Државна благајна 
- Државна благајна (среска 
испостава) 

3 Ärarium (= Ärar = Fiskus) 
-Државна благајна 
-Државна благајна (среска 
испостава) 

4 Buchhaltung књиговодство (у општем смислу)  

5 
Caalverwalteramt 
(= Cameralverwalteramt, 
Cameralfiskalverwalteramt ) 

Коморна управа (коморног месног 
дистрикта) 

6 Cameral Mappirung Direction Коморна управа за мапирање 

7 
Cameraladministration (= 
Kammeral Administration = Coolis 
Adstrationis) 

Коморна управа (дистриктуална) 

8 Cameralassessorgebäude Коморно судско веће 

9 
Cameralfiskalverwalteramt 
(= Cameralverwalteramt, 
Caalverwalteramt) 

Коморна управа (коморног месног 
дистрикта) 

10 
Cameralverwalteramt 
(= Caalverwalteramt, 
Cameralfiskalverwalteramt ) 

Коморна управа (коморног месног 
дистрикта) 

11 
Cammeral Bezirk (= Cammeral 
Rent Bezirk) 

Коморни дистрикт (коморни месни 
дистрикт) 

12 
Cammeral Kastenamt (= Kammeral 
Arario = Cammeral Kastner-
Gebäude) 

Коморна благајна 

13 
Cammeral Kastner-Gebäude 
(= Kammeral Arario = Cammeral 
Kastenamt) 

Коморна благајна 

14 
Cammeral Rent Bezirk (= 
Cammeral Bezirk) 

Коморни дистрикт (коморни месни 
дистрикт) 

15 Catastral Schätzunginspektorat Катастарско-порески инспекторијат 

16 Central Fiscal Amt 
Централно заступништво Државне 
благајне 

17 
Central Hofbuchhaltung für 
Kommunikation 

Централно дворско књиговодство за 
комуникације 

18 Comitats Kassa (= Komitats Cassa) Жупанијска благајна 
19 Contributionskassa Пореска благајна 

20 
Coolis Adstrationis 
(= Cameraladministration  = 
Kammeral Administration) 

Коморна управа (дистриктуална) 
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21 Depositenkasse Депозитна благајна 

22 
Districts Cassa (= Districts Haupt 
Cassa) 

Главна дистриктуална благајна 

23 
Districts Haupt Cassa (= Districts 
Cassa) 

Главна дистриктуална благајна 

24 Dreißigstamt Служба за тридесетину 
25 Filial Cassa Филијална благајна 
26 Finanzbezirksdirektion Среска финансијска управа 
27 Finanzlandesdirektion Земаљска финансијска управа 
28 Finanzministerium  Министарство финансија 
29 Finanzwache Служба за безбедност финансија 

30 
Finanzwache Abteilung (= 
Finanzwache Sektion) 

Одсек за безбедност финансија  

31 
Finanzwache Sektion (= 
Finanzwache Abteilung) 

Одсек за безбедност финансија  

32 Fiscalat (= Fiskalamt) Заступништво државне благајне 
33 Fiskalamt (=Fiscalat) Заступништво државне благајне 
34 Fiskus (= Ärar = Ärarium) Државна благајна  

35 
Generalzahlamt (= Haupt-Zahl-
Amt) 

Главна благајна (угарска) 

36 
Grundbuch Einführung 
Kommission 

Прелазна комисија земљишних 
књига 

37 Grundbuchamt Служба земљишних књига 
38 Grundbuchs-Direktion Управа земљишних књига 
39 Grundsteuerkataster Катастарско-пореска служба 

40 
Haupt-Zahl-Amt (= 
Generalzahlamt) 

Главна благајна (угарска) 

41 Hofkammer Дворска комора 
42 Hofstaatsbuchhaltung Дворско државно књиговодство 
43 Hoftaxamt Дворска таксена служба 
44 Kammer Комора 

45 
Kammeral Administration 
(= Cameraladministration = Coolis 
Adstrationis) 

Коморна управа (дистриктуална) 

46 
Kammeral Arario (= Cammeral 
Kastenamt = Cammeral Kastner-
Gebäude) 

Коморна благајна 

47 Kammeral Buchhalterei Коморно књиговодство 
48 Kammeral Commisariat Коморни комесаријат 
49 Kammeral Hauptbuchhaltung Главно коморно књиговодство 

50 
Kammeral Rent Аmt (= Kammeral 
Rentamt) 

Коморна служба прихода 

51 
Kammeral Rentamt (= Kammeral 
Rent Аmt) 

Коморна служба прихода 
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52 Kastenamt благајна (у општем смислу) 
53 Komitats Cassa (= Comitats Kassa) Жупанијска благајна 
54 Kreditkasse Кредитна благајна 
55 Landeshauptkasse Главна земаљска благајна 
56 Partikular Kassa Партикуларна благајна 
57 Rentamt Служба прихода 
58 Saltzamt Сони уред 
59 Sammlungskasse Сабирна благајна 
60 Schätzungcommissariat Порески комесаријат 

61 
Schätzunginspektorat 
(= Schаtzunginspektorat) 

Порески инспекторијат 

62 
Schаtzunginspektorat 
(= Schätzunginspektorat) 

Порески инспекторијат 

63 Städtisches Steueramt Градска пореска управа 

64 Stattbuchhaltung 

- државно књиговодство (у општем 
смислу) 
- Државно књиговодство (испостава 
за круновину)  

65 
Steuer Оberkommission (= Steuer-
Regulirungs Оberkommission) 

Главна пореска комисија (=Главна 
пореско-регулациона комисија) 

66 Steueramt (= Steuer-Referat) Пореска служба 
67 Steuerlandeskommission Земаљска пореска комисија 
68 Steuer-Referat (= Steueramt) Пореска служба 

69 
Steuer-Regulirungs 
Unterkommission 
(= Steuerung Unterкommission) 

Пореско-регулациона поткомисија 
(= Пореска поткомисија) 

70 
Steuer-Regulirungs 
Оberkommission 
(= Steuer Оberkommission ) 

Главна пореско-регулациона 
комисија (=Главна пореска 
комисија)  

71 
Steuerung Unterкommission (= 
Steuer-Regulirungs 
Unterkommission) 

Пореска поткомисија (=Пореско-
регулациона поткомисија) 

72 Ungarische Staatsbuchhaltung Угарско државно књиговодство 
73 Universal Deposieten Amt Општа служба за депозите 

74 оfene Buchhalterei 
јавно књиговодство (у општем 
смислу) 
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ТАБЕЛА 2: Преводи назива финансијских институција у Хабзбуршкој/Аустријској 
монархији, на српски језик, са оригиналним називима 

1 благајна (у општем смислу) Kastenamt 
2 Главна благајна (угарска)  Haupt-Zahl-Amt (= Generalzahlamt) 

3 Главна дистриктуална благајна 
Districts Haupt Cassa (= Districts 
Cassa) 

4 Главна земаљска благајна Landeshauptkasse 

5 
Главна пореска комисија (= 
Главна пореско-регулациона 
комисија) 

Steuer Оberkommission (= Steuer-
Regulirungs Оberkommission) 

6 
Главна пореско-регулациона 
комисија (=Главна пореска 
комисија) 

Steuer-Regulirungs Оberkommission 
(= Steuer Оberkommission) 

7 Главно коморно књиговодство Kammeral Hauptbuchhaltung 
8 Градска пореска управа Städtische Steueramt 
9 Дворска комора Hofkammer 

10 Дворска таксена служба Hoftaxamt 
11 Дворско државно књиговодство Hofstaatsbuchhaltung 
12 Депозитна благајна Depositenkasse 

13 Државна благајна Ärar (= Ärarium = Fiskus) 

14 
Државна благајна (среска 
испостава) 

Ärar (= Ärarium) 

15 
Државно књиговодство 
(испостава за круновину) 

Stattbuchhaltung 

16 
државно књиговодство (у 
општем смислу) 

Stattbuchhaltung 

17 Жупанијска благајна Komitats Cassa (= Comitats Kassa) 
18 Заступништво државне благајне Fiskalamt (= Fiscalat) 
19 Земаљска пореска комисија Steuerlandeskommission 
20 Земаљска финансијска управа Finanzlandesdirektion 
21 јавно књиговодство оfene Buchhalterei 
22 Катастарско-пореска служба Grundsteuerkataster 

23 
Катастарско-порески 
инспекторијат 

Catastral Schätzunginspektorat 

24 књиговодство (у општем смислу)  Buchhaltung 
25 Комора Kammer 

26 Коморна благајна 
Cammeral Kastenamt (= Kammeral 
Arario = Cammeral Kastner-Gebäude) 

27 Коморна служба прихода 
Kammeral Rentamt (= Kammeral Rent 
Аmt) 

28 Коморна управа (дистриктуална) 
Cameraladministration (= Kammeral 
Administration, Coolis Adstrationis) 
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29 
Коморна управа (коморног 
месног дистрикта 

Cameralverwalteramt (= 
Caalverwalteramt, 
Cameralfiskalverwalteramt ) 

30 Коморна управа за мапирање Cameral Mappirung Direction 

31 
Коморни дистрикт (коморни 
месни дистрикт) 

Cammeral Bezirk (= Cammeral Rent 
Bezirk) 

32 Коморни комесаријат Kammeral Commisariat 
33 Коморно књиговодство Kammeral Buchhalterei 
34 Коморно судско веће Cameralassessorgebäude 
35 Кредитна благајна Kreditkasse 
36 Месна благајна Ansiendlungkasse 
37 Министарство финансија Finanzministerium 

38 Одсек за безбедност финансија 
Finanzwache Sektion (= Finanzwache 
Abteilung) 

39 Општа служба за депозите Universal Deposieten Amt 
40 Партикуларна благајна Partikular Kassa 
41 Пореска благајна Contributionskassa 

42 
Пореска поткомисија (= Пореско-
регулациона поткомисија) 

Steuerung Unterкommission (= 
Steuer-Regulirungs Unterkommission) 

43 Пореска служба Steueramt (= Steuer-Referat) 

44 Порески инспекторијат  
Schаtzunginspektorat (= 
Schätzunginspektorat) 

45 Порески комесаријат Schätzungcommissariat 

46 
Пореско-регулациона 
поткомисија 
(= Пореска поткомисија) 

Steuer-Regulirungs Unterkommission 
(= Steuerung Unterкommission) 

47 
Прелазна комисија земљишних 
књига 

Grundbuch Einführung Kommission 

48 Сабирна благајна Sammlungskasse 
49 Служба за безбедност финансија Finanzwache 
50 Служба за тридесетину Dreißigstamt 
51 Служба земљишних књига Grundbuchamt 
52 Служба прихода Rentamt 
53 Сони уред Saltzamt 
54 Среска финансијска управа Finanzbezirksdirektion 
55 Угарско државно књиговодство  Ungarische Staatsbuchhaltung 
56 Управа земљишних књига Grundbuchs-Direktion 
57 Филијална благајна Filial Cassa 

58 
Централно дворско 
књиговодство за комуникације  

Central Hofbuchhaltung für 
Kommunikation 

59 
Централно заступништво 
Државне благајне 

Central Fiscal Amt  
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IV 

Према досадашњем излагању и приказаним табелама може се уо-
чити да је, у Хабзбуршкој/Аустријској монархији, у XVIII и XIX веку, 
постојао велики број финансијских институција које су, кроз честе 
реорганизације, једна другу замењивале. Ове институционалне проме-
не повлачиле су за собом и велики број различитих назива институција. 
С друге стране, постоје и врло слични називи који означавају једну исту 
институцију (нпр. Fiskalamt и Fiscalat – Заступништво државне благај-
не), или различите, али по функцији врло сличне институције које су, 
међутим, постојале у исто или у различито време, нпр. Cameraladministration 
– Коморна управа (дистриктуална) и Cameralverwalteramt – Коморна 
управа (коморног месног дистрикта), или Haupt-Zahl-Amt – Главна 
благајна и Landeshauptkasse – Главна земаљска благајна. Такође, један 
од назива може да означава истовремно различите институције, најчеш-
ће високу државну институцију и њену нижу испоставу (нпр. Ärar – 
Државна благајна и  Државна благајна, среска испостава), или је, пак, 
назив једном употребљен у општем смислу, за групу институција истог 
карактера, а други пут за једну тачно одређену институцију из те гру-
пе,  нпр. Stattbuchhaltung – државно књиговодство (у општем смислу) и 
Државно књиговодство, испостава за круновину. 

Види се, дакле, да се јавља потреба за систематизацијом односа и 
хијерархије историјских институција и њихових назива, а чему наро-
чито може да допринесе уједначен начин превода ових назива. Доса-
дашња пракса показује да, у архивима у Војводини, приликом израде 
аналитичких инвентара и других информативних средстава и евиден-
ција, постоје различити произвољни начини превода једних истих на-
зива институција, што често може да доведе до великих забуна и до 
сумње у валидност информативних средстава. Примера ради, у Архиву 
Војводине постоји фонд који је у Регистру фондова и Водичу58 заведен 
као Ф.19 Дистриктуални врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и 
Вршац, (Districts Ober-Commesariat für Bacska, Torontal und Verschetz) – 
Сомбор, (1849–1852), 1849–1852, док су три књиге аналитичког инвен-
тара, које су урађене за овај фонд изашле под називом Дистриктски 
врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац.59 Овај је пример 

                                                 
58 Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, прва свеска, Архив Војводине, Нови Сад, 

1999, стр. 22 
59 Дистриктуални врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац, (Districts Ober-Comme-

sariat für Bacska, Torontal und Verschetz) – Сомбор, (1849–1852), 1849–1852, аналитички инвентар, 
IX/1, Архив Војводине, Нови сад, 1996; Дистриктуални врховни комесаријат за Бачку, Торон-
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можда безазлен, али постоје и такви примери који код истраживача, али 
и самих архивиста, могу да доведу до збуњености, заблуда и грешака. 
Рецимо, само у односу на један исти фонд, у две различите књиге ана-
литичког инвентара, могуће је наћи различите преводе једног истог на-
зива. У погледу фонда Ф.10 Тамишка жупанија, један аутор – у једној 
књизи аналитичког инвентара  – говори о Регименти „Каролијана”,60 
док у другој књизи аналитичког инвентара истог фонда, други аутор 
говори о Каролијанском пуку.61 

Проблеми око превода назива институција нису јединствени, већ 
они у аналогном смислу постоје и код назива организација, занимања, 
племићких титула, војних термина, мерних јединица, хронолошких 
термина, географских појмова и сл. Тако се јавља потреба за израдом 
једног ширег речника за архивисте, који би побројао највећи могући 
број дотичних термина који се јављају у архивској грађи на латинском, 
немачком и мађарском језику, и који би, у односу на њих, уједначио 
терминологију превода. 

                                                                                                                       
тал и Вршац, (Districts Ober-Commesariat für Bacska, Torontal und Verschetz) – Сомбор, (1849–
1852), 1849–1852, аналитички инвентар, IX/2, Архив Војводине, Нови сад, 1994; Дистриктуални 
врховни комесаријат за Бачку, Торонтал и Вршац, (Districts Ober-Commesariat für Bacska, Toron-
tal und Verschetz) – Сомбор, (1849–1852), 1849–1852, аналитички инвентар, IX/3, Архив Војво-
дине, Нови сад, 1996. 

60 Владислав М. Тодоровић: Тамишка жупанија (1779–1849). Аналитички инвентар (1731–
1782), Архив војводине, Нови Сад, 2005, стр. 53, 67, 68, 70, 79, 151. 

61 Митар М. Крејић: Тамишка жупанија (1779–1849). Каталог одабраних садржаја докуме-
ната (1782–1784), Архив Војводине, Нови Сад, 2008, стр. 77, 144. 
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Zoran Stevanović, ARCHIVAR 
Archiv der Woiwodina Novi Sad 

VORSCHLAG ZUR ÜBERSETZUNG DER ORIGINALEN NAMEN VON 
ÖSTERREICHISCHEN UND UNGARISCHEN FINANZINSTITUTIONEN DES 

XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS, ENTHALTEN IM DEUTSCHSPRACHIGEN 
ARCHIVGUT IM ARCHIV DER WOIWODINA 

ZUSAMMENFASSUNG: Der Autor ist bei der Erstellung des analytischen 
Inventars für die Bestände F.11 Torontaler Komitat, F.28 Politische-Orga-
nisierungs-Kommission in Temeswar, F.33 Serbisch-Banater Landes-
kommission für Organisationsfragen und F.34 Gemischte Landeskommission 
für die Serbische Woiwodschaft und das Temeser Banat auf eine Reihe von 
Problemen gestoßen, während er die im deutschsprachigen Archivgut vor-
kommenden Namen von österreichischen und ungarischen Institutionen des 
XVIII. und XIX. Jahrhunderts übersetzte. Er hat auch erkannt, dass in den 
bisher veröffentlichten analytischen Inventaren für Bestände des Archivs 
der Woiwodina, wie auch in anderen Informationsmitteln (das gleiche gilt 
auch für andere Archive in der Woiwodina), keine Einheitlichkeit bei der 
Übersetzung der Schlüsselbegriffe besteht, und zwar der Namen der Insti-
tutionen, Vereine, Berufe, Handwerke, öffentlicher Ämter, kirchlicher Amts-
titel, Adelstitel, Maßeinheiten; chronologischer Termini, Militärtermini; 
physikalischer Größen, geographischer Begriffe u. a. 

Auf Grund dieses ungeregelten Zustandes von Informationsmitteln er-
scheint die Notwendigkeit der Vereinheitlichung der Übersetzungstermino-
logie, die für alle Archive in der Woiwodina einheitlich gelten würde, so dass 
das Projekt der Erstellung eines Mehrsprachigen Handwörterbuchs für Ar-
chivare ins Leben gerufen wurde. Der Autor hat im Rahmen dieses Projekts 
einen Vorschlag zur Übersetzung der Namen von Finanzinstitutionen des 
XVIII. und XIX. Jahrhunderts gemacht, die in der Habsburgermonarchie 
(Österreichischen Monarchie) existiert und sich auf das Territorium der 
heutigen Woiwodina bezogen hatten, und deren Namen er im originalen 
Archivgut der Bestände im Archiv der Woiwodina gefunden hat. Gleich-
zeitig wurden auch die bei der Übersetzung auftretenden Probleme hervor-
gehoben, die aus der Tatsache hervorgehen, dass österreichische und unga-
rische Institutionen ständig reorganisiert wurden. Infolgedessen erscheinen 
unterschiedliche Namen für dieselben Institutionen, und sehr ähnliche oder 
gleiche Namen für verschiedene Institutitonen. Ein gewisses Problem stellen 
auch Latinismen in den deutschen Namen der Institutionen dar, sowie auch 
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die lateinischen Namen im deutschen Text. 
In der Arbeit hat der Autor die originalen Bezeichnungen und die Über-

setzungen der Namen von Finanzinstitutionen während des Komitatssystems 
bis 1848, sowie auch die Namen der Finanzinstitutionen der Serbischen 
Woiwodschaft und des Temeser Banats tabellarisch dargelegt. Gleichzeitig 
wurden kürzere Erläuterungen des Charakters und der Tätigkeit dieser In-
stitutionen, sowie auch ihre gewisse Systematisierung und Hierarchie gege-
ben. Wahrscheinlich ist dies keine endgültige Liste aller Finanzinstitutionen 
des betrachteten Zeitraums. 

Der Autor hofft, dass der von ihm gemachte Vorschlag zur Übersetzung 
der Namen von Institutionen von Kollegen Archivaren erörtert und disku-
tiert werden wird, und dass sein Vorschlag auch die weitere Arbeit an der 
Erstellung des Mehrsprachigen Handwörterbuchs für Archivare anregen 
wird. Das Wörterbuch sollte eine einheitliche Terminologie für die Über-
setzung von Schlüsselbegriffen aus dem Archivgut in lateinischer, deutscher 
und ungarischer Sprache schaffen. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Finanzinstitutionen, Übersetzung, deutsche Spra-
che, Komitate, Serbische Woiwodschaft und Temeser Banat, Kasse, Steuern, 
Buchhaltung 



 

UDC  796.332:32(497.1) 

ИСТОРИОГРАФИЈА 

ДР СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА 
Филозофски факултет, Нови Сад 

„СЛУЧАЈ ВЕСЕЛИНОВИЋ” ИЗ 1953. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Нашој широј јавности није непознат скандал који је потресао јав-
ност социјалистичке Југославије, пре више од пола века – везан за прелазак про-
слављеног новосадског голгетера Тозе Веселиновића из „Партизана” у „Војводину”. 
Трагом једног занимљивог документа из Архива Војводине – записника са седнице 
Покрајинског комитета, који се односи на наговештај политичке позадине помену-
тог догађаја, прегледали смо део оновремене периодике, конкретно, лист Спорт из 
септембра и октобра 1953. године. Југословенски спортски лист Спорт је опширно 
извештавао о тзв. „случају Веселиновић”, а један од чланака је био непосредни по-
вод за поменути састанак Покрајинског комитета. Као последица наизглед баналног 
разлога – спора око регистрације једног играча, дошло је до ванредне скупштине 
Фудбалског савеза Југославије. Више од самог резултата спорне утакмице „Војво-
дине” и „Црвене звезде”, за нашу историјску науку интересантно је да су се, на тој 
скупштини, појавиле узајамне оптужбе новосадских и осталих спортских радника 
за „централизам”, односно „истицање уско покрајинских интереса” у фудбалу. Од 
посебног је значаја чињеница да су таква препуцавања, путем дневне штампе, пре-
дочена југословенској јавности, можда по први пут.  Познавајући карактер ондаш-
њег режима и времена, те строгу контролу штампе, сматрамо да бура која се поди-
гла поводом „случаја Веселиновић” далеко превазилази значај локалне или спортске 
историје. Стога овај прилог, у виду прегледа историјских извора, представља тек 
основу и, надајмо се, подстрек за будућа истраживања. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Тоза Веселиновић, Нови Сад, фудбал, „Војводина”, „Црвена 
звезда”, „Партизан”. 

Један од најпознатијих српских фудбалера, Тодор Тоза Веселино-
вић, рођен је пре осам деценија, у Новом Саду. Ту је направио и прве 
фудбалске кораке, а за новосадску „Војводину” је одиграо преко 550 
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утакмица и постигао 130 голова. У четири наврата био је најбољи стре-
лац Прве савезне лиге, а одиграо је и 37 званичних утакмица за репре-
зентацију Југославије, постигавши 28 голова. У својој играчкој кари-
јери играо је и за београдски „Партизан”, италијанске, аустријске и 
белгијске клубове. Завидан успех постигао је и радећи као фудбалски 
тренер широм света.1 За његову велику каријеру везана је и једна давна 
афера која превазилази чисто спортске оквире. 

У јубиларном, хиљадитом броју југословенског спортског листа 
„Спорт”, од 14. септембра 1953. године, објављен је извештај са утакми-
це четвртог кола Прве савезне лиге између „Војводине” и „Црвене зве-
зде”, коју је новосадски прволигаш добио минималним резултатом. Је-
дини стрелац био је Тоза Веселиновић, а то је уједно била и прва победа 
„Војводине” над „Црвеном звездом” у историји, што је било истакнуто 
и у наслову извештаја. У истом броју објављена је и кратка вест да је 
„Црвена звезда” најавила жалбу на верификацију утакмице, са образ-
ложењем да Веселиновић није имао право наступа за „Војводину”.2 

У наредном броју, који је изашао два дана касније (Спорт је у то 
време излазио три пута недељно – понедељком, средом и суботом), на 
насловној страни је објављено писмо Владимира Дедијера уредниш-
тву, поводом жалбе „Црвене звезде” на утакмицу са „Војводином”. То 
писмо, због значаја потписника, доносимо у целини: „Молим вас, дру-
же уредниче, да примите ових мојих неколико речи поводом одлуке 
управе ‘Црвене звезде’ да уложи жалбу на утакмицу коју је изгубила 
против ‘Војводине’. Пре свега, та жалба нема места ни с формалне, а 
још мање с етичке стране. Уколико овде може бити спора, он постоји 
једино између Футбалског савеза Југославије и Футбалског одбора Вој-
водине, јер је одлуком скупштине Футбалског савеза право регистра-
ције предато потсавезима. Према томе тај се спор не води између ‘Вој-
водине’ и ‘Црвене звезде’.  Уосталом, ово питање ће расправити над-
лежни футбалски форуми, а ја као љубитељ футбала желим да се освр-
нем на најбитнију страну овог питања, да кажем коју реч о етици и 
моралу у југословенском спортском животу. Пре свега, зашто се упра-
ва ‘Црвене звезде’ жали на једну утакмицу у периоду када се њен тим 
налази у слабијој форми него њени противници, док се у ранијим пр-
венствима, колико је мени познато, управа ‘Црвене звезде’ није жали-
ла на изгубљене утакмице? Зар се не добија утисак да се сада жели да 
надокнади за зеленим столом оно што је проћердано за 90 минута игре 

                                                 
1 Енциклопедија Новог Сада, свеска 5, Нови Сад, 1996, 92–93. 
2 Спорт, бр. 1000/14. 09. 1953. 
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на зеленом пољу? Утолико пре, што сви они који су гледали утакмицу, 
објективно веле да је ‘Војводина’ могла дати ‘Црвеној звезди’ још не-
колико голова. Зашто се тако примају порази у првенству – и то порази 
од једног младог тима који се својим сопственим снагама развио и 
тиме допринео подизању квалитета читавог југословенског футбала (и 
Веселиновић је као квалитетни играч подигнут у ‘Војводини’). Неће 
ли сваки онај наш грађанин који воли футбал као игру, примити са 
радошћу чињеницу да успон ‘Војводине’, као и неких других младих 
тимова, доказује да код нас добар футбал не играју само три-четири 
клуба, него да сада заиста имамо легију квалитетних клубова? Узмимо 
чак да управа ‘Црвене звезде’ има и формално право на жалбу (а нема 
га), па да се ова утакмица поништи и да се региструје с оним недостој-
ним ‘3:0’, ја као пријатељ тако великог и јаког спортског колектива као 
што је ‘Црвена звезда’, увек бих имао осећање да је пала нека мрља на 
тај колектив, макар он касније, својом бољом игром, и освојио државно 
првенство и ове године; увек бих имао неко осећање да је једна заслу-
жено изгубљена утакмица разним адвокатисањем претворена у неза-
служену победу. Ја сам уверен да су другови из управе ‘Црвене звезде’ 
мало хладнокрвније о овој ствари размишљали, да су после пораза у 
Новом Саду оставили да ова одлука ‘преноћи’, да не би кренули путем 
тужибабичлука. Ето, како ја гледам на овај проблем с његове етичке 
стране. У нашој јавности ја сам са сличним ставовима већ више пута 
излазио. За мене је примаран принцип неприкосновености зеленог по-
ља, јер претпостављам да у спорту, да у футбалу, сви учесници прилазе 
с чистим намерама. Међутим, код нас се завела баш услед непрочиш-
ћених ставова о етичким принципима у спорту жалосна пракса кршења 
постојећих правила и разлог тужакања после изгубљене утакмице. А 
ово писмо пишем поготову због тога што сматрам да наши велики 
спортски колективи, као на пример ‘Црвена звезда’, треба први да буду 
у борби за оздрављење стања у нашем спорту, а посебно у футбалу, да 
буду први у борби за етичке принципе, што на жалост, као што ова 
жалба показује, још увек није случај. Хвала на простору, поздравља 
вас Владимир Дедијер”.3 

Оглашавање Владимира Дедијера и његово позивање на етичке 
принципе свакако је заинтересовало јавност и изазвало управу „Црвене 
звезде” да, у следећем броју (од 19. септембра) изнесе своје образложе-
ње поводом жалбе на утакмицу са „Војводином”, такође на насловној 
страни: 

                                                 
3 Спорт, бр. 1001/16.9.1953. 
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„Друже уредниче, у прошлом броју Спорта објављено је писмо 
друга Владимира Дедијера поводом жалбе ‘Црвене звезде’ на утакми-
цу са ‘Војводином’. Управа футбалског клуба ‘Црвена звезда’ сматра 
да је неопходно да, после објављивања овог писма, образложи преко 
вашег листа како она гледа на жалбу и питање регистрације играча Ве-
селиновића за ‘Војводину’. 

Пре свега, потребно је напоменути да су ставови  о етици и мо-
ралу у спортском животу, које је друг Дедијер, у жељи да и овај пут 
допринесе сређивању прилика у нашем спорту баш на том плану, из-
ложио у свом писму, заиста, такве природе да би их сваки спортски 
радник и у клубовима и у спортским форумима, морао прихватити. На-
рочито су у том погледу значајни они ставови друга Дедијера у којима 
он устаје против праксе тужибабичлука у нашем футбалском спорту, 
то јест против злоупотребе права на жалбу с намером да се за зеленим 
столом надокнади оно што је праведно изгубљено на зеленом пољу. 
Пошто, међутим, друг Дедијер ове своје ставове износи поводом жал-
бе ‘Црвене звезде’ на утакмицу са ‘Војводином’, управа ‘Црвене звез-
де’ жели да у вези с тим изнесе своја гледишта. 

Прво, у прописима и правилима Футбалског савеза Југославије 
клубовима се обезбеђује право жалбе. То право је предвиђено ради то-
га да би се и на тај начин, интервенцијом заинтересованих, онемогу-
ћиле повреде прописа на основу којих се одржавају такмичења. Жалба, 
према томе, сама по себи није никакав недопуштен гест с моралне тач-
ке гледишта. Ако је оправдана, и само у том случају, она претстваља 
позитиван гест који служи одбрани постојећих прописа а тиме и мо-
ралних принципа у спорту. Због тога се оваква жалба не би могла тре-
тирати као израз тужибабичлука. Да би се једна жалба тако могла тре-
тирати у форми јавне критике, потребно је, нема сумње, да се бар у 
најмањој мери докаже да је резултат покушаја злоупотребе права жал-
бе у том случају био израз жеље да се дође до бодова по сваку цену. 
Управа ‘Црвене звезде’ сматра да њена жалба није такве природе. На-
против. Жалба ‘Црвене звезде’, поред тога што јој је циљ да обезбеди 
интересе свога клуба од нерегуларних повреда, у овом случају такође 
служи и одбрани постојећих прописа и законитости у нашем футбал-
ском спорту. 

Спортска такмичења, несумњиво, треба да се одржавају на осно-
ву примарности зеленог поља. И овде се ‘Црвена звезда’ не само на 
речима него и читавом својом досадашњом праксом потпуно слаже с 
другом Дедијером. Међутим, Футбалски савез Југославије, баш ради 
одбране правилности и моралних принципа у спортском такмичењу, 
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условљава ту примарност доследним спровођењем постојећих правила 
и прописа. Без тог условљавања примарност зеленог поља могла би се 
претворити у параван иза кога би се прикривале разне повреде правила 
и морала у спорту. Не доводи у питање примарност зеленог поља онај 
који се жали против једне неправилности у такмичењу или у вези с так-
мичењем, него онај који је ту неправилност извршио. Својом жалбом 
‘Црвена звезда’ није устала против примарности зеленог поља, него 
против неправилности за зеленим столом. 

Друго. Иако је одлуком скупштине Футбалског савеза право реги-
страције предато потсавезима, случај регистрације Веселиновића је-
дино као спор између Футбалског савеза Југославије и Футбалског 
одбора ‘Војводине’ је само дотле док играч Веселиновић није наступио 
на првенственим утакмицама. После тога, тај случај добија карактер 
спора у коме су директно заинтересовани и клубови који играју првен-
ствене утакмице с тимом ‘Војводине’ у коме наступа и Веселиновић. 
‘Црвена звезда’ није клуб који подлеже надлежности Футбалског од-
бора ‘Војводине’, па за њу, према томе, у питању регистрације једног 
играча за клуб Прве савезне лиге, нису меродавна тумачења одлука 
скупштине и постојећих прописа и правила које даје Футбалски одбор 
‘Војводине’, него ставови и тумачења футбалских савеза Југославије и 
Србије и њихових органа. Комисија за такмичење Футбалског савеза 
Србије, Комисија лига клубова Футбалског савеза Југославије и Коми-
сија за такмичење Футбалског савеза  Југославије у својим саопштењи-
ма заузели су став према коме је регистрација Веселиновића за ‘Војво-
дину’ неправилна. Тим својим ставом, ови форуми унапред су оправ-
дали подношење наше жалбе. ‘Црвена звезда’ није измислила повод за 
своју жалбу, него ју је поднела на основу става три форума чија је ту-
мачења и одлуке дужна да поштује. 

Треће. Скупштина Футбалског савеза Југославије, преношењем 
регистрације на потсавезе, није ни једном потсавезу, па ни Фудбал-
ском одбору ‘Војводине’, дала право да мења Правилник о регистрацији 
и одредбе Одлука о ограничењу преласка играча првих тимова клубова 
Прве савезне лиге. Напротив, одлука о преношењу послова регистра-
ције на потсавезе може се показати као одржива само у том случају 
ако Футбалски савез Југославије обезбеди најдоследније придржавање 
постојећих прописа. Ако се у овако важном питању као што је реги-
страција играча отворе врата произвољностима, ако се повреди један 
јединствен југословенски критериј као неопходна база за спортско 
такмичење у савезном оквиру, онда кривце за разноразне спорове око 
првенствених утакмица не би требало тражити међу клубовима који 
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подносе жалбе, него у нејасним и несређеним односима међу поједи-
ним форумима наше футбалске организације и оним функционерима 
који те односе праве таквим. 

Четврто. Регистрација играча Прве савезне лиге врши се на осно-
ву посебног Правилника Футбалског савеза Југославије и Одлуке о 
привременом ограничењу преласка играча првих тимова из клуба у 
клуб Прве савезне лиге. Овај Правилник и Одлука примењују се на це-
лој територији Југославије. Ни једно слово у њима не пружа могућност 
Футбалском одбору ‘Војводине’ да играча Веселиновића региструје за 
футбалски тим ‘Војводине’ с правом наступа после осам дана. Према 
прописима овог Правилника и тексту поменуте Одлуке, та је регистра-
ција апсолутно неправилна. Ако је Футбалски одбор ‘Војводине’ сма-
трао да Правилник о регистрацији и Одлука о привременом преласку 
играча из клуба у клуб Прве савезне лиге, према којој ’играч првог ти-
ма једног клуба Прве савезне лиге не може бити регистрован за други 
клуб Прве савезне лиге до 15. маја 1954. године’, није у складу са неком 
одлуком скупштине, он је имао само један пут и једну могућност посту-
пања: да то питање изнесе на састанак Управног одбора Футбалског 
савеза Југославије који је једини надлежан да разматра важност Пра-
вилника о регистрацији и Одлуке о привременом ограничењу преласка 
играча. Све док Управни одбор Футбалског савеза Југославије не до-
несе неку друкчију одлуку, или за постојеће одлуке и прописе не изда 
неко ново тумачење, Правилник о регистрацији и Одлука о ограниче-
њу преласка играча морају бити и јесу закон не само за клубове него и 
за све футбалске форуме. По томе закону играч Веселиновић још не 
може бити регистрован за ‘Војводину’. Региструјући Веселиновића за 
‘Војводину’, Футбалски одбор ‘Војводине’ извршио је један акт за који 
не само да није био овлашћен, него који му је, важећим прописима 
Футбалског савеза Југославије, био изричито забрањен. На тај начин, 
‘Војводина’ је на утакмици против ‘Црвене звезде’ наступила са игра-
чем који још нема право наступа. 

Многи наши спортски радници свесрдно су, у своје време, подр-
жали одлуку Управног одбора ФСЈ о привременом ограничењу пре-
ласка играча клубова Прве савезне лиге. Неки од њих, и само иниција-
тори доношења таквих одлука, оценили су је као врло значајан прилог 
сређивању прилика у нашем футбалском спорту. Лист Спорт је посеб-
ним уводником такође поздравио ту одлуку. Управа футбалског клуба 
‘Црвена звезда’, иако сматра да њен рад подлеже контроли и критици 
наше спортске јавности, изненађена је како она сада, после свега тога, 
може бити критикована с гледишта спортског морала и етике кад је 
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очевидно да њена жалба, због које је подвргнута критици, стоји на по-
зицијама одбране и доследног спровођења те одлуке. 

Пето. Својом жалбом управа футбалског клуба ‘Црвена звезда’ 
није оспоравала нити оспорава заслужену победу ‘Војводине’ на утак-
мици у Новом Саду. Пораз нашег тима на тој утакмици потпуно је за-
служен и могао је бити већи. Међутим, једно је питање да ли је тај пораз 
спортски заслужен, а сасвим друго да ли је та утакмица, као првен-
ствено такмичење у оквиру Прве савезне лиге, регуларна с гледишта 
постојећих прописа. ‘Црвена звезда’ се жалила не због тога што жели 
да прикрије свој заслужени пораз, него због тога што с пуним правом 
сматра да је на тој утакмици повређено једно од основних правила на 
основу којих се такмиче тимови Прве савезне лиге. Са спортским клу-
бом ‘Војводина’ ‘Црвена звезда’ је увек била у најбољим односима. На 
успон ‘Војводине’ ми такође гледамо с пуним другарским симпатијама. 
Да су спортски форуми са више доследности и одговорности третира-
ли питање регистрације играча Веселиновића и спор који је настао око 
тога, да су настојали упорније да учине оно што су морали учинити: да 
тај спор реше пре него што се појавом Веселиновића на првенственим 
утакмицама у њега увуку, без икакве своје кривице, и клубови, ‘Црвена 
звезда’ би такође била поштеђена евентуалног ремећења наших односа 
с једним клубом с којим смо увек били добри спортски пријатељи и 
чије пријатељство ценимо. Надлежни форум Футбалског савеза Југо-
славије, ако се буде држао постојећих правила, може једино да усвоји 
жалбу ‘Црвене звезде’ и поништи утакмицу према члану 25. Правил-
ника о футбалским такмичењима. ‘Црвеној звезди’, међутим, нису 
потребни бодови добијени одлуком једног форума. Зато ће наш клуб, 
после поништења те утакмице, учинити све, а и овим то чини, да се 
питање бодова с ‘Војводином’ реши одигравањем нове утакмице, иако 
прописи, који важе за овај случај, не предвиђају такво решење. Захва-
љујем вам се, друже уредниче, на уступљеном простору. За Управни 
одбор Футбалског клуба ‘Црвена звезда’, Душан Благојевић.”4 

Наредни број Спорта јавио је да је поводом случаја Тозе Весели-
новића заседао Управни одбор ФСЈ: „Секретар Савеза Коста Поповић 
изнео је материјал о случају Веселиновића. Из тог материјала се ви-
дело да је ‘Војводина’ још на прошлом састанку тражила објашњење 
поводом преласка Веселиновића из ‘Војводине’ у ‘Партизан’. Тада је 
Управни одбор закључио да се Веселиновић има регистровати према 
постојећем регистрационом правилнику. Међутим, регистрациона ко-

                                                 
4 Спорт, бр. 1002/19.9.1953. 
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мисија Футбалског одбора ‘Војводине’ и касније Футбалски одбор ‘Војво-
дине’ на основу једне одлуке скупштине Футбалског савеза Југославије 
новембра 1952, донели су одлуку да се Веселиновић региструје са пра-
вом играња одмах. Претседник Савеза Рато Дугоњић у својој дискусији 
изложио је становиште да се у овом случају треба поступити по посто-
јећем регистрационом правилнику и према томе поништити регистрацију 
Веселиновића, што не искључује ревизију регистрационог правилника 
у духу одлука скупштине. Андраш Ковач и Хуго Рушевљанин, члано-
ви Управног одбора и чланови претседништва Покрајинског одбора 
Војводине, сматрали су да је регистрација Веселиновића правилна јер 
се заснива на одлуци скупштине коју нико никад није опозвао. Бурна и 
жучна дискусија је трајала доста дуго. Најзад је донета одлука да се 
регистрација Веселиновића поништи, а да се приступи ревизији посто-
јећег регистрационог правилника. Полазило се од тога да се треба при-
државати постојећих прописа. Таква одлука је донета са 11 против 4 
гласа. Три члана Управног одбора су се уздржали од гласања. У суботу 
по подне седница је настављена. Прешло се на разматрање постојећег 
регистрационог правилника. Управо, дискутовало се о начину регистра-
ције оних фудбалера који излазе из ЈНА. Измењивала су се мишљења, 
стављали се предлози, али се састанак тек озбиљније зауставио на пред-
логу Раше Радовића. Предлог је гласио: Играчи који су до 16. новем-
бра 1952. ступили на отслужење у ЈНА и због тога престали да играју у 
својим матичним клубовима, могу се по отслужењу регистровати за 
свој матични клуб са правом играња у року од осам дана без обзира да 
ли су за време отслужења војног рока наступили за који други клуб. 
Разумљиво да би се овај нови пропис сада могао применити и на Весе-
линовића чија је ранија регистрација неколико часова пре тога била 
поништена, јер такав пропис није постојао. Већина чланова Управног 
одбора сложила се са таквим предлогом. Међутим, Рато Дугоњић и 
још неки чланови Управног одбора сматрали су – полазећи од одлуке 
забране прелаза играча из клуба у клуб Савезне лиге од годину дана – 
да се ово не може односити на клубове Прве савезне лиге, већ само на 
остале. Дискусија је добила жучан тон. Створиле су се две групе. Једни 
су били за предлог Раше Радовића, а други за предлог Рате Дугоњића. 
Није било другог излаза него да се пређе на гласање. Са 10, против 8 и 
једним уздржаним изгласан је предлог Раше Радовића... Чланови Управ-
ног одбора који су гласали против предлога Радовића сматрали су да 
им није више место у Управном одбору и поднели су оставке... После 
занимљивих и врло жучних и узбудљивих дијалога донета је одлука да 
се прихвате оставке поменутих чланова Управног одбора с тим да се 
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закаже ванредна скупштина Савеза и да тамо ова чудновата седница 
Управног одбора добије свој епилог. Скупштина ће се одржати 18. ок-
тобра у Загребу”.5 

У истом броју објављена је и изјава ондашњег председника ФСЈ 
Рате Дугоњића: 

„Оставка коју су 8 чланова Управног одбора поднели јуче да би 
тиме довели до одржања ванредне скупштине Футбалског савеза до-
шла је после дуже времена недемократске праксе у раду органа Футбал-
ског савеза. Непосредни повод је доношење одлуке о регистрацији Ве-
селиновића за новосадску 'Војводину'. 

Већ дуже времена у раду Футбалског савеза осећа се да све више 
превладава систем надгласавања на непринципијелној клубашкој осно-
ви. Овај метод који постаје својствен само у футбалу, наиме да се ради 
интереса неког клуба или чак понекад ради личног интереса гласа и 
надгласава сваки принципијелни став постаје све више метод рада не-
ких људи у Футбалском савезу. На тај начин тешко је доћи до ма каквог 
решења када се не гледа на његову принципијелну страну него се само 
покушавају да привуку гласачи. Против такве праксе, која се протеже 
већ годинама, својом оставком је протествовало ових 8 чланова Управ-
ног одбора који су били надгласани у потпуно беспринципијелном спо-
ру око Веселиновића. 

Одлука о измени регистрационог правилника којом се уствари 
омогућило Веселиновићу да има право наступа за ‘Војводину’ има сво-
ју комичну и озбиљну страну. Смешна страна је у томе да је Управни 
одбор на својој преподневној седници осудио регистрацију Веселино-
вића за ‘Војводину’, прогласио је противном свим постојећим правили-
ма и правилницима, а истог дана после подне променио правила како 
би тај Веселиновић могао да се региструје онако како је то ‘Војводина’ 
желела. (Значи Веселиновић би ако се поништи утакмица ‘Војводина’ 
– ‘Црвена звезда’ ради њега, моћи да игра на поновној утакмици против 
‘Црвене звезде’). Међутим, пошто се том одлуком ставио Футбалски 
клуб ‘Партизан’ у изузетан положај јер се дозвољава његовим играчи-
ма да напусте клуб, група која је донела првобитну одлуку сутрадан је 
и њу ради тога променила и тиме готово изричито признала да се реги-
страциони правилник мењао искључиво ради Веселиновића. Наравно 
да на то поменути спортски радници нису хтели да пристану и ставе 
свој потпис. Зато су и поднели оставку да би се јавно десолидарисали 
са таквим поступцима. 

                                                 
5 Спорт, бр. 1003/ 21.9. 1953. 
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Озбиљних последица ове одлуке има више. Ја ћу набројати само 
неколико ствари. У првом реду ова одлука омогућава свакојако тума-
чење футбалског правила. Претседништво Футбалског одбора ‘Војво-
дине’ донело је одлуку о регистрацији Веселиновића противно свим по-
стојећим прописима, приговорима, жалбама, директним интервенци-
јама итд. Прије подне је осуђено ради тога. Међутим, после подне та 
група људи која је директно кршила правила Футбалског савеза награ-
ђена је признањем да су правилно радили. Зар после овога не може да 
исто то направи рецимо ‘Партизан’ са Јоцићем, ’Звезда’ са Рудинским 
итд, итд. и да са пуним правом траже да се донесе правилник о Рудин-
ском или Јоцићу као што је то урађено у случају Веселиновића. Нада-
мо се да ће свест футбалских радника спречити форуме да крену тим 
путем који им указује погрешна пракса једног дијела Управног одбора. 

Друго, на прошлој скупштини Футбалског савеза Југославије мно-
го је дискутовано о спортском клубу ‘Партизан’ и замољени су одго-
ворни фактори управе ‘Партизана’ да га ставе у једнак положај са оста-
лим клубовима, што је и скупштина Футбалског савеза учинила у својим 
правилима. То је питање потпуно решено. Међутим, одлука о измени 
регистрационог правилника ради које је поднесена оставка значила је 
дискриминацију према ‘Партизану’ јер је омогућавала његовим игра-
чима прелаз у друге клубове док у осталим држи статус кво. 

Ова иста група која је гласала да се Веселиновић поново упише у 
‘Војводину’ пре пар месеци заједно са осталим члановима Управног 
одбора без икакве резерве и једногласно је гласала да се донесе одлука 
о забрани преласка играча једну годину из клуба у клуб. Та одлука је 
донесена да би се одржао статус кво у нашим клубовима у прелазном 
периоду од аматеризма ка неаматеризму и спречиле новчане малвер-
зације. Међутим, да би образложили своју погрешну одлуку ови људи 
који су гласали за прелазак Веселиновића одједном почињу да се зала-
жу за принцип да се играчи врате у матична друштва. Међутим, они то 
не траже рецимо за ’Будућност’ или ’Мачву’, чији су први тимови го-
тово потпуно расформирани, или за неке друге клубове, него само за 
овај конкретан случај. 

Неки другови су постављали питање зар се све то није могло решити, 
некако умирити, а не ићи на ванредну скупштину тим више што је неко-
лико делегата чим су преспавали једну ноћ променили мишљење и били 
спремни сутрадан гласати против одлуке која је донешена. Међутим, 
наше је мишљење да је овај начин најбољи да се већ једном питање ме-
тода рада и система дискусије, као и питање личности које воде футбал-
ски спорт, постави пред све футбалске органе да они кажу своје мишљење. 
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Још бих нешто хтео да кажем о самом клубу ‘Војводина’ за кога 
многи мисле да није ништа крив у овом читавом случају него да је то 
само свађа између форума. Футбалски клуб ‘Војводина’ писмено је 
упитао Футбалски савез Југославије да ли може регистровати Весели-
новића. Управни одбор који је једини по правилима надлежан за тума-
чење правилника писмено је одговорио да за Веселиновића важе исти 
прописи као и за све друге играче Прве савезне лиге. По футбалским 
правилима тумачење Футбалског савеза је обавезно. Међутим, ‘Војво-
дина’ је и поред тога ставила Веселиновића у тим на утакмици против 
‘Црвене звезде’. Ја сам лично разговарао прије утакмице са председ-
ником ‘Војводине’ и упозорио га да по постојећим прописима не могу 
стављати Веселиновића да игра утакмицу. Замолио сам га да не прави 
тешкоће и читавом футбалском спорту и ‘Војводини’. Упозорио сам га 
на незгоде које могу да наступе када се установи да Веселиновић нема 
право да игра баш зато што игра против ‘Црвене звезде’. 

Он се сложио са мном и рекао да неће поставити Веселиновића у 
тим него да ће причекати седницу Управног одбора и његово коначно 
решење. Ја сам му испред Управног одбора обећао да ћемо поново по-
ставити одлуку на дискусију и поштено решити онако како је право. 
Међутим, и поред тога ‘Војводина’ је прекршила и забрану а и другар-
ски споразум који сам ја склопио са председником њиховог клуба и 
поставила Веселиновића, који је и данас играч ‘Партизана’ у свој тим, 
очито из намере да би прејудицирала ствар и да би читав случај скрену-
ла у навијачке воде и представила га као спор између ‘Црвене звезде’ и 
‘Војводине’. 

Мислим да је то апсолутно недопустив метод. Када су нас прегла-
сали и прогласили такав метод за закон онда смо морали да дамо оставку 
да би читав случај изнели пред спортску јавност да га она просуди.”6 

У наредном броју огласио се Раша Радовић, члана Управног од-
бора ФСЈ, демантујући наводе Дугоњића, из чије опширне изјаве доно-
симо најважније моменте: 

„За седницу Управног ФСЈ 19. и 20. септембра био је предвиђен 
обиман дневни ред са важним питањима. При крају је тек била предви-
ђена тачка о методу рада органа ФСЈ са неколико подтачака међу који-
ма и случај регистрације Веселиновића. На седницу сам стигао нешто 
касније и не знам из којих је разлога ова тачка стављена на прво место, 
а сва остала тако важна питања за наш футбал која су била у дневном 
реду стављена су у други план и преко њих се у току другог дана лети-

                                                 
6 Исто 
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мично прешло и скоро сва су стављена на решавање новом Управном 
одбору. Позната је предисторија случаја Веселиновића, чија је регистра-
ција била решена од стране надлежних органа у две инстанце и тиме 
коначно. 

Задатак Управног одбора Футбалског савеза Југославије у овом 
питању био је само то да дâ тумачење постојећих прописа о регистра-
цији и донесе решење о томе да ли је одлука Скупштине Футбалског 
савеза Југославије из новембра 1952. године, на којој су се базирале 
одлуке о регистрацији, на снази или није. Задатак Управног одбора 
није био, и не може – према постојећим правилима – бити да он за себе 
узима улогу трећестепеног органа (трећестепености у решавању нема) 
и да решава о конкретном случају регистрације играча Веселиновића. 
Управни одбор је требао да дâ тумачење правила, које би онда на кон-
кретни случај применили за то надлежни органи...”7 

Након Радовића, поводом Дугоњићевих тврдњи, огласило се и 
Председништво Фудбалског одбора ‘Војводине’: 

„У Вашем листу од 21. септембра објављена је изјава друга Рате 
Дугоњића поводом оставке осморице чланова Управног одбора ФСЈ. 

Пошто се његова изјава делимично односи на рад и став Претсед-
ништва Футбалског одбора Војводине и пошто друг Дугоњић тврди да 
је Претседништво ФОВ-а ’донело одлуку о регистрацији Веселинови-
ћа противно свим постојећим прописима, приговорима, жалбама, ди-
ректним интервенцијама, итд.’ молимо да ради тачног обавештавања 
спортске јавности објавите следеће: 

На новембарском заседању Скупштине ФСЈ, поред осталог, доне-
та је и одлука о статусу играча војних тимова и играча на отслужењу 
војног рока у ЈНА. Према тој одлуци демобилисани војници – играчи 
имају право наступа одмах ако се врате у свој матични клуб. Да је овак-
ва скупштинска одлука донета, накнадно признају и они чланови УО 
ФСЈ који су поднели оставку. Међутим, неки чланови бившег Изврш-
ног одбора ФСЈ, приступили су преговарању са извесним ванфутбал-
ским органима да би за важност скупштинске одлуке добили њихову 
сагласност. Овакав поступак је био потпуно неоснован, јер је скуп-
штинска одлука била донета безусловно, што значи да важност одлуке 
није била учињена зависном ни од каквих евентуалних каснијих ин-
дивидуалних дискусија неких чланова бившег ИО-а са извесним ван-
футбалским органима, јер у том правцу Скупштина није дала чак ни 
препоруку. 

                                                 
7 Спорт, бр. 1004/23. 9. 1953. 
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Неосновано је указивање жалбе Такмичарске комисије УО ФСЈ 
да ова скупштинска одлука није имала бити спроведена у живот. Овај 
навод жалбе је и нелогичан, јер се на скупштини није дискутовало и 
решавало ради тога да се донесу необавезне одлуке. За објављивање 
одлуке о праву наступа демобилисаних војника – играча било је и како 
техничке могућности, тако и довољно времена, јер су од 16. новембра 
1952. до 19. септембра 1953. објављена 42 броја Службеног гласника 
Савеза спортова Југославије, у којима је УО ФСЈ објављивао своја 
саопштења, али – омашком или пак намерно – није нашао простора за 
објављивање једне одлуке која се састоји свега од једне реченице. Тре-
ће заседање Скупштине ФСЈ у априлу ове године није ставило ван сна-
ге наведену одлуку. 

Имајући у виду предње, Председништво ФОВ-а стало је на стано-
виште, да скупштинска Одлука не само да постоји, него и важи и да је 
треба примењивати. Тежиште питања је у нечем другом, тојест како је 
уопште могло доћи да се пропусти објављивање Одлуке, какви су мо-
тиви руководили прекршитеље, конкретно, ко је за тај пропуст крив и 
какве последице треба да га погоде. 

Карактеристично је да неки чланови УО ФСЈ скупштинску одлу-
ку од новембра 1952. сматрају ’архивским материјалом’ који не треба 
вадити из архиве мада Одлука није стара ни једну годину дана. 

Претседништво ФОВ сматра да је УО ФСЈ имао право да донесе 
Одлуку о привременом ограничењу преласка играча, али она не може 
да дира у стечено право демобилисаних војника – играча, које је право 
регулисано одлуком јаче снаге тојест скупштинском одлуком. Будући 
да се у случају Веселиновића не ради о преласку из клуба у клуб, већ о 
његовом непосредном повратку у матични клуб после одслужења вој-
ног рока, то је на њега примењена важећа скупштинска одлука. Под 
оваквим околностима, Председништво ФОВ би прекршило скупштин-
ску одлуку да је уважило жалбу Такмичарске комисије УО ФСЈ, а на 
ово кршење скупштинске одлуке Претседништво ФОВ-а није могло 
бити наведено ни поменутом жалбом. 

Управни одбор ФСЈ на својој последњој седници, поништавајући 
коначну одлуку Претседништва ФОВ-а о регистрацији Веселиновића, 
прибегао је узурпацији права које му не припада. Овакав поступак из-
весног дела УО ФСЈ показује да је децентрализација у том форуму 
наопако схваћена. Псеудо-децентрализација указује на бирократске 
тенденције центра, да подручне организације лиши њихових демо-
кратских права која треба да им безусловно припадају по основу де-
централизације. 
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Пошто друг Рато Дугоњић у својој изјави ни једном речи није из-
нео аргументацију Претседништва ФОВ-а, то сматрамо да је његова 
изјава једнострано обавестила спортску јавност.”8 

Уредништво Спорта је на насловној страни броја од 30. септем-
бра најавило: „У данашњем броју почињемо да објављујемо серију чла-
нака друга Владе Ивковића о случају који је био непосредан повод за 
расцеп у Футбалском савезу Југославије”. У наслову је стајало: „Случај 
Веселиновић (карактеристичан пример који баца светлост на негатив-
не појаве у нашем футбалском спорту)”. Аутор, извесни Владо Ивко-
вић, искористио је Веселиновићев пример да се обруши на негативне 
појаве у југословенском фудбалу, посебно апострофирајући војвођан-
ске спортске функционере. Своје тврдње је поткрепио и цитирањем 
једне изјаве Јосипа Броза Тита, који је својевремено осудио праксу 
уласка политичара и официра у клупске управе. У наставку ћемо до-
нети само онај део чланка који се односи на Тозу Веселиновића: 

„Случај футбалера Т. Веселиновића је, ако не јединствен, оно сва-
како занимљив пример у нашем футбалском спорту. Он је чак такав да 
се њиме и догађајима око њега може разјаснити читав низ пропратних 
појава које су на иначе успјешан послијератни развитак футбалског 
спорта у нашој земљи, а нарочито у периоду кроз који се провлачи тај 
случај, бацале врло ружно светло. Због тога ће бити интересантно из-
нијети и прокоментарисати неке чињенице око овога футбалера због 
чије је регистрације дошло до расцјепа и оставки у Управном одбору 
Футбалског савеза Југославије. И не само да ће бити интересантно, већ 
се надамо да ће се помоћу тога открити неки узроци који су довели до 
непоштовања постојећих прописа и нагомилавања многих слабости у 
овоме спорту и његовом највишем руководству. А било би корисно да 
се овај случај не изолује од тих проблема и слабости као што се, суде-
ћи по досадашњим изјавама, сада чини. 

Спор око тога у коме ће клубу играти овај футбалер и на основу 
чега ће Футбалски савез извршити регистрацију почео је спором изме-
ђу Футбалског клуба ‘Партизан’ и Футбалског клуба ‘Војводина’ још 
1951. године. Тада је Веселиновић био члан ФК ‘Војводина’. Управа 
‘Партизана’ је сматрала ’да јој је потребан један играч класе Веселино-
вића’ (из једне изјаве Управе ФК ‘Партизан’) и предузела мјере да се 
та потреба оствари, а Веселиновић је изјавио секретару клуба: Желим 
да дођем у ‘Партизан’. 

                                                 
8 Спорт, бр. 1006/28. 9. 1953. 
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Ево, код овог почетног стадија Веселиновићевог случаја наила-
зимо на појаву која често пута лежи у основи спорова међу клубовима. 
Управа ‘Партизана’ је 1951. године сматрала да јој је потребан футба-
лер класе Веселиновића и, јасно, није га могла увести у тим из редова 
свог чланства, јер се пракса и овога клуба није разликовала од праксе 
осталих водећих клубова, па је пошла да га тражи у туђим редовима. 
Овај пут то је био баш Веселиновић о коме се говори. Чини ми се да је 
ово болест које се још нису ослободили многи клубови па ни њених 
последица наш футбалски спорт у цјелини. И данас се радије слаба 
мјеста у тимовима попуњавају играчима са стране, а мање се води ра-
чуна да се пронађу и уздигну у сопственим редовима. 

Ову штетну праксу подржава добар дио спортске јавности или 
боље речено футбалске публике и осталог чланства водећих клубова, 
па је питање поноса код управа, а нарочито код тренера, на резултате у 
откривању и уздизању нових талената у сопственим редовима и на 
резултате постигнуте уопште, својим снагама – сведено на најмању 
мјеру. А тај понос требало би и могао у нашим условима да снажније 
дјелује од административних мјера као што је она којом се забрањује 
прелазак играча из клуба у клуб до јуна мјесеца идуће године. 

Осуда овакве праксе од стране чланова и љубитеља појединих 
клубова и спортске јавности уопште могла би бар снажно да дјелује 
као подршка у спровођењу постојећих прописа у овоме спорту. А та-
ква осуда досада је изостала у свим случајевима. 

Али пођимо даље траговима Веселиновићевог случаја који се од 
прве жеље ‘Партизана’ и прве изјаве Веселиновића, до његове регистра-
ције 1952. године за ‘Партизан’ провлачи кроз прилично дуг период у 
коме управе обадва клуба воде борбу око овога футбалера, стављају 
његов случај на дискусију пред разне спортске и неспортске форуме, а 
Веселиновић мијења своје одлуке. 

Управе футбалских клубова ‘Партизана’ и ‘Војводине’ развијале 
су разнолику активност код разних форума, и према Веселиновићу, да 
би га придобиле за свог члана. Са стране ‘Партизана’ посао је започео 
разговорима са Веселиновићем, у коме су учествовали технички рефе-
рент и секретар клуба, један мајор из Новог Сада и још неке личности, 
а завршио се потписивањем приступнице за ‘Партизан’. То је било не-
гдје послије завршеног првенства 1951. Приликом првог потписивања 
приступнице за ‘Партизан’ ’Управа се била сложила да се Веселино-
вићу набави соба (намјештај) и још неке ствари’ (из једне информације 
управе ‘Партизана’ о том случају). То су ваљда били услови које је Ве-
селиновић поставио јер он сам у једној својој изјави каже да је ’том 
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приликом тражио’ да му се ’набави соба...као и још неке ситнице’. 
Али управа Војводине и пријатељи овога клуба у Новом Саду та-

кође нису сједили скрштених руку. 
Кад сам дошао у Нови Сад, каже Веселиновић у једној изјави, 

тамо су знали да сам ја приступио ‘Партизану’ и одмах сутрадан 
увече позвао ме је са улице Тоза Јовановић у Градски комитет КПС. 
Тамо су већ били Бата Влајковић, секретар МК КПС Нови Сад, Сте-
ван Дороњски, секретар ПК КПС за Војводину и Шоти Пал, члан бироа 
КПС за Војводину. Кад сам дошао, они су са мном разговарали, углав-
ном су сви учествовали у разговору. Том приликом речено је да не идем 
у ‘Партизан’, него да останем и даље члан ‘Војводине’, да ће ми све 
ствари које ми буду требале они уредити. Посебно су ми рекли да су 
они успјели да ми се одложи војни рок и да нећу ићи у војску док не 
завршим школу. Веселиновић је овај пут пристао на предлоге другова 
из Новог Сада и повукао своју приступницу за ‘Партизан’, а ‘Војводи-
на’ му је набавила кауч и комбиновани ормар, уствари требало је да 
ми купе комбиновану собу (из изјаве Веселиновића). 

О утицају руководилаца на одлуке овога футбалера, Веселиновић 
пише и у писму које је 31.  марта 1952. године писао другу Вујовићу из 
‘Партизана’ и у коме каже: Могу вам рећи... да је ‘Партизан’ друштво 
у које сам хтео доћи још раније. Само слушајући неке руководиоце ко-
ји су ме одговорили од тога, нисам дошао.”9 

У наредном броју Ивковић је врло опширно образлагао „полити-
ку и праксу врбовања”, да би  потом изнео цео историјат Веселинови-
ћевих одлука, са којима је очито био веома добро упознан, толико да је 
читаоцима предочио и факсимиле фудбалерових писама: 

„Крајем 1951. године Веселиновић је потписао прву приступницу 
за ‘Партизан’. Одмах иза тога Веселиновић је приступницу за ‘Парти-
зан’ повукао и остао члан ‘Војводине’. Али чим је почетком 1952. оти-
шао на одслужење војног рока у Ивањицу (јер се установило, како му 
је по његовој изјави речено у управи ‘Војводине’, да му је ’неправилно 
одгођена служба у ЈНА’) Веселиновић се поново почео хватати ‘Пар-
тизана’, па се понудио да га повуку у Београд. Од тога времена Управа 
‘Партизана’ је разним каналима, а против постојећих прописа, била у 
сталном контакту са Веселиновићем, тако да се та обострана активност 
завршила 15. априла 1952. године, када је Веселиновић по други пут 
потписао приступницу за ‘Партизан’. 

                                                 
9 Спорт, бр. 1007/30. 9. 1953. 
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Међутим, у томе времену је дошло до разговора у Футбалском 
савезу Југославије о евентуалном узимању Веселиновића за кандидата 
за државну репрезентацију, па је ‘Војводина’ преко делегације коју је 
слала у Ивањицу предузела мјере и 26. априла 1952. добила од Весе-
линовића следећу изјаву: 

Дату своју изјаву 15. априла 1952. године за ФК ‘Партизан’ овим 
повлачим, јер желим да останем и даље члан свог матичног клуба ФК 
‘Војводина’. 

Приликом узимања ове изјаве Веселиновићу је поднесен докуме-
нат Футбалског савеза Југославије од 25. априла 1952. којим се од над-
лежних органа тражило да се он пребаци у Нови Сад па му се сада учи-
нило да ће овим путем бити прије повучен из Ивањице јер је знао да га 
‘Партизан’ на основу постојећих прописа не може повући док му не 
истекне 6 мјесеци служења у Армији и да је велико питање да ли ће и 
послије тога бити повучен јер су постојали неки прописи којима се 
‘Партизану’ забрањивало да и послије 6 мјесеци повлачи спортисте-вој-
нике око којих може доћи до спора између ‘Партизана ’и других спорт-
ских колектива. А овде је већ постојао спор. 

Ни ово Веселиновићево убјеђење о његовом скором повлачењу из 
Ивањице није трајало дуго јер су ускоро настали неспоразуми у ФСЈ 
око његовог узимања за кандидата за државну репрезентацију. Било се 
утврдило да он није ни био кандидат, па је донесена нова одлука на 
основу које је ФСЈ 14. маја 1952. године новим писмом надлежним 
органима повукао своје писмо од 25. априла иста године. 

Тада је Тоза по трећи пут и дефинитивно промијенио одлуку. Он 
је истог дана, тојест 11. маја 1953. године, потписао ‘Партизану’ овак-
ву изјаву: 

Потписао сам за ваше друштво, јер желим да будем ваш члан. 
Не признајем никакве дате изјаве на име моје. Мислим да о томе ја 
одлучујем чији ћу члан бити. Желим да се региструјем за СД ‘Парти-
зан’ те вас молим да то учините. 

Истог дана Тоза је ‘Војводини’ изјавио: 
Изјаву поднијету на име моје не признајем, јер претходну дату 

приступницу за СД ‘Партизан’ не желим да повучем. Желим да будем 
члан СД ‘Партизан’, те молим СД ‘Војводину’ да ми не прави никакве 
сметње око регистрације за СД ‘Партизан’. 

Тоза је 22. маја 1952. године дао још једну изјаву Управи ‘Парти-
зана’, која гласи: Изјаву дату на име моје од 26. априла 1952. године а 
да не желим да будем члан ‘Партизана’ не признајем, јер исту нисам 
дао. Са овом изјавом потврђујем да остајем при својој првобитној од-
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луци да желим да останем члан ‘Партизана’ за који сам потписао 15. 
априла 1952. године. 

Запажа се велика брзина којом су радиле управе ова два клуба у 
борби око Веселиновића. 25. априла Футбалски савез је једним писмом 
тражио од надлежних органа да се Тоза премести у Нови Сад као кан-
дидат за државну репрезентацију, а већ 26. априла ‘Војводина’ је доби-
ла од Веселиновића изјаву којом је повукао своју приступницу за ‘Пар-
тизан’. Истог дана, тојест 14. маја, када је ФСЈ послао друго писмо којим 
је извештавао надлежне да је раније писмо резултат неспоразума у 
Футбалском савезу и тиме повукао своју ранију одлуку, ‘Партизан’ је 
добио изјаву Веселиновића којом овај футбалер поново потписује при-
ступницу за ‘Партизан’. 

Поред ових Веселиновићевих изјава налази ми се при руци и не-
ких девет писама преко којих је он поред многобројних порука и лич-
них разговора убјеђивао управу ‘Партизана’ да га повуче из Ивањице. 
Само у једном од ових писама Веселиновић каже знам да морам војску 
служити, а нигдје више својим друговима – спортистима не пише о 
нашој Армији, о томе како савладава програм, да ли му је бављење спор-
том помогло да постане добар војник итд. Напротив, он само чезне за 
тим да, како сам каже, настави започету идеју тојест да игра фудбал. 

Кад се прошле године говорило о случају Веселиновића, један 
спортски радник, иначе пуковник ЈНА, написао ми је поред осталог и 
ово: ’Веселиновић се као спортиста (наводно је и члан КПЈ) у овоме 
случају показао као шпекулант... Његов лик као спортисте се показао 
као доста слаб. Истина, треба признати да су му управе ‘Партизана’ и 
‘Војводине’ не само то омогућавале него га управо гурале на то’. 

Мислим да ријечима овога спортског радника треба само додати 
да је овакав лик Веселиновића и његови поступци у то вријеме – који 
се како се види са факсимила његових изјава служио и неистином (че-
га вјероватно има и у другим његовим изјавама) – резултат таквог ‘вас-
питног’ рада у коме се више ишло за тим да се његове слабости иско-
ристе у клубашке сврхе него да се отклоне. 

Јасно да не треба заборавити и оне многобројне примјере доброг 
васпитног рада и многе примјере високе свијести и доброг понашања 
наших квалитетних спортиста, а нарочито футбалера. Али тако стоји 
ствар са примјером Веселиновића који није био тако усамљен и који 
није остао без негативног утицаја на остале”.10 

                                                 
10 Спорт, бр. 1008/ 3. 10. 1953. 
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Колику је политичку тежину попримио „случај Веселиновић”, по-
казује и чињеница да се на дан 3. октобра састао секретаријат ПК СКС 
за Војводину, са једином тачком дневног реда: „Оптужбе изнесене у 
чланку Владе Ивковића у листу Спорт од 30. 09. 1953. године”. Запи-
сник са седнице објављујемо у целини: 

„У чланку В. Ивковића који је изашао у Спорту од 30 септембра 
о случају футбалера Тозе Веселиновића помињу се имена, поред оста-
лих и три члана ПК (Стевана Дороњског, Шоти Пала и Влајковић Ра-
дована), где се тврди да су ови другови, поред осталог, и на састанку 
решавали разна питања о футбалеру Веселиновићу. Обзиром да се у 
чланку износе неке тврдње – како о поменутим друговима тако и о 
Покрајинском комитету, секретаријат је на свом данашњем састанку 
претресао ово питање. 

У првом делу састанка су другови који су имали било какве везе 
са решавањем разних питања у овој друштвеној организацији изнели 
све што су чинили и знали. 

Друг Стеван Дороњски износи да је пред излазак писма ЦК ’О 
стању и задацима у фискултури’ у разговору са другом М. Неоричићем 
тражио да се и у Војводину упути једна комисија ЦК која би испитала 
стање у футбалским организацијама. Поред комисије ЦК коју је пред-
водио друг Аца Николић и ПК је, ради успешнијег извршења овог за-
датка, формирао још једну своју комисију. Ове комисије су утврдиле 
да је од стране ФК ‘Војводине’ био врбован футбалер ‘Спартака’ Ко-
пиловић са износом од 150.000 динара; да су играчима – нарочито ‘Спар-
така’ и ‘Војводине’ давана средства у новцу и натури, да су постојали 
разни тзв. ’спортски ресторани’ и друге врсте недозвољених бенефи-
ција. Све ове и друге случајеве комисије су изложиле у Покрајинском 
комитету – о чему постоји записник и у ЦК СКЈ, из кога се виде поме-
нуте појаве и став ПК и његових чланова по овим питањима. 

У вези са футбалером Веселиновићем Дороњски изјављује: да га 
је први и једини пут срео у канцеларији секретара Градског комитета у 
Новом Саду, друга Влајковића, још пре писма ЦК о фискултури, где су 
случајно навратили он и друг Шоти. Овде су затекли, поред Весели-
новића, и друга Тозу Јовановића при крају разговора где разговарају са 
другом Влајковићем о покушајима врбовања овог футбалера од стране 
ФК ‘Партизан’. Оно што је он тада рекао Веселиновићу своди се на 
ово: ’Ти си млад човек, треба у првом реду да водиш рачуна о своме 
школовању јер се од фудбала не може дуго живети’. Поред тога друг 
Дороњски је говорио уопште о негативним појавама у футбалу, као на 
пример о врбовању, привилегијама и тако даље и нагласио да ће се 
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због овако нездравог стања у овој друштвеној организацији на крају 
морати и партија умешати у те ствари. 

На крају, друг Дороњски је изјавио да он није ни једном прили-
ком примио ни једног футбалера нити за њих чинио ма какве услуге, 
интервенције и томе слично. Сматрам да су оптужбе изнете у чланку 
против њега неистините и злонамерно исконструисане. 

Друг Радован Влајковић-Бата је изнео о случају Веселиновића 
ово: ’Мешетарење и врбовање око Веселиновића почела су много пре 
од случаја који се помиње у Спорту. Још 1950. године футбалер Весе-
линовић као ђак је позван у војску, иако се ђаци у његовим годинама 
не позивају. Он је провером утврдио да овај младић није позват у вој-
ску на уобичајен начин од стране Војног округа, већ по специјалном 
позиву више команде, пре рока. Војску је ’служио’ у Београду, где је 
добио легитимацију војног чиновника и стан у посебно за њега наме-
штеној гарсоњери у Београду. За све то време Веселиновић се хранио у 
мензи Министарства унутрашњих послова и играо у ФК ’Раднички’. О 
свему овоме – говори даље друг Влајковић – ја сам известио писмом 
ЦК КП Србије и после два дана Веселиновић је довежен аутомобилом 
и враћен у Нови Сад. Према добијеним обавештењима, у ово је најви-
ше био умешан пуковник Ковачевић из УДБ-е. 

Поновна акција врбовања Веселиновића наступила је почетком 
1952. године од стране ФК ‘Партизан’, у време када је овај требао да 
иде на редовно одслужење војног рока. Поводом овог случаја је поно-
во писано једно писмо од стране друга Тозе Јовановића и послато у 
ЦК Србије. 

По овом случају – наставља друг Влајковић – ја сам примио на 
разговор играча Веселиновића и говорио му да он не треба ради новца 
и разних других обећања да напушта своје школовање и свој матични 
клуб, тим пре што се он овде подигао и развио у доброг играча. Ни 
Веселиновићу нити било ком футбалеру после писма ЦК нисам нити 
претио нити ма шта обећавао. Категорички изјављујем да ГК у Новом 
Саду није ни једном приликом се мешао како у овај тако и у друге 
случајеве око футбалера. О овом разговору о коме је реч присуствовао 
је све време друг Тоза Јовановић, а при крају случајно су навратили 
другови Дороњски и Шоти. 

Друг Шоти Пал изјављује да, како је пре изласка писма ЦК, тако 
и у време поменутог случаја врбовања Веселиновића, се није много 
бавио по футбалским проблемима. Тек у пролеће ове године изабран је 
за претседника ФК ‘Војводина’ и од тада активно ради у том друштву. 
Шоти исто тако изјављује, да ни једном приликом није обећавао ни да-
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вао футбалерима никакве привилегије или материјална средства, што 
би се косило са важећим прописима у футбалу. Посебно истиче да оп-
тужбе изнете у поменутом чланку претстављају неистину, личну увреду 
и клеветање политичких руководилаца у јавности. Апсурдна је ствар – 
истиче друг Шоти – да смо ми говорили како је у питању углед ‘Војво-
дине’ на случају Веселиновића. 

Ни један од осталих чланова секретаријата ПК није имао ника-
квих веза ни по овом ни по другим случајевима у футбалу. 

После дискусије у којој су узели учешће сви другови дошло се до 
следећих закључака: 

1. Ни једна од изнесених оптужби против чланова и самог Покра-
јинског комитета у чланку В. Ивковића, која би представљало инкри-
минисано дело не одговара истини јер се из изјава поменутих другова 
и осталих чланова ПК потпуно даде утврдити. 

2. Чланак В. Ивковића у Спорту је један беспринципијелан пам-
флет који нема за циљ откривање правих узрока нездравом стању у 
футбалском спорту, већ је усмерен на клеветање појединих чланова и 
Покрајинског комитета у целини са намером да се пред јавности пре-
баци кривица за такво стање на њих. Да је ово тачно види се између 
осталог и по томе што је у чланку изнет само онај део и онај материјал 
којим се компромитује ПК и неки његови чланови. О осталим појавама 
и људима који чине разне недозвољене ствари у фудбалу се скоро уоп-
ште и не говори, или ако се говори оно се уопштено помиње. Међутим, 
ПК Војводине, другови Дороњски, Шоти и Влајковић се спомињу на 
више места курзивом истакнуто, приписујући им прљаве и веома те-
шке ствари. Из тога се јасно види да намера чланка није у проналаже-
њу узрока, откривању носилаца нездравих појава и здравој критици, 
већ му је основни циљ напад на Покрајински комитет и поједине ње-
гове чланове, компромитујући их пред јавности. 

3. Поменути чланак је политички штетан и по својој суштини ан-
типартиски. У чланку се ПК и његови чланови оптужују да врше при-
тисак на поједине играче, да им обећавају и давају разне привилегије и 
материјална средства, да их ослобађају од служења рока у ЈНА, да кроз 
успехе ФК ‘Војводине’ гледају на успех Покрајине и слично. Све су то 
питања која по свом карактеру превазилазе оквире уобичајене дискуси-
је о спортским проблемима и претстављају политичку компромитацију 
ПК и његових чланова у масама. ПК никад није дискутовао нити ма 
шта одлучивао о појединим играчима, клубовима, неком ’ауторитету’ 
Војводине кроз футбал или нешто слично како се то набацује у поме-
нутом чланку. Поменути разговор са Веселиновићем у канцеларији ГК 
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Нови Сад вођен је још пре писма ЦК КПЈ о фискултури и то на прин-
ципијелној основи са њим не само као играчем већ и као са чланом 
Партије. 

4. Секретаријат ПК сматра да цела ова ствар резултира из крајње 
лошег стања у футбалском спорту чија је последица чланак В. Ивкови-
ћа. Сам чланак је прешао на политички терен и одражава се негативно 
и политички штетно у јавности, при чему је компромитован Покрајин-
ски комитет и неки његови чланови. Зато секретаријат ПК сматра да је 
потребно: 

1) Да се цела ова ствар одмах изнесе и образложи пред ЦК СКС. 
За ово се одређују другови: Ромац, Тиквицки и Релић. 

2) Да се захтева од ЦК да поведе истрагу о целом овом случају и 
да се резултати изнесу пред јавност. 

3) Другови Дороњски, Шоти и Влајковић који су и лично напад-
нути треба да даду изјаву преко штампе као одговор на чланак В. Ив-
ковића.”11 

До реакције прозване тројице, која је објављена у Спорту од 5. ок-
тобра, нисмо успели да дођемо (једино тај број недостаје у комплету 
који се чува у Библиотеци Матице српске). Ипак, доносимо одговор 
Владе Ивковића који је изашао у наредном броју: 

„У Спорту од 5 октобра 1952 године штампана је изјава другова 
Дороњског, Шотија и Влајковића у вези мојих чланака објављених у 
Спорту о ‘Случају Веселиновића’. У вези са тим изјављујем следеће: 

1. Не желим да са поменутим друговима даље расправљам о овом 
случају и да износим нове доказе у прилог тврдњама које сам 
изнео у чланцима објављеним у Спорту мада не сматрам да је то 
‘опасан занат’, јер како год да је постојала могућност да ја изне-
сем једне чињенице, тако и овима који се не слажу са њима стоје 
на расположењу иста средства да их побију, да доказују и дока-
жу друге тврдње. То је по мом убеђењу један од нормалних пу-
тева да се дође до истине. 

2. Намера ми је била да у чланцима које сам писао и објавио у Спор-
ту изнесем своје мишљење о неким појавама, које по мом ми-
шљењу доводе до случајева као што је Веселиновићев и кршења 

                                                 
11 Архив Војводине, Нови Сад, фонд 334, Записник са седнице Секретаријата ПК СКС за Вој-

водину од 3. 10. 1953. 
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постојећих законитости у нашем футбалском спорту. Чинило ми 
се, а и сада ми се чини, да су се све те појаве манифестовале на 
случају Веселиновића, па сам се скоро искључиво ограничио на 
примјере, које сам црпио из материјала, којима сам располагао у 
овом случају, мада сам знао да ни тај случај ни појаве око њега 
нису најдрастичније. 

Проблеми и појаве које сам покренуо у својим чланцима су: ори-
јентација и пракса наших клубова да слаба места у тимовима испуња-
вају играчима са стране, врбовање као средство за остваривање ове 
политике, штетне последице ове појаве на васпитање спортиста, као и 
утицај праксе врбовања на природни процес концентрисања талената и 
стварања јаких спортских колектива. Као посебан проблем истакао сам 
питање рада комуниста и руководилаца у спортским организацијама, 
као и питање утицаја са стране на догађаје који су карактеристични 
нарочито за наш футбалски спорт. Успут сам поменуо још неке про-
блеме и појаве, а у последњем чланку поставио питање да ли ће неко 
да сноси одговорност за последице које проистичу из овакве праксе, па 
опет на случају Веселиновића указао на неке од тих последица. 

Принцип историзма у обрађивању ових појава на случају Весели-
новића узео сам због тога што сматрам да остаци старе праксе и данас 
постоје, да се многи руководиоци у овом спорту ( и не само они ) нису 
ослободили старих навика, против чега се ми недовољно боримо. 

Ако ови проблеми и појаве не постоје или ако постоје у другом 
виду, па неко о том изнесе своје мишљење, и то мишљење докаже дру-
гим читаоцима, ја због тога нећу доводити ничији морал у питање. На-
против, мислим да ће од тога имати користи наш спорт.”12 

Наредни период су обележиле бројне реакције појединаца и фуд-
балских клубова у листу Спорт (друге листове нисмо за ову прилику 
прегледали). Између осталих, огласио се  Милан Ерцеган, секретар Са-
веза спортова Војводине, који је „случају Веселиновић” дао и једну 
ширу димензију, чини се и политичку. Стога доносимо део његових 
навода: 

„У два спортска и три дневна листа написано је 35 опширних на-
писа и десетак кратких информација о случају Веселиновића. Уколико 
се дискусија више одвија, како у спортској штампи, тако и у спортским 
и ванспортским круговима, утолико више започети спор око закони-
тости пада у други план, а износе се чињенице које пооштравају спор 

                                                 
12 Спорт, бр. 1010/ 8. 10. 1953. 
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између два футбалска форума, чланова ФСЈ и два клуба, али који не 
доприносе расветљавању и коначном правилном решењу спора... Ко-
рене спора Веселиновића, са чисто етичке стране, не треба тражити у 
спору између два клуба, него у сукобу између два метода и две полити-
ке у уздизању кадрова. То је сукоб ‘великих’ клубова (не знам по чему) 
и ‘малих’ клубова. Сукоб оних који стварају и оних који експлоатишу. 

Отсуство борбе у подизању сопствених кадрова довело је до вр-
бовања, као праксе, па је нестало природне селекције у одабирању ква-
литетних спортиста. Пласман у једној спортској грани постао је питање 
части и престижа среза, покрајине и републике...”13 

Око „случаја Веселиновић” настављена је полемика све до ван-
редне Скупштине ФСЈ. Уочи Скупштине, Спорт је обавестио читаоце 
да „редакција нашег листа преко својих сарадника потражила је мишље-
ње делегата из целе земље о скупштини Футбалског савеза Југославије 
која ће се одржати у понедељак, у Загребу. Жеља нам је била не само 
да дознамо расположење скупштинара у односу на расцеп који је на-
стао у Управном одбору ФСЈ поводом случаја Веселиновић, него и да 
видимо какав је њихов однос према горућим проблемима у нашем фут-
балском спорту и шта је све по њиховом мишљењу потребно покре-
нути на скупштини. Мањи број делегата заузима одређен став за једну 
или другу страну у спору који је био непосредан повод оставкама и 
сазивању скупштине, али је занимљиво да сви они сматрају да је случај 
Веселиновић другоразредног значаја и да није и не сме бити централ-
ни проблем скупштине”.14 

Међутим, како се види управо из извештаја новинара Спорта, 
Скупштина је била веома бурна, пре свега захваљујући „случају Весе-
линовић”. На самој Скупштини дошло је до отвореног сукоба између 
„војвођанске групе” и њених противника. Због ограниченог простора, 
доносимо само најопштије моменте из дискусије, која је, како се види 
из писања Спорта, била на ивици свађе: 

„Ванредна скупштина ФСЈ, која је сазвана поводом оставки осмо-
рице чланова УО, почела је у Загребу у понедељак ујутро. На скупшти-
ни су се већ у почетку оцртале две (а можда и три) струје које су дошле 
до изражаја приликом утврђивања процедура рада скупштине. Било је 
утрошено око сто минута да би се прихватио предлог пословника и 
утврдила процедура рада. Тек после интервенције другова Милијана 
Неоричића, Ратка Вујовића, Ђуре Кладарина, дискусија је добила ка-

                                                 
13 Спорт, бр. 1011/ 10. 10. 1953. 
14 Спорт, бр. 1014/ 17. 10. 1953. 
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рактер принципијелности и вођена је тако све до предвече, кад је дошло 
до праве буре пошто се било прешло на дискусију о односима између 
људи у Управном одбору Футбалског савеза. 

Иницијативу за конкретно расправљање о овим стварима дао је 
претставник БиХ и члан кандидационе комисије Бошко Башкот, који је 
изјавио да је на скупштини постављено питање кривице чланова УО и 
да скупштина има право да тражи објашњење у чему је кривица, ко су 
кривци и у којој мери, да би имала оријентацију кога бирати у нови 
УО. Члан УО у оставци Радослав Ракић опширно је изнео моменте на 
основу којих је доказивао да међу члановима УО има непринципијел-
них људи, који су само заступали интересе покрајине или својих клу-
бова, па је отворено критиковао чланове УО Андраша Ковача и Хуга 
Рушевљанина. Благајник Антон Чамерник изјавио је да је све зло дола-
зило отуда што УО није спроводио у живот одлуке ранијих скупштина. 

Многи делегати критиковали су рад УО, а претставници поједи-
них потсавеза тражили су да се смање овлашћења УО и да се обезбеди 
ефикасна помоћ малим клубовима. На јучерашњем преподневном за-
седању дошло је до бурне дискусије за време излагања Хуга Рушевља-
нина а затим и Ђуре Кладарина. Кладарин је оштро осудио врбовање 
футбалера и рекао да ’случај Веселиновић’ није усамљен. На крају је 
поднео неколико предлога и поред осталог тражио да скупштина осу-
ди став функционера Војводине и да се легализује професионализам у 
футбалском спорту.”15 

У наставку седнице, тесном већином и након што је одбијен пред-
лог Војвођана да се гласа тајно, усвојена је Резолуција скупштине ФСЈ, 
у којој, између осталог, стоји: 

„Скупштина не одобрава пут којим је Фудбалски одбор ‘Војводи-
не’ пошао у реализацији скупштинске одлуке од новембра 1932. године, 
о регистрацији демобилисаних војника – играча, будући да донесена 
одлука није била у складу са тада важећим регистрационим правилни-
ком, те је она неправилна и израз недисциплине и самовоље у односи-
ма између спортских руководстава, што је недопустиво и неодрживо у 
било којој друштвеној организацији, па и футбалској. 

Због тога Скупштина осуђује такав став претседништва ‘Војводине’ 
и сматра га искључиво одговорним за стање које је настало у вези са 
случајем Веселиновић. 

Ванредна скупштина такође сматра да је оставка осморице другова 
чланова УО правилна, с обзиром на атмосрферу која је била у УО”.16 
                                                 

15 Спорт, бр. 1016/ 21. 10. 1953. 
16 Исто 
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Том приликом, изабран је и нови Управни одбор Фудбалског са-
веза Југославије, а у истом броју Спорта објављена је и кратка вест да 
је Комисија за жалбе ФСЈ  разматрала жалбу „Војводине” на одлуку Ко-
мисије лига клубова о регистрацији утакмице „Војводина” – „Црвена 
звезда” са 3:0 у корист „Црвене звезде”, те да је, опет тесном већином, 
потврђена првобитна одлука. Тиме је стављена тачка на „случај Весе-
линовић”, а Ф. К. „Војводина” је сезону 1953/54. завршила на петом 
месту.17 

РЕЗИМЕ: За име једног од најславнијих фудбалера новосадске „Вој-
водине”, Тодора Тозу Веселиновића, везан је тзв. „случај Веселиновић”, 
који је, поред спортске, имао и политичку конотацију. Наиме, Тоза Ве-
селиновић је септембра 1953. године постигао једини и одлучујући гол 
у историји, у првој победи „Војводине” над „Црвеном звездом”. То је 
био повод да се управа београдског прволигаша жали, са образложе-
њем да Веселиновић није имао право наступа за новосадски клуб, те да 
је он играч „Партизана”. Врло брзо је „случај Веселиновић” заталасао 
јавност, не само спортску, и изазвао расцеп у Фудбалском савезу Југо-
славије. „Случај Веселиновић”, како су га новинари прозвали, пунио је 
ступце дневне штампе наредних више од месец дана. Коначно је разре-
шен ванредном скупштином Фудбалског савеза Југославије и регистра-
цијом утакмице у корист „Црвене звезде”, званичним резултатом 3:0. 
Но, важније је да је тај случај избио у јавност на начин веома неуоби-
чајен за прве године комунистичке власти. Конкретно и отворено су 
изнети проблеми који су тиштили ондашњи југословенски фудбал: вр-
бовање играча, претеране материјалне погодности, ослобађање од вој-
не обавезе, мешање политичара у спортске ствари и слично. Штавише, 
можда  по први пут, јавности су предочене несугласице између београд-
ских и новосадских форума, додуше, тада само спортских. 

                                                 
17 Боривоје Миросављевић, Јубилеј шампиона, Нови Сад, 1989, 140. 



СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА: „СЛУЧАЈ ВЕСЕЛИНОВИЋ” ИЗ 1953. ГОДИНЕ 49 

DR. SLOBODAN BJELICA 
Philosophische Fakultät Novi Sad 

„DER FALL VESELINOVIĆ” AUS DEM JAHRE 1953 
 

ZUSAMMENFASSUNG: Mit dem Namen eines der berühmtesten Fuß-
ballspieler des Novisader Klubs „Woiwodina”, Todor Toza Veselinović, ist 
der sogenannte „Fall Veselinović” verbunden, der neben der sportlichen 
auch eine politische Konotation hatte. Toza Veselinović hat nämlich im 
September 1953 das einzige und entscheidende Tor beim ersten Sieg von 
„Woiwodina” über den „Roten Stern” in der Geschichte des Klubs erzielt. 
Das war der Anlass, dass sich die Verwaltung des Belgrader Erstligisten 
beschwerte, mit der Begründung, dass Veselinović kein Recht hatte, für den 
Novisader Klub zu spielen, und dass er der Spieler des Fußballklubs „Par-
tizan” sei. Sehr schnell erregte der „Fall Veselinović” öffentliches Aufsehen, 
und zwar nicht nur bei der sportlichen Öffentlichkeit, und führte zu einer 
Spaltung im Fußballbund Jugoslawiens. Der „Fall Veselinović”, wie er von 
Journalisten benannt wurde, füllte die Spalten der Tagespresse mehr als 
einen Monat lang. Schließlich wurde er auf einer außerordentlichen Sitzung 
des jugoslawischen Fußballbunds gelöst, wo das Spiel zu Nutzen des „Roten 
Sterns” mit dem offiziellen Resultat 3:0 registriert wurde. Aber wichtiger 
ist, dass dieser Fall auf eine für die ersten Jahre der kommunistischen Herr-
schaft sehr ungewöhnliche Weise in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Auf 
konkrete und offene Weise wurden Probleme offengelegt, die den damaligen 
jugoslawischen Fußball belastet haben: Anwerbung von Spielern, übertrie-
bene materielle Privilegien, Befreiung von der Wehrpflicht, Einmischung 
von Politikern in sportliche Angelegenheiten u. Ä. Darüber hinaus wurden 
der Öffentlichkeit, vielleicht zum ersten Mal, Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Belgrader und Novisader Foren, damals zwar nur sportlichen, 
präsentiert. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Toza Veselinović, Novi Sad, Fußball 
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FK “VOJVODINA”, “RED FIRM” AND THE REPERCUSSIONS OF 
THE “YOGURT REVOLUTION”: 1988–1991 

ABSTRACT: This essay examines a turbulent period in the history of FK Vojvo-
dina Novi Sad. Utilising contemporary media sources and an interview with supporters 
of the club, the essay places developments surrounding FK Vojvodina into a broader 
historical context, demonstrating that political events such as the 1988 Yogurt Revolu-
tion had a lasting impact upon the club. The second strand of the article plots the emer-
gence of the “Red Firm” supporters’ group, from its founding during the victorious 
1988–89 season, through its “Yugoslav orientated” phase, and its subsequent descent 
into nationalist behaviour and hooliganism. This is achieved by focusing upon one par-
ticular event – the February 1990 match between FK Vojvodina and Dinamo Zagreb, 
which was the first game in Novi Sad to spark serious politically motivated incidents 
between Serb and Croat football supporters. Specifically, it is argued that this episode 
served as a dress rehearsal for the infamous Maksimir stadium riot which occurred only 
three months later. More broadly, the essay seeks to demonstrate the benefits of examin-
ing developments surrounding particular football clubs and their supporters in order to 
gain a deeper insight into the political and social history of a region during times of 
acute political upheaval. 

KEY WORDS: Football, FK Vojvodina, Novi Sad, Yugoslavia, Socialist Autono-
mous Province of Vojvodina, “Red Firm”, Yogurt Revolution. 

In a match against Sloboda Tuzla which took place on the 31st of May 
1989, FK Vojvodina stunned Yugoslavia’s football community by winning 
the First Federal League for only the second time in its 75 year history.1 

                                                 
1 Todorović, V. & M. Gavrilović, Ocaмдeceт cpвeнo-бeлиx гoдинa: ФК Вojвoдинa 1914–1994 

(Novi Sad: FK Vojvodina, 1994), p.131 
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The achievement of finishing above the dominant “big four” of Red Star, 
Dinamo, Partizan and Hajduk is all the more remarkable if one considers 
that Vojvodina had been relegated from the First Federal League just three 
years earlier. Following this unexpected success an article in Tempo, de-
scribing the club’s ‘phoenix’-like resurrection, notes that a number of hith-
erto anonymous young players from little known lower league teams had 
played a pivotal role in Vojvodina’s victory. The article concludes by stat-
ing that the ‘promising club’ has a bright future and that ‘a team made for 
tomorrow has triumphed today’.2 Head coach Ljupko Petrović stated that 
his team had deservedly won the league and attributed a large portion of 
this success to the stability, work ethic and friendly relations which were in 
place at the football club.3 Vojvodina’s attractive football of the 1988–89 
season also ensured that its stadium was often packed with delighted spec-
tators, while the jubilation contributed to the founding of the “Red Firm” 
supporters’ group – an organisation for the most enthusiastic young fans 
who gathered together to cheer on their team with coordinated chanting, 
flags, banners, drums and pyrotechnics. A contemporary letter from a 
member of this group joyfully explained to the rest of the country the cele-
bratory mood which gripped both Novi Sad and the newly formed “Red 
Firm”, noting that the crucial victory over Sloboda had been greeted with 
‘champagne, kisses, congratulations’ and a heartfelt rendition of “Voj, Voj, 
Voj, Vojvodina”.4 Unbridled euphoria gripped everyone involved at the 
club and it appeared as though the unexpected championship title could 
propel FK Vojvodina to ever greater heights. But unfortunately this fleeting 
sporting success is only one side of a very complex story… 

Off the pitch, problems were mounting for the club. Broader events 
which occurred during the course of the 1988–89 season sowed seeds which 
were to have a lasting impact upon FK Vojvodina in the form of political 
interference, financial insolvency and nationalist hooliganism. The fact that 
all was not well, even at the crowning moment of sporting glory, is demon-
strated by the aforementioned Tempo article. Having described Vojvodina’s 
momentous season, the article goes on to discuss the club’s financial diffi-
culties with star player Miloš Šestić. Šestić, noting that Vojvodina was in-
debted to virtually everyone, stated his hope that: 

The responsible structures of the city and the province will sit 
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3 Petrović, L. cited in; Pejić, „‘Lale’ opet na Olimpu”, Tempo 
4 Deja „Red Firm” Novi Sad, „Novi Sad se budi”, in; Marković, R. (ed.) (1989) „Tribina Navijača”, 
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down soon and come to an agreement about what kind of Vojvo-
dina they want. If they opt for continuation at the summit, they will 
have to loosen the purse-strings … I am sure that sense will prevail 
and that nobody will allow this team to crumble…5 

This optimistic statement nevertheless hints at the level of political in-
volvement and interference to which FK Vojvodina, like most Yugoslav 
clubs, was subjected during this period. As will become apparent, subse-
quent media scandals would “expose” massive levels of corruption within 
the club and seek to blame the perilous state of affairs upon the previous 
misrule by “autonomist” politicians and officials. However, developments 
on the terraces would prove even more inflammatory. 

 
FIGURE 1: Vojvodina supporters crammed into the Novi Sad stadium to watch their 

team beat Red Star Belgrade during the victorious 1988–89 season.6 

Utilising newspaper and periodical articles, supporters’ letters and an 
interview with members of the “Red Firm” supporters’ group, this essay 
will attempt to shed light upon the history of FK Vojvodina between 1988 
and 1991 by examining the broader political developments which were 
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taking place across Yugoslavia, and more specifically in the Socialist 
Autonomous Province of Vojvodina [Socijalistička Autonomna Pokrajina 
(SAP) Vojvodina]. It will be argued that the tempestuous events of the “Yo-
gurt Revolution” and the spreading of ethnically motivated politics through-
out Yugoslavia were both reflected and exacerbated inside Yugoslav football 
stadiums. Moreover, contrary to the findings of prior research, it is impor-
tant to state that this phenomenon was by no means restricted to the “big four” 
clubs, as an examination of FK Vojvodina and its “Red Firm” supporters’ 
group – which went on to display a far darker character less than a year 
after its optimistic founding – will seek to demonstrate. To this end, this 
investigation seeks to add the experiences of Vojvodina Province’s princi-
pal team to the historical record, whilst highlighting the existence of similar 
trends across Yugoslavia’s First Federal League. Having placed contempo-
rary Yugoslav football into context by evaluating the key political develop-
ments, this essay will focus upon one particular event – a match between 
FK Vojvodina and Dinamo Zagreb, which took place in Novi Sad in Feb-
ruary 1990. It will be argued that the nationalist outbursts surrounding this 
encounter were, in the words of one “Red Firm” member, ‘a turning point 
for Novi Sad’,7 as the hitherto peaceful and politically unfazed Vojvodina 
stadium succumbed to a day of ethnically and politically motivated violence 
involving Dinamo Zagreb’s “Bad Blue Boys” supporters’ group and mixed 
factions of Serbian fans who coalesced around “Red Firm”. From these 
events it is possible to conclude that this period in the history of FK Vojvo-
dina left a very mixed legacy for the club and its supporters. 

Academic Research and Media Coverage 

Allen Guttmann has noted that most historians ‘now acknowledge the 
political implications of sport’8 and a number of academics from various 
disciplines have focused their attentions upon the interaction between sport 
and politics in the former Yugoslavia. Hence, before proceeding it will be 
useful to consider the relevant findings which have been made in this field. 
The significant political role played by football supporters’ groups during 
the period which witnessed the disintegration of both Yugoslavia and its 
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First Federal League has been partially examined by Serbian and Croatian 
sociologists such as Ivan Čolović, Benjamin Perasović, Srđan Vrcan and 
Dražen Lalić.9 This research proves that many Yugoslav supporters in-
dulged in politically motivated nationalist chanting, ethnic violence and ri-
oting throughout the late 1980s and early 1990s. Vrcan and Lalić have 
demonstrated that Yugoslav ‘football fans acted as a catalyst for political 
violence on a mass scale’, whilst Čolović focuses upon the violent nation-
alistic behaviour of Belgrade’s football supporters and their subsequent pa-
ramilitary role in the Yugoslav wars.10 In particular, he states that during 
this period supporters’ folklore became ‘dominated by the theme of ethnic 
identity, until then sporadic and proscribed’.11 However, whilst these stud-
ies are invaluable in terms of aiding our understanding of ethnically and 
politically motivated football violence, they are largely limited to develop-
ments surrounding Yugoslavia’s “big four” football clubs. Geographically 
this reduces the scope of their findings to the three cities of Belgrade, Za-
greb and Split. Hence, whilst other regions were admittedly beyond the 
scope of this body of work, intriguing developments in polities such as 
Vojvodina are completely absent from this research. 

One event in particular receives disproportionate attention from aca-
demics, commentators, supporters and the global media. The Maksimir sta-
dium riot of May 1990 between Croatian supporters of Dinamo Zagreb and 
Serbian followers of Red Star Belgrade has achieved mythical status and is 
seen by many as the symbolic opening battle of the Yugoslav Civil War.12 
In Zagreb, the “Bad Blue Boys” even built a monument which honours the 
Dinamo supporters ‘who started the war on 13 May 1990 at the Maksimir 
Stadium’.13 The politically motivated rioting – which played out to a sound-
track of ethnic and political chanting, left as many as 141 people injured 
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and resulted in serious damage to Dinamo’s stadium and the surrounding 
area14 – has been assigned significant historical weight because it occurred 
only two weeks after the nationalist HDZ [Hrvatska Demokratska Zajed-
nica, Croatian Democratic Union] came to power in Croatia’s first democ-
ratic elections, and because Red Star’s “Delije” supporters’ group were 
known to be ardent believers in the ethnically inspired politics of Slobodan 
Milošević. Leading political commentators have described how live televi-
sion coverage of the ‘chaos and destruction sent waves of fear throughout 
Yugoslavia’ during a turbulent period of political instability and uncer-
tainty.15 However, Maksimir was just one of many such events which oc-
curred during this period and this essay will seek to demonstrate that whilst 
it may have been the largest occurrence of its kind, it certainly was not 
without precedent. 

The fact that the Maksimir riot was also seen as a significant devel-
opment at the time, with far reaching implications beyond the field of sport, 
is proved by the extensive media response. In the ensuing days and weeks 
Yugoslav newspapers and periodicals produced dozens of alarming articles, 
features and whole sections dedicated to Maksimir, with Sportski Žurnal 
even referring to the match as ‘Maksimir’s Croat-Serbian War’.16 This me-
dia coverage was, as Allen Sack and Zeljan Suster have demonstrated, 
largely divided along ethnic lines and made numerous accusations against 
the participants of the opposing ethnicity with regards to who was responsi-
ble for triggering the violence.17 As will become apparent, media coverage 
of football disorder and the phenomenon of media bias have considerable 
relevance to this essay, and will thus be considered in more detail here. 

Čolović’s groundbreaking chapter “Football, Hooligans and War” 
highlights the prevalence of media bias in Yugoslavia’s sporting press of 
the late 1980s and early 1990s.18 He states that whilst the explosion of 
nationalistic hatred and aggression among supporters was universally con-
demned by the sporting press, on closer inspection it becomes apparent that 
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the media were acting in a partisan manner and that according to Serbia’s 
media the primary sources of such evil behaviour and hatred were ‘support-
ers outside of Serbia’, with Dinamo and Hajduk fans from Croatia depicted 
as ‘especially wild, bestial’ and ‘inhuman’ by the Belgrade press.19 By the 
turn of the decade, Milošević had successfully created a ‘pliant press’ and 
Serbia’s media were exclusively blaming such excesses upon the nationalist 
leaderships of other federal units, such as the HDZ, whilst similarly respon-
sible Serbian politicians were largely excused from blame.20 John Lampe 
notes that after 1989 Zagreb’s media became an equally effective vehicle 
for the dissemination of ethnic politics, a development which was duly re-
flected by anti-Serb bias in Croatia’s sporting press.21 Sabrina Ramet con-
cludes that through its hysterical sectarian behaviour, Yugoslavia’s multi-
faceted media ‘contributed to both the breakup of the SFRY [Socialist Fed-
eral Republic of Yugoslavia] and the outbreak of interethnic warfare.’22 In 
many respects the way in which Yugoslavia’s media was structured always 
made it vulnerable to such political interference and partisan behaviour. 
This is because each of the federal units had its own separate media outlets, 
whilst Ramet has revealed that ‘there was a close correlation between re-
public of residence and preferences for newspapers and periodicals’ across 
the former Yugoslavia.23 1990s sales figures demonstrate this complex mar-
ketplace, showing that seven of the eight federal units were represented by 
their own publications among the 27 daily newspapers with circulations 
larger than 10,000 copies in Yugoslavia.24 That such complexity was repli-
cated in the sporting press is partially demonstrated by the presence of three 
sports publications on the above mentioned list – Zagreb’s Sportske Novosti 
and Belgrade’s Sport and Sportski Žurnal. Alongside these daily publica-
tions, the sporting press also included a number of weekly periodicals, pre-
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eminent among which were Belgrade’s Tempo and Zagreb’s Sprint, with 
the latter being renamed Sport Magazin in May 1990. 

Aware of this politically charged atmosphere and the interrepublican 
complexity which characterised the Yugoslav press of the late 1980s and 
early 1990s, the findings of this essay will be based upon careful analysis of 
a variety of contemporary newspapers and periodicals from the Autono-
mous Province of Vojvodina, Serbia and Croatia. Of particular interest are a 
number of letters written by football supporters and published in dedicated 
readers’ letters sections of Tempo and Sprint. Whilst it must be noted that 
these letters will have undergone both a selection process and editing, they 
nevertheless provide an otherwise unobtainable source of contemporary 
opinion which can be usefully contrasted against the reports of professional 
journalists.  These media sources will be used in conjunction with an inter-
view with members of the “Red Firm” supporters’ group and available sec-
ondary literature. 

 
FIGURE 2: A page of Tempo’s “Tribina Navijača” dedicated to letters and photographs 

from Vojvodina supporters, 31st January 1990. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 58 

Vojvodina’s Yogurt Revolution and the emergence of “Red Firm” 

By the beginning of October 1988 FK Vojvodina was already amongst 
the leading clubs of the First Federal League, having won all of its home 
games, including a notable victory against Hajduk Split. However, off the 
pitch SAP Vojvodina and its capital Novi Sad were being rocked by enor-
mous political upheaval. Since the Yugoslav Federal constitution of 1974 
both Vojvodina and Kosovo had enjoyed significant levels of autonomy 
from the Socialist Republic of Serbia, of which they formed constituent – 
though not subordinate – parts. In fact, the constitution effectively gave 
these provinces the same rights as Yugoslavia’s six constituent republics, 
with the right to administer their own affairs, equal representation at the 
federal level and the right to veto legislation in the federal parliament. All 
of this was fulfilled by the provinces’ own institutions – parliaments, ex-
ecutive councils, presidencies and supreme courts – without interference 
from Serbia.25 Ramet notes that as a result the provinces became ‘republics 
in everything but name’, whilst Serbia found it increasingly difficult to ex-
ert any kind of influence upon them.26 However, the Anti-Bureaucratic 
Revolution, which was carried out under the guidance of Slobodan 
Milošević between July 1988 and March 1989, effectively abolished this 
provincial autonomy, returning power to Belgrade and ensuring that the So-
cialist Republic of Serbia was centrally administered.27 

In Vojvodina, a series of 32 protest rallies took place between July 
and October 1988. These were ostensibly organised as protests against the 
perceived persecution of Serbs living in Kosovo – with delegations of Kos-
ovo Serbs leading the rallies – but they transpired to be a carefully orches-
trated plan designed to bring down Vojvodina’s autonomous government.28 
This season of rallies culminated in a massive demonstration in front of the 
Vojvodina Party Headquarters in Novi Sad on the 5th of October. The dem-
onstrators hurled cartons of yogurt and stones at the building, thus chris-
tening these tumultuous events as the “Yogurt Revolution”. Chanting for 
the resignation of the autonomous leadership, the crowd of up to 100,000 
people aired their grievances by shouting slogans such as: “Vojvodina is 
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Serbia”, “Kosovo is Serbia” and “Down with the 1974 constitution”.29 
Alongside these political statements, elements of the crowd also descended 
into nationalistic intolerance, screaming “Death to Albanians” and “All Al-
banians are guilty”, whilst denouncing the “separatist” Azem Vllasi – one 
of the leaders of the Kosovar Albanians – and chanting “We will kill 
Azem”, “We will kill Vllasi”.30 Having failed in their attempts to call in the 
army and under pressure from Milošević, the Vojvodina party leadership 
were unable to take control of the situation and in the early hours of the 
following day they resigned their positions. This enabled Milošević to 
cleanse the Vojvodina party structure of “autonomists” and install his own 
supporters.31 A similar process also took place in Kosovo and, with the 
promulgation of Serbia’s 1990 constitution, the autonomy of these two 
provinces was practically abolished. These amendments drastically upset 
the balance-of-power in the Yugoslav Federation, giving Serbia – along 
with a loyal Montenegro – four of the eight votes at the Federal level, lead-
ing the politicians of Yugoslavia’s other republics to conclude that the abo-
lition of these provincial autonomies effectively meant the end of Yugosla-
via.32 

In the aftermath of the Yogurt Revolution the previous autonomous 
regime was widely denounced and up to 40,000 people – politicians, police 
chiefs, managers of state-owned companies, media editors, etc. – were 
purged from their positions across Vojvodina and replaced by Milošević 
loyalists.33 Nor was FK Vojvodina left unaffected by this political changing 
of the guard. In a July 1990 interview with Tempo, the new club director 
Cvetko Riđošić denounced the previous regime, stating that ‘I must say that 
alongside the fact that the former autonomous politics destroyed everything 
in Vojvodina, it was also destroying FK Vojvodina.’ Having castigated ‘the 
former power-holders’ for high levels of corruption, he noted that ‘with the 
fall of autonomous politics the people for whom personal interests were 
above those of the club have finally been eliminated.’34 Three months ear-
lier Tempo had uncovered an alleged scandal, denouncing the corruption 
and criminal activity of “autonomists” who had previously (mis)managed 

                                                 
29 Silber & Little, The Death of Yugoslavia, pp.58–60 
30 Kerenji, “Vojvodina Since 1988”, p.354, reference 17 
31 Ibid., p.355; Ramet, Balkan Babel, p.30 
32 Silber & Little, The Death of Yugoslavia, p.63; Ramet, Nationalism and Federalism in Yugosla-

via, p.18 
33 Kerenji, “Vojvodina Since 1988”, p.355 
34 Riđošić, C. cited in; Cvijetić, B. (1990) „Mihajlović vredi tri miliona maraka”, Tempo, Belgrade, 

11 July. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 60 

FK Vojvodina.35 Of course, one wonders to what extent Milošević’s “pliant 
press” exaggerated these stories for propaganda purposes. 

In the midst of this enormous political upheaval FK Vojvodina was 
enjoying one of the most successful seasons in its long history. On the ter-
races a group of zealous youths, swept along by the euphoria surrounding 
their club, formed the “Red Firm” supporters’ group in the spring of 1989. 
Fan subculture was flourishing all over Yugoslavia in this period, with 
many of the principal supporters’ groups founded in the late 1980s. These 
groups were heavily influenced by developments elsewhere in Europe and 
by Britain’s hooligan subculture in particular. Many of the emerging groups 
gave themselves English names and the Union Jack was displayed in stadi-
ums across the country.36 In this respect “Red Firm” was no exception, as 
founding members of the group recall: 

We had a meeting and talked about the name of the group, and 
we wanted to give it a hard name – like the West Ham supporters – 
ICF, the Inter City Firm. There was a vote … and people wanted to 
name the group like that – so the Firm was a good name at that time. 
We wanted to be different from them, so we gave our group the name 
“Red Firm”, because of the red colour of our shirts.37 

A contemporary letter to Tempo explains that whilst the newly estab-
lished “Red Firm” was still relatively small, with around 500 “genuine” sup-
porters, ‘the number of flags, banners and drums is slowly increasing’.38 A 
Photograph from the victorious 1988–89 season clearly shows these fans with 
their distinctive red, white and orange “Red Firm” banner, featuring the cros-
sed hammers which were borrowed from the “Inter City Firm” crest.39 

This group also had a clearly defined political stance. In open opposi-
tion to the overt Serbian nationalism of Red Star Belgrade’s “Delije” sup-
porters’ group and the Croat nationalism of Dinamo Zagreb’s “Bad Blue 
Boys”, “Red Firm” declared themselves ‘Yugoslav orientated supporters’ 
from the outset.40 This policy was also adopted by groups in multiethnic 
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Bosnia and Hercegovina during this period, and such a stance should not 
come as a surprise when one considers the ethnic diversity of Vojvodina 
Province. The 1991 census shows that the two million inhabitants of the 
province consisted of 56.8% Serbs, 16.9% Hungarians, 8.7% “Yugoslavs”, 
3.7% Croats, and so on.41 Founding members of “Red Firm” recall that “we 
were not nationalists, because there were members of other nationalities in 
our group. Everybody was Vojvodinian.’42 In order to prove the pro-
Yugoslav credentials of “Red Firm”, one member of the subsidiary group 
“Red Crew” wrote to Tempo, explaining that during a recent match against 
Red Star, the “Delije” had chanted ‘Serbia, Serbia!’, to which “Red Firm” 
stalwartly replied ‘Yugoslavia, Yugoslavia!’ He also notes that “Red Firm” 
sang the Yugoslav national anthem in a European Cup game against the 
Hungarian club Honved.43 

 
FIGURE 3: “Red Firm” in action in Novi Sad during FK Vojvodina’s European Cup 

match against Honved in 198944 
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This stance is verified by the presence of numerous Yugoslav flags in 
photographs of the group from this time.45 Indeed, in the weeks following 
FK Vojvodina’s title winning success “Red Firm” were even accused of 
betraying Serbia by local supporters of Red Star and Partizan. This occurred 
when Vojvodina fans jubilantly chanted “Dinamo, Dinamo!” having re-
ceived news that the Croatian club had beaten Red Star, securing the cham-
pionship for FK Vojvodina in the process.46 Such a stance came in for much 
criticism from other Serbian supporters’ groups, whilst Tempo exacerbated 
the situation by printing a provocative letter from a “Delije” member which 
ridiculed the ‘very small number’ of Vojvodina supporters who attend 
matches.47 By the winter of 1989 many members of “Red Firm” had had 
enough, feeling that there was a need to demonstrate the credentials of their 
group. The stage was set for FK Vojvodina’s opening match of 1990 
against Dinamo Zagreb. 

During this time, the political situation continued to deteriorate in 
Yugoslavia, for whilst Vojvodina Province had endured its own political 
upheavals during the course of the 1988–89 football season, in the follow-
ing year the Yugoslav Federation itself began to unravel. In January 1990 
the League of Communists of Yugoslavia fell apart when the Slovene dele-
gation walked out of the 14th Extraordinary Party Congress and set the 
country on a path to dissolution in the process.48 Politics now moved into 
the centre of attention across Yugoslavia. Less than one month later politics 
and nationalism were to impinge upon FK Vojvodina itself, as the explosion 
of nationalist sentiment made a conspicuous arrival at its Novi Sad stadium. 

Politics on the Offensive – FK Vojvodina v Dinamo Zagreb 

FK Vojvodina’s highly anticipated match against Dinamo took place 
on Sunday the 18th of February 1990. The game, which saw the current 
league leaders take on the previous season’s champions, aroused great at-
tention among Yugoslavia’s football following public. Off the pitch, offi-
cials implemented extraordinary security measures for the visit of Croatia’s 
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leading team, whilst the Yugoslav Football Association unsurprisingly 
categorised the encounter as “high risk”.49 A foreboding pre-match report in 
Dnevnik informed its readership that the “Bad Blue Boys” were expected in 
Novi Sad in large numbers, and whilst Vojvodina’s stadium director told 
the Dnevnik reporter that Vojvodina’s supporters ‘have never been a prob-
lem’ in the past, the newspaper nevertheless predicted that ‘a little war will 
undoubtedly rage on the terraces.’ The reason for such a pessimistic stance 
was that Red Star and Partizan supporters had also announced their inten-
sions to unite with “Red Firm” in their contest against the visiting “Bad 
Blue Boys”.50 In fact, the possibility for such a coalition of Serbian support-
ers had been raised by “Red Firm” members in Tempo a few weeks prior to 
the big match. Four separate letters which were all printed in the same issue 
explained how “Red Firm” planned to prove its strength, size and ability to 
create an atmosphere during the forthcoming encounter against Dinamo.51 
Supporters of Red Star, Partizan, Spartak Subotica and Proleter Zrenjanin 
were all invited to come and assist the Novi Sad group, as the following 
extract from a letter written by Pera “Red Firm” demonstrates: 

…I invite all “Delije” and “Grobari”, as well as “Blue Ma-
rines” and “Indians”, to gather together with us for the first round 
of the spring championship against Dinamo in Novi Sad. We 
would welcome this because there is widespread talk in Novi Sad 
about the arrival of a large number of “Bad Blue Boys”, assisted by 
Split and Osijek “Torcida”.52 

These letters thus indicate that many supporters from Serbia and 
Croatia were planning a hostile showdown in Novi Sad. Extra police were 
drafted in, segregation fences at the stadium were reinforced and the stage 
was set for what was to follow. 

The early morning tranquillity which usually characterises Novi Sad’s 
streets every Sunday was shattered by the arrival of the 6am train from Za-
greb. The 400 strong contingent of “Bad Blue Boys” began to make their 
mark upon the city almost immediately, as local police moved to arrest two 
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juveniles from Zagreb after the window panes of two kiosks were smashed 
on the 23rd of October Boulevard which leads into the centre of Vojvodina’s 
capital. Shortly after this members of the “Bad Blues Boys” also shattered 
the window of a grocery on Maxim Gorky Street, before the group finally 
arrived on the central square.53 At this point the Croat group entered Novi 
Sad’s Catholic Cathedral and allegedly partook in “mass”, before taking to 
the streets once again to indulge in a series of nationalist chants and slo-
gans. 

 
Figure 4: Novi Sad’s Catholic Cathedral, where the Croat “BBB” attended “mass” and 

indulged in nationalist chanting on the morning of the game. 

In scenes reminiscent of the previous winter’s Yogurt Revolution, the 
“Bad Blue Boys” inverted some of the aforementioned Serbian nationalist 
slogans and goaded the local inhabitants by shouting “Kosovo is a Repub-
lic” and “Azem Vllasi”, as well as “This is Croatia” and various insults 
aimed at Serbian President Slobodan Milošević.54 In a subsequent letter to 
Sprint, a “Bad Blue Boys” member who was present on the square on that 
morning claimed that his group had been ‘irritated’ and provoked into 
singing their nationalist ‘repertoire’ by a middle-aged lady who had alleg-
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edly called them ‘Ustaše’ and spat at them from the top of a nearby build-
ing.55 Whilst these incidents set the tone for the rest of the day, according to 
“Red Firm” members politically motivated trouble had actually begun the 
night before with fighting between Serbs and members of the sizeable local 
Croat minority in nearby Petrovaradin.56 What is certain is that on the morn-
ing of the game the atmosphere on the streets of Novi Sad was incredibly 
tense and kick-off was still several hours away. 

Shortly before 2pm and with 15,000 spectators crowded into the Vo-
jvodina stadium, a “Bad Blue Boys” youth scaled the perimeter fence and 
ran onto the pitch brandishing an upside down Yugoslav flag without the 
socialist petokraka (five-pointed star). Of course, when a Yugoslav tricol-
our is deliberately inverted in such a manner it actually resembles the Croa-
tian flag, and as a result of this nationalist affront the youth received a 
beating from the local police.57 During the opening exchanges of the match, 
the Serbian and Croatian supporters traded verbal insults and competed 
against one another with nationalist slogans. From the east terrace, where 
“Red Firm” were located, chants of  ‘I love Serbia’ and ‘I hate Dinamo’ 
could be heard, whilst the “Bad Blue Boys” replied with ‘Arise Ban Jelačić’ 
and ‘I love Dinamo’ from their position behind the goal on the north 
terrace.58 However, the encounter only really exploded into life when FK 
Vojvodina took the lead in the 36th minute. 

As the ecstatic Vojvodina footballers rushed over to celebrate in front 
of “Red Firm”, firecrackers and smoke bombs began to fill the air. A televi-
sion commentator noted that ‘Novi Sad has never experienced so many py-
rotechnics before’, and a smokescreen soon obscured the pitch from view.59 
Dnevnik reported that the smoke and noise which greeted the goal made it 
feel ‘as if it were a war’ inside the stadium, and the game was immediately 
halted by the referee Dragiša Komadinić.60 In his post match report 
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Komadinić wrote that during the extravagant goal celebration ‘four or five 
smoke bombs fell on the pitch and around fifteen onto the athletics track, so 
I judged that the safety of the match participants was endangered.’61 Having 
consulted with the head of the police detachment, the referee delayed the 
match for ten minutes whilst policemen used force to clear the section of 
the east terrace where “Red Firm” were based. A photograph in Dnevnik 
captures the resultant scene perfectly. Huddles of engrossed players on the 
pitch can be seen looking over towards a completely empty stretch of the 
east terrace, the extent of which is clearly delineated by a twenty metre long 
red and white “Red Firm Novi Sad” banner draped over the advertising 
hoardings at the front of the stand.62 Nevertheless, these supporters were 
eventually allowed to return to their places.63 

The magnitude of “Red Firm’s” celebration also elicited a response 
from the visiting supporters, who – not wanting to be outgunned by their 
Novi Sad opponents – began to create their own smoke screen in Dinamo’s 
distinctive blue colours during the enforced interruption to the match.64 As a 
result, the police also moved in to calm the “Bad Blue Boys” and chaos 
reigned inside the stadium for several minutes. Outraged at the allegedly 
brutal police intervention against these Croat supporters, both the coaching 
staff and players of Dinamo rushed over towards the north terrace in an at-
tempt to protect their own fans. In what would turn out to be the most con-
troversial event of the day, the police could be seen using batons against 
young Dinamo supporters, whilst Dinamo players Zvonimir Boban and 
Kutim Šalja scaled the perimeter fence and hurled nationalist abuse at the 
entrenched policemen.65 
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Figure 5: Novi Sad’s Vojvodina Stadium, looking out from the north terrace where the 
“BBB” were accommodated. “Red Firm” and the other Serbian supporters were located 

on the east terrace, to the left of the photo. 

After these ten minutes of madness the game resumed and there were 
no further incidents on the terraces. The match ended in a penalty shootout 
victory for Dinamo and afterwards a large police detachment escorted the 
“Bad Blue Boys” on foot to the train station.66 Whilst the newspapers report 
that there were no incidents on the return to the station, “Red Firm” 
members are adamant that they attacked the Croat fans many times and that 
‘Vojvodina supporters took two banners from them and stoned their train.’ 
They also note that a number of people were hurt on both sides.67 A history 
of the group records that “Red Firm” did indeed steal two banners – those 
of “BBB Slavonski Brod” and “BBB Slavonska Požega”.68 A far more seri-
ous act of vandalism was reported in a number of contemporary articles. 
This incident saw Vojvodina supporters smash the windscreen of a coach 
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which had brought Dinamo fans to Novi Sad.69 But, despite nearly twelve 
hours of aggression, vandalism and ethnic slurs – resulting in fifteen ar-
rests70 – the day ended as peacefully as it had begun. As soon as the “Bad 
Blue Boys” were aboard, their train pulled out of the station in the direction 
of Croatia and a tranquil peace fell over Novi Sad. However, the post mor-
tem into what had gone wrong on that brisk February day in Vojvodina 
would rage for weeks in the Yugoslav press. 

Aftermath – Battle by Media 

Monday morning’s Dnevnik relentlessly condemned the behaviour of 
both sets of supporters and in subsequent days numerous articles were pub-
lished on the subject.71 The principal Vojvodina daily adopted the stance 
that whilst such disgraceful behaviour was to be expected from the ‘infa-
mous’ “Bad Blue Boys”, the most disappointing aspect was that FK Vo-
jvodina’s own supporters also ‘failed the test’.72 Dnevnik Journalist Gabor 
Kovač reticently noted that whilst ‘for a long time Vojvodina was proud of 
its supporters, claiming to have the best public in the country’, “Red Firm” 
had now ‘turned their backs on their club’: 

They failed them when they were perhaps needed the most. 
Simply, they went along with a handful of Dinamo supporters and 
after the leading goal of “their” team they reacted like barbarians. 
Obviously for them it was not important whether their club would 
win, but rather how they could demonstrate their strength to the 
“Bad Blue Boys” … They resembled an unbridled mass for whom 
the sole aim was to create disorder.73 

This opinion is typical of the Dnevnik coverage of the match. Thus, 
whilst the newspaper was willing to condemn the local supporters, it did so 
by concluding that they were ‘provoked’ by the Croat “Bad Blue Boys”, 
going ‘along with a handful of Dinamo supporters’. The willingness for 
Yugoslavia’s republic centred press to lessen the magnitude of acts com-
mitted by members of their own nation, whilst concurrently accentuating 
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the misdeeds of groups from other republics has been demonstrated by 
Čolović’s previous study, as noted above. This helps to explain why Dnev-
nik held a handful of Croat fans fully responsible for lighting the fuse. 

Thus, without excusing the “Bad Blue Boys” for their role in the day’s 
events, it is perhaps more useful to look a little closer to home for the ori-
gins of “Red Firm’s” ‘barbarian’ behaviour. As previously mentioned, 
members of “Red Firm” wrote letters to Tempo during the build-up to the 
match which specifically stated both their desire to prove their strength and 
ability to create an atmosphere, and an open invitation for assistance from 
other Serbian supporters’ groups. Indeed, when the president of Vojvodina 
supporters was questioned about the poor conduct of his peers following the 
Dinamo match, he offered a far more plausible reason for “Red Firm’s” de-
generation into ethnically motivated behaviour: 

The Vojvodina supporters were not guilty for that. You saw 
that we were not alone; followers of Partizan and Red Star joined 
us, while Proleter’s Indians and the Blue Marines (Spartak support-
ers) also sneaked among us. We did not manage to pull the strings. 
We tried to chant “Voša, Voša…” but it did not spread … many 
only came to cause disorder.74 

A subsequent letter printed in Tempo protested that supporters should 
be allowed to sing about their love for Serbia and then went on to thank 
‘our friends from Belgrade, Zrenjanin and Subotica … for their help, with 
the wish that our cooperation will continue.’75 Thus, although the “Bad Blue 
Boys” were known troublemakers with strong nationalist views, it is 
apparent that a coalition of Serbian groups gathered in Novi Sad in order to 
confront their Croat adversaries. 

Several letters in Belgrade and Zagreb publications condemned the 
events surrounding ‘the match in Novi Sad at which nationalism excelled.’76 
For example, Tempo reader Dragan Todorović castigated both the Serbian 
nationalism of Vojvodina’s supporters – who he notes ironically ‘identify 
themselves as “Yugoslavs”’ – and the Croat chants of the “BBB”, who 
‘clashed with the police for the umpteenth time.’77 Similarly, Dinamo 
supporter and Sprint reader Dragan Živković berated his fellow fans for 
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‘those disgraceful chants on the streets of Novi Sad’, appealing to them to 
‘come to their senses, calm down and forget nationalism’.78 However, 
whilst accepting that nationalist chanting took place in Novi Sad, a number 
of Zagreb’s journalists put a very different spin on the day’s events. 

Accusing many commentators of ‘making a mountain out of a mole-
hill’, Sprint magazine stated that everything in Novi Sad ‘was strangely 
forced, fabricated from nothing’.79 Developing this position the magazine’s 
main article on the match condemned the incompetence of the match offi-
cials for delaying the game for too long after “Red Firm’s” celebratory 
smoke screen had cleared.80 But the greatest accusations are reserved for the 
police. Dubbing them ‘pyromaniacs in uniform’ Sprint blasts the police for 
their brutal intervention against the “Bad Blue Boys”. The article utilises a 
quote from Dinamo’s head coach Josip Kuže in order to explain what was 
responsible for the explosion of violence in the stadium: 

The scandalous, disgraceful conduct of the police! They beat 
and attacked our supporters without a reason, without any kind of 
motive. I saw one policeman, who had been with us in the hotel – 
talking to us nicely before the match – and now he was cruelly 
pounding everyone who he could grab…81 

Sprint goes on to note that the police also ‘attacked’ Vojvodina’s sup-
porters on the east terrace, ‘again without an obvious reason’. Summoning 
recollections of recent football disasters such as Heysel and Hillsborough, 
the article blusters: ‘Flight, a pressing mass, a stampede… It ended unbe-
lievably, in such circumstances one can easily be killed.’82 Novi Sad’s 
Dnevnik had a very different view of how these officers conducted them-
selves during the game, praising them and noting that ‘thanks to the effec-
tive actions of the police, more severe incidents on the terraces were pre-
vented.’83 Ironically, in total contrast to the Zagreb magazine, Dnevnik also 
hinted at the potential for tragedy, but instead of blaming the police, it cate-
gorically stated that the supporters were to blame: ‘It appears as though 
various tragic precedents are not sufficient warning to the kids when they 
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leave for the stadium’.84 This clash of opinions would reach full maturity 
during the aftermath of the aforementioned Maksimir riot which occurred 
just three months later. Following Maksimir, Croatian nationalist politicians 
and media organisations denounced the police for being pro-Serbian and 
allegedly utilised the opportunity to purge Serb officers from the force.85 

Numerous readers’ letters also denounced the police for their over 
zealous approach and particularly for the use of batons against unarmed 
teenagers. “Bad Blue Boys” member Marić was outraged that the Novi Sad 
public chanted “Serbia, Serbia” as ‘the police tested their truncheons on our 
backs’,86 whilst an older Dinamo supporter condemned the law enforcers 
who ‘mercilessly used truncheons, beating even children around fifteen 
years old without any genuine reason.’87 Vojvodina supporters were also 
keen to stress that the police had overreacted against both “Red Firm” and 
the “Bad Blue Boys”. Dean Terzić from Novi Sad stated that: 

I would like to most energetically condemn the conduct of the 
police who so barbarically attacked our children, without any 
genuine reason. Tears came to my eyes whilst watching that horri-
ble sight. I ask myself, do these same policemen have anything de-
cent or humane within themselves; do they have children at all?88 

Another Vojvodina supporter blamed the disturbance upon ‘the be-
haviour of our Novi Sad police department’, bitterly explaining how sad it 
was ‘to watch how the Novi Sad policemen “re-educated” us while, at the 
time, there were elderly people, girls and a large number of extremely 
young children on the terraces.’89 A Dinamo fan, resident in Vojvodina, 
stated that he would never take his son to a match again, concluding: 
‘Whilst not defending the uncultured savagery among the supporters, I 
wonder whether anyone will ever consider the conduct of policemen in sta-
diums, and not only in Novi Sad but also elsewhere?’90 

Despite such a broad range of condemnation, Novi Sad’s Dnevnik 
continued to firmly back the police position, choosing instead to present 
Dinamo’s management and players as the principal villains of the piece. 
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The newspaper interviewed Dragutin Adamović, the head of the Novi Sad 
police administration, giving him the chance to justify the police’s tough re-
action.91 The article begins by explaining that Dinamo’s executive board 
had reprimanded the police for ‘not applying the same standards towards 
Dinamo’s supporters in comparison with the other spectators’, particularly 
with regards to the ‘unnecessary usage of truncheons’. In response, Ada-
mović stated that a truncheon had only been used once and that every act of 
his policemen had been directed against specific misbehaving individuals. 
Satisfied with this response the Dnevnik reporter allowed Adamović to con-
clude the interview with his own thoughts on the matter: ‘I would like to 
add the very incorrect behaviour of the Dinamo players, led by their man-
ager Kuže against members of the police. They insulted them, swore 
“mother Serbia” at them, gesticulated…’92 These comments, referring to the 
moment when Dinamo’s employees ran to the aid of the “Bad Blue Boys” 
on the north terrace, chimed harmoniously with Dnevnik’s own coverage of 
the match. On this incident, the newspaper had previously stated that the 
Dinamo players ‘took advantage of the situation in order to verbally settle 
accounts with the police’.93 A different article ridiculed Dinamo’s players, 
noting that ‘Internationals Davor Šuker and Zvonimir Boban excelled, but 
the loudest was Kujtim Šalja … who even climbed the fence so that he 
could let his supporters know that the footballers were with them.’94 By 
contrast, the actions of Kuže and his players were praised in one readers’ 
letter, whilst Sprint justified their behaviour on the basis of the alleged 
police brutality to which they were witnesses.95 Čolović notes that Boban 
and Šalja were also customarily highlighted as ‘examples of abandonment 
to nationalistic passions’ in the Belgrade press during this period.96 Three 
months later Boban would famously clash with the police again at Mak-
simir, an act which led to his vilification by the Serbian media and deifica-
tion by a section of Croat nationalists. 

It is perhaps fitting to leave the last words on the day’s events to the 
head of the Novi Sad police administration, for they perfectly encapsulate 
the nationalist rhetoric which was in common usage during these post-Yo-
gurt Revolution days: 

                                                 
91 Bakmaz, „Иcти тpeтмaн пpeмa cвимa”, Днeвник 
92 Adamović, D. cited in; ibid. 
93 Kovač, „Лaдић oвepиo бoд зaгpeпчaнa”, Днeвник 
94 Predojević, „Кaмepa нa cтaдиoнy Вojвoдинe”, Днeвник 
95 Dean Terzić – Novi Sad, „Jedna dimna nije razlog”, Sprint; Tironi, „‘Piromani’ u uniformi”, Sprint 
96 Čolović, Politics of Identity in Serbia, p.262 
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I would recommend to the Dinamo members that if they 
worry about “their children” so much, before every trip in the fu-
ture let them make them forget the intention to smash shop win-
dows, cabins; to not attack photographs of Slobodan Milošević in 
shop windows without reason; to think carefully where they can 
shout “Slobo, Srbine čakije ti ne gine”, “Azem, Azem”, “Kosovo is 
a Republic” and similar slogans. This climate is highly sensitive to 
that, and before the match Dinamo supporters behaved in just this 
way.97 

The language of the Yogurt Revolution which is employed here re-
minds the reader of the fact that the Socialist Autonomous Province of Voj-
vodina had been taken over by Milošević loyalists the previous winter and 
that “autonomist” police chiefs and media bosses had been purged from 
their positions of power in the resultant “reforms”.98 Returning to Ada-
mović’s recommendations, it should be noted that they were to fall on deaf 
ears. The following months would prove that these incidents in Novi Sad 
were merely a dress rehearsal for what was to come. 

The Beginning of the End 

According to “Red Firm” members, the match between Vojvodina and 
Dinamo was ‘just the introduction – there were many other games like this, 
and then it all broke down in the Maksimir.’99 That this is a reasonably 
accurate description of the period is proved by the pages of contemporary 
periodicals and newspapers, which are full of details concerning the many 
nationalism fuelled incidents which occurred in stadiums across Yugoslavia 
over the following months. Indeed, on the very same day as the game in 
Novi Sad, a match in the Socialist Republic of Macedonia between Vardar 
Skopje and Red Star was also marred by crowd trouble and ethnic chant-
ing.100 The deteriorating political situation in the country only added to this 

                                                 
97 Adamović, D. cited in; Bakmaz, „Иcти тpeтмaн пpeмa cвимa”, Днeвник. Silber and Little note 

that following the Anti-Bureaucratic Revolution, ‘Milošević attained almost divine status …. Suddenly 
he was everywhere. His photograph or portrait, often both, hung in every store window, in trucks, of-
fices and government buildings.’ Silber & Little, The Death of Yugoslavia, p.60 

98 Kerenji, “Vojvodina Since 1988”, p.355 
99 Ognjen, Miroslav and Nebojša – Red Firm, FK Vojvodina Supporters’ Group, Novi Sad, Serbia, 

8 November 2007. 
100 Dragan Todorović – Belgrade, „Sport treba da zbližava”, Tempo 
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phenomenon and by the time of HDZ’s April 1990 election victory in 
Croatia, games which featured Serb and Croat teams rarely passed without 
incident. The Maksimir Stadium Riot of May 1990 was the climactic event 
for Yugoslav football hooliganism and it foreshadowed the country’s fate, 
as Zdenko Mahmet – who was Dinamo President at the time – predicted: 

The war of Dinamo and Red Star supporters was a serious 
warning to politicians; it will be a prologue to a possible apoca-
lypse if reason does not win over stupidity and spiritual breadth 
over the chauvinists’ narrow-mindedness.101 

However, the events surrounding Vojvodina’s own encounter against 
Dinamo must be seen as a genuine precursor to the violence in Zagreb. As 
has been demonstrated, on the streets of Novi Sad – three months before 
Maksimir – Dinamo’s “Bad Blue Boys” traded nationalist insults with Ser-
bian supporters, clashed with the police and were heavily criticised by the 
Serbian press. Moreover, the subsequent media conflict over the conduct of 
both the police and of Dinamo’s players bears an uncanny resemblance to 
the partisan debates which would rage over Maksimir. 

The onset of war over the summer of 1991 meant the end of the Yugo-
slav First Federal League as it resulted in the withdrawal of Croat and Slo-
vene teams. The following year also witnessed the departure of Macedonian 
clubs, along with all but one of Bosnia and Hercegovina’s teams.102 A 
league consisting of Serbian and Montenegrin clubs continued to operate 
throughout the conflict, but this competition was a shadow of its former 
self. FK Vojvodina endured a collapse in spectator numbers. During the 
victorious 1988–89 season the club enjoyed average attendances of 9,294, 
but by April 1992 a meagre crowd of just 500 souls watched their team 
struggle to a 1:0 victory over local rivals Spartak Subotica.103 “Red Firm” 
members note that the difficulties imposed by sanctions, inflation and war 
made such a crowd figure typical during this period. It was truly the end of 
an era for Yugoslavia, Vojvodina and the club which bears its name.104 

Whilst FK Vojvodina has never again reached the heights of 1989, the 
club has continued to represent Novi Sad in both the Serbian Premier 
League and in European competitions ever since. In the spring of 2009 

                                                 
101 Mahmet, Z. cited in; Kos, „Гнeв гyбнтникa”, Cпopтcки Жypнaл 
102 FK Borac Banja Luka continued to play in the Yugoslav federal leagues for a number of seasons. 
103 This average for the 1988–89 season is derived from by collating the individual match 

attendances in: Todorović & Gavrilović, Ocaмдeceт cpвeнo-бeлиx гoдинa 
104 Christian Axboe Nielsen has examined the broader political developments surrounding Serbian 

football since the outbreak of war in 1991: Nielsen, “The goalposts of transition” 
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Vojvodina’s supporters celebrated two important anniversaries. Firstly they 
marked twenty years since the founding of the “Red Firm” supporters’ 
group. 

 
Figure 6: The Vojvodina supporters’ group, today united under the name “Firma 

1989”, celebrate ‘twenty years of experience’ during FK Vojvodina’s 2009 match 
against FK Javor Ivanjica. The twentieth anniversary of the founding of the “Red  

Firm” supporters’ group took place earlier in the year.  

This was followed swiftly by celebrations in honour of the club’s First 
Federal League title of 1989. Politcally, the Autonomous Province of Vo-
jvodina has been slowly regaining its autonomy ever since the fall of 
Milošević in 2000, and in 2009 Serbia’s parliament ratified a new statute of 
autonomy for the province. To conclude, it may be stated that the history of 
FK Vojvodina during the period under examination is inseparably entwined 
with the history of Novi Sad and the (Socialist) Autonomous Province of 
Vojvodina. It may also be stated that via an examination of the historical 
developments surrounding football clubs and their supporters, it is often 
possible to gain a unique perspective into the political and social history of 
a particular region during times of acute political upheaval. 
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РИЧАРД МИЛС, историчар 
Норич, Велика Британија 

 

ФК „ВОЈВОДИНА”, „RED FIRM” И ПОСЛЕДИЦЕ  
„ЈОГУРТ РЕВОЛУЦИЈЕ”: 1988–1991. 

САЖЕТАК: У чланку се описује буран период у историји новосад-
ске „Војводине”. Користећи оновремену штампу као историјски извор, 
а уједно и усмена сведочења навијача „Воше”, аутор смешта догађаје 
везане за ФК „Војводину” у шири историјски контекст, показујући да су 
политички догађаји, као што је „Јогурт револуција” из 1988. године, 
имали велики утицај на сам клуб. Упоредо са тим, у тексту је приказана 
појава навијачке групе „Red Firm”, од њеног оснивања током шампион-
ске сезоне 1988/89, преко њене „пројугословенске” фазе, до коначног 
склизнућа ка национализму и хулиганству. У вези са тим, аутор се усред-
средио на само један догађај – утакмицу између „Војводине” и загре-
бачког „Динама” која је била први спортски сусрет у Новом Саду који 
су обележили озбиљни политички мотивисани инциденти између срп-
ских и хрватских навијача. Сматра се да је то била својеврсна проба за 
злогласне нереде на „Максимиру”, до којих је дошло три месеца касније. 
Шире гледано, циљ овог рада је да укаже на користи истраживања де-
шавања везаних за одређени фудбалски клуб и његове навијаче, а у 
намери да се стекне дубљи увид у политичку и друштвену историју јед-
ног региона, у времену жестоких политичких превирања. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:  фудбал, ФК „Војводина”, Нови Сад, Југославија, 
САП Војводина, „Red Firm”, „Јогурт револуција” 
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ДРАГИЦА ВУЛИН, виши архивиста 
Историјски архив „Срем”, Сремска Митровица 

РУДНИК МРКОГ УГЉА ВРДНИК (1804–1968) 

САЖЕТАК: Рудник мрког угља Врдник је једини рудник у Срему који има бо-
гату рударску традицију. У раду су хронолошки приказане промене од његовог 
оснивања 1804. године, власничка трансформација, организација, пословање и та-
беларни прегледи производње угља све до отварања поступка редовне ликвидације 
1968. године. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Рудник мрког угља Врдник, рударство у Срему, производња 
угља. 

Рударство у Срему 

Главни и највећи угљенокоп сремског подручја био је Врдник. Ње-
гова производња покривала је потребе Срема и дела Бачке. 

Године 1910, у Сремским Карловцима почео је са радом рудник 
Сремског угљенокопног друштва. Рудник је добро пословао непосред-
но после Првог светског рата, па је 1920. године у њему ископано 4.420 
тона лигнита. Већ 1922. године у руднику је радило само десет рудара 
што је довело до пада производње. Касније, овај рудник преузима но-
восадско угљенокопно удружење „Индустрија”, али се 1932. године за-
тварају окна на Горњем сењаку, Банстолу и код Липовачког потока. 

Рудник у Чортановцима био је у власништву Карловачког угљено-
копног удружења. Године 1921. у њему је радило шеснаест рудара, у 
две смене. Касније, власници рудника су постали Ћиро Санадер и Ђу-
ро Поповић, али су га дали у закуп Александру Виловићу. Године 1936. 
Виловић је напустио експлоатацију и остао дужан рударима за надни-
це укупно 19.000 динара, па је управа Дунавске бановине морала дати 
помоћ рударима напуштеног рудника. 
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У Черевићу, Беочинска фабрика цемента је држала рудник чији је 
угаљ употребљавала у фабрици. Године 1919. ископано је у овом руд-
нику 3.727 тона угља, а 1920. године 8.968 тона. Због знатно јефтини-
јег врдничког угља, производња у овом руднику је смањена, а тиме је 
смањен и број рудара (од стотине на четрдесет), тако да се производња 
угља у овом руднику одвијала до Другог светског рата.1 

Рудник мрког угља Врдник налазио се у Срему, на јужним оброн-
цима Фрушке Горе, у непосредној близини Београда и Новог Сада. Почео 
је са радом 1804. године, што значи да има богату рударску традицију, 
али је тек 1840. године започела експлатација мрког угља. Године 1870. 
постао је власништво загребачког привредника Гвиде Понграца, који 
је 1889. године изградио железничку пругу од Врдника до Руме и тако 
осигурао пласман угља на подручју већег дела Срема. Са  извесним 
прекидима рада, као приватни рудник пословао је  све до 1908. године. 
Због његове важности исте године прешао је из  приватног власништва  
у државну својину. У периоду после ослобођења, Рудник је непрекидно 
вадио угаљ и стављао га на располагање нашој привреди у количинама 
од 65.000 до 90.000 тона годишње. 

За време Првог светског рата, Рудник мрког угља у Врднику је пот-
падао под Војно-рударско надзорништво у Загребу, те су рудари били 
ослобођени одласка у војску. Међутим рад у руднику је био тежи од 
ратовања. 

Крајем рата, производња у Руднику застаје. У Врднику је, већ 31. 
октобра 1918. године, формиран Месни одбор Народног већа који је, у 
првом допису упућеном у Загреб, молио новац за исплату рудара који 
су радили у Јужном окну и окну „Јанош”,  за три до десет круна, и то 
десет до дванаест сати. Због неисплаћених зарада, рудари су обустави-
ли рад. 

Без обзира на долазак војске, рудари су – уместо двадесет, односно 
двадесет пет вагона угља дневно – вадили само два вагона, иако је тр-
жиште просто вапило за угљем. 

Рударско сатништво у Загребу – којем је Рудник у Врднику припа-
дао све до 1921. године, није успевало код Министарства шума и руда 
у Београду осигурати довољна средства за плате рудара. 

На састанку рудара, 27. априла 1919. године, закључено је да се 
управи Рудника поднесу захтеви и ако их управа не испуни, рудари ће 
ступити у штрајк. Управа је одобрила само повећање зарада за четрде-
сет до педесет круна, а све остале захтеве радника је одбила, образла-

                                                 
1 Положај радничке класе у Срему 1918–1941. Др Мира Колар-Димитријевић страна 190 и 191. 
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жући да за њих није надлежна. Да би се спречио штрајк рудара, у Рудник 
мрког угља Врдник је послат одред војника. 

Међутим, врднички рудари су били познати по борбености – још 
од великог штрајка 1906. године, те се ни сада нису препустили само-
вољи државног послодавца. Упркос терору који се спроводио према 
рударима, њих 490 учланило се у Општи раднички савез (ОРС) и 1. сеп-
тембра 1919. године тражили повишицу од 50 % коју им је управа већ 
обећала. 

Влада је сменила управу и отпустила одређен број рудара, а да би 
смањила њихову бунтовност, затворила је тек отворено Ново окно, из-
јавом да се у овом окну не може радити због подземних вода. 

Без обзира на напред наведене мере, рудари су поново ступили у 
штрајк 18. децембра 1920. године. Упали су у управну зграду и приси-
лили одговорне да им исплате заостале зараде. Влада је хитно послала 
у Врдник жандармеријско појачање. Повереништво шума и руда у За-
гребу замолило је 27. децембра 1920. године Земаљску владу да из врд-
ничког Рудника одстрани штрајкачки одбор и распусти синдикалну 
организацију. 

Под заштитом војске, врдничка жандармерија је затворила око сто-
тину рудара и натерала осталих хиљаду и сто рудара да наставе рад. 
Тако штрајк рудара – који је започет 31. маја 1922. године – није имао 
никаквих изгледа за успех. Штрајк је био окарактерисан као акт против 
државе, јер је започео у време женидбе краља Александра. 

У току 1927. године смањен је број рудара, јер је уведено да се у 
Руднику ради и недељом. Они радници који су се томе противили били 
су отпуштени. Рудари су захтевали интервенцију Радничке коморе, а 
представник повереништва из Сремске Митровице молио је, 21. јануа-
ра 1928. године, управника Рудника да се не отпуштају старији радни-
ци почетком сваке године и да се не крши Закон о заштити радника. 

Због честог оболевања рудара и лошег материјалног положаја би-
ло је оптерећено и социјално осигурање рудара, а током 1928. године 
десиле су се шездесет три несреће од којих су две биле са смртним ис-
ходом, што је све указивало на изузетно тешко стање у Руднику. 

Због великих залиха угља, у фебруару 1930. године извршена је 
редукција радног времена, али је адекватно томе и зарада била смање-
на. Дошло је до промене квалификационе структуре радника, јер се по-
већавао број малолетних и неквалификованих радника, према којима 
Рудник није имао никакве обавезе. 

У Јужно окно и у окно „Густав” провалила је, 05. октобра 1931. го-
дине, топла вода (од 36 степени) и она су била потпуно онеспособљена 
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за даљу експлоатацију. Срећом, приликом провале воде није страдао ни 
један радник, јер се катастрофа десила у време промене смена, али је 
260 рудара остало без посла. Један део рудара успео се запослити у ка-
менолому Добочаш, а један у окнима „Марија” и Угоре, који су после 
катастрофе јаче активирани, али шездесет радника остало је без ика-
квог запослења. У Руднику је 1934. године било запослено 530 рудара. 

Почетком 1940. године рудари су отказали уговор и тарифним по-
кретом успели су повисити своје зараде за 18,5% , што је био изванре-
дан успех за раднике једног државног привредног предузећа.2 

Рудник мрког угља у Врднику, као привредно предузеће основа-
но је решењем Председника владе ФНРЈ пов. бр. 462 / 46 – 3 од 31. ок-
тобра 1946. године. Рудник је уписан у регистар предузећа и радњи на 
страни 8 књиге X код Окружног привредног суда у Сремској Митрови-
ци, под бројем ФИ – 25 /44 од 06. 01. 1955. године.3 

Министарство финансија ФНРЈ донело је решење број 21122 дана 
7. августа 1950. године, којим је у регистру државних привредних пре-
дузећа општедржавног значаја, на регистарском листу број 209, изврше-
но брисање државног привредног предузећа Рудник мрког угља Врдник, 
са седиштем у Врднику, јер је, према решењу Владе ФНРЈ број 734 /1 од 
23. фебруара 1950. године, предато Влади НР Србије.4 

Министарство НРС донело је решење број 29854 дана 03. јула 1950. 
године, којим је извршена регистрација предузећа Рудника мрког угља 
у Врднику. Административно – оперативни руководилац предузећа је 
Генерална дирекција за угаљ Владе НРС. 

Предмет пословања: извођење рударских инвестиционих радова 
у виду услуга другим радним организацијама на територији СФРЈ; екс-
плоатација мрког угља; продаја мрког угља и свих производа и услуга 
предузећа.5 

Предмет пословања предузећа у споредној делатности је: пројек-
товање и истраживање угљених слојева за експлоатацију; њихово отва-
рање и одводњавање, укључујући дубинска истражна бушења; произ-
водња и продаја електричне енергије; експлоатација и продаја камена; 
производња и продаја креча; експлоатација и продаја бентонита и свих 
производа од бентонита; експлоатација и продаја шљаке блокова; изво-

                                                 
2 Положај радничке класе у Срему 1918 – 1941, Др Мира Колар – Димитријевић 192 – 206. 
3 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345  Рудник мрког угља  Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Статут  

из 1964. године. 
4 ИА  „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Решење Министарства финансија ФНРЈ бр.21122 од 07. августа 

1950.  
5 ИА  „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Решење Министарства НРС бр.29854 од 03. јула 1950. године. 
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ђење и одржавање рударских инвестиционих радова и истражних радо-
ва за сопствене потребе; обављање механичарских, монтажних, електри-
чарских, аутомеханичарских, грађевинских и осталих услуга за власти-
те потребе, а за трећа лица у границама слободних капацитета; превоз 
робе и радника у јавном саобраћају за властите потребе; стручно обра-
зовање радника путем курсева и семинара; продаја свих врста сирови-
на и материјала који нису потребни предузећу и организовање одмора 
и рекреације за раднике предузећа. Назив предузећа је: РУДАРСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКО – ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И 
ПРОИЗВОДЊУ МРКОГ УГЉА – ВРДНИК, а скраћени назив је: РУДАРСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ВРДНИК. 

Окружни привредни суд у Сремској Митровици донео је, 31. маја 
1967. године, решење број ФИ – 175 /67 којим је уписано у регистар 
предузећа и радњи (на страни 8 свеска X) да је Рударско предузеће за 
извођење грађевинских радова и производњу мрког угља из Врдника 
променило свој дотадашњи назив фирме, тако да ће фирма предузећа 
убудуће гласити: РУДНИК МРКОГ УГЉА У ВРДНИКУ, а скраћени на-
зив фирме је: РУДНИК. 

Из регистра је извршено брисање дела основне делатности који 
се односи на извођење рударских инвестиционих радова у виду услуга 
другим радним организцијама на територији СФРЈ, као из споредне 
делатности – производња и продаја електричне енергије, експлоатаци-
ја и продаја камена. 

Правилима о организацији и пословању Рудника мрког угља Врд-
ник (број 29260 од 29. маја 1950. године) била је утврђена организаци-
ја предузећа. Пословање предузећа обухватало је послове управе (руко-
вођење) и послове погона. Послови управе делили су се по својој при-
роди на шест сектора: 

1. Сектор општих послова 
2. Оперативни сектор 
3. Плански сектор 
4. Привредно-рачунски сектор 
5. Складишна служба 
6. Биро за евиденцију. 
Сектор општих послова бавио се кадрoвским, правним и админи-

стративно-техничким пословима предузећа. Наведене послове Сектор 
општих послова је обављао преко следећих организационих јединица: 

1. персоналног одсека 
2. одсека за радну снагу 
3. одсека за материјално обезбеђење 
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4. правне службе 
5. секретаријата. 
Персонални одсек старао се о обезбеђењу, усавршавању и разме-

штају потребног броја службеника, водио је њихову евиденцију и бавио 
се питањем плата. На челу одсека налазио се шеф који је за свој рад и 
рад одсека одговарао помоћнику директора за опште послове. 

Одсек за радну снагу је израђивао оперативни план проналажења 
радних резерви и укључивања потребне радне снаге. Борио се за стал-
ност радне снаге у предузећу, водио евиденцију о правилном коришћењу 
радне снаге, старао се о дисциплини радника, вршио контролу правил-
не примене прописа из радних односа и водио је збирну и појединачну 
евиденцију о радној снази. 

Одсек за материјално обезбеђење старао се о обезбеђењу и опреми 
радничких станова, материјалном обезбеђењу радника и снабдевању 
радника и њихових породица прехрамбеним и индустријским артикли-
ма. 

Правна служба бавила  се заступањем предузећа пред судовима, 
државним арбитражама и другим државним органима. Давала је прав-
на мишљења у вези са пословима предузећа. Стручно је помагала руко-
водиоцима предузећа при доношењу одлука, закључивању послова и 
склапању уговора. Састављала је све предлоге, поднеске, решења и дру-
га акта правне природе. Правном службом руководио је правни референт. 

Секретаријат је обухватао администрацију са преписком и архи-
вом, економат, курирску службу и спровођење хигијенско санитарних 
мера у просторијама дирекције предузећа. Радом секретаријата руко-
водио је секретар предузећа који је за свој рад, и за рад секретаријата, 
одговарао директору предузећа. 

Оперативни сектор обављао је послове инвестиција и производње 
у предузећу, као и административно-техничке послове. Наведене по-
слове сектор је обављао преко следећих организационих јединица: 

1. групе за грађевинске радове, 
2. групе за електромашинску службу, 
3. бироа за норме и 
4. службе јамомерства. 
Група за грађевинске радове руководила је изградњом грађевин-

ско–погонских објеката и њиховом опремом. Давала је складишној 
служби требовања материјала за грађевинско-погонске објекте. Ста-
рала се о локацији погонских објеката и одржавала везу са Урбанис-
тичким институтом, ради перспективног плана предузећа – у вези са 
погонским објектима. 
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Група за електромашинску службу руководила је радом механич-
ких, ауто и електрорадионицом, одржавањем и планском употребом 
машина. Водила је евиденцију машина, уређаја и машинских постро-
јења. Руководила је изградњом далековода, трафостаница, електрана, 
брикетница и сепарација. 

Биро за норме имао је за задатак да поставља искуствене и технич-
ке норме, контролисао је њихово извршење, водио је о томе евиденци-
ју и подносио је извештаје Генералној дирекцији за угаљ Владе НРС. 

Служба јамомерства вршила је јамска мерења и  мерења на днев-
ном копу, на основу којих су се израђивали планови. 

Плански сектор вршио је припреме и израђивао је перспективне 
планове предузећа. Проучавао је извршење планова на основу анализа, 
предлагао је мере за промену плана за будући рад и перспективни раз-
вој предузећа. Наведене послове плански сектор је обављао преко пла-
на производње, плана инвестиција и финансијског плана. 

Привредно-рачунски сектор вршио је целокупну контролу финан-
сијског пословања предузећа, преко финансијске оперативе и финансиј-
ске евиденције. 

Складишна служба је вршила набавку материјала и сировина, вр-
шила њихово складиштење и продају производа предузећа. Наведене 
послове складишна служба вршила је преко набавно–складишне служ-
бе и продајно–складишне службе. 

Биро за евиденцију водио је евиденције и прикупљао податке по 
свим прописаним показатељима, и на основу њих израђивао извештаје 
на прописаним обрасцима. 

Погони су били мање радне јединице предузећа и, у зависности 
од технолошког процеса и организационих потреба и услова, делили 
су се на главне, помоћне и споредне погоне. Главни погони (рудник, 
јама и сепарација) производили су основне продукте предузећа. Помоћ-
ни погони (електроцентрале, механичке и столарске радионице и лабо-
раторије) производили су помоћна средства која су непосредно служила 
за производњу. Споредни погони (шумске манипулације, кречане и 
циглане) помагали су предузећу у изградњи и одржавању објеката. 

Радом предузећа непосредно је управљао директор који се у раду 
руководио циљем и сврхом предузећа – како би оно остварило повере-
не задатке, послујући по принципу привредног рачуна, по упуствима, 
решењима и наређењима Генералне дирекције за угаљ, као и по посто-
јећим прописима и правилима предузећа. За управљање предузећем, 
директор је непосредно одговарао Генералној дирекцији за угаљ Владе 
НРС. 
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Колегијум је помагао директору у руковођењу пословима преду-
зећа и претресао сва важнија принципијелна питања предузећа, а пре 
свега, питања организације и одређивања општих задатака и смерница. 

Раднички савет је активно учествовао у решавању свих најважни-
јих питања предузећа, пратио је производњу и помагао унапређење про-
изводње и рада предузећа. Раднички савет је имао посебан задатак да 
се упорно залаже за отклањање потешкоћа које су настале у испуњава-
њу планских задатака. 

Стручни савет се установљавао као саветодавни орган директора 
предузећа по свим важним питањима у вези са пословањем предузећа. 
Чланове стручног савета постављала је и смењивала Генерална дирек-
ција за угаљ Владе НРС. 6 

Рудник мрког угља Врдник основао је, у свом саставу, Рударско-
-грађевински извођачки погон у Врднику (РГП). Оснивање погона одо-
брио је Народни одбор општине (НОО) Ириг решењем 03 – 2875, од 24. 
априла 1961. године. 

РГП је уписан у регистар предузећа и радњи на страни 8 свеска 
X, код Окружног привредног суда у Сремској Митровици, под бројем 
решења ФИ – 74 /61 од 27. априла 1961. године. 

Делатност РГП је била извођење рударско – грађевинских инвес-
тиционих радова, укључујући и бушења, а у виду услуга другим преду-
зећима на територији СФРЈ, а посебно на територији СРС. 

Године 1964. Рудник мрког угља у Врднику променио је назив у 
Рударско предузеће за производњу мрког угља и извођење рударско 
грађевинских радова, а скраћени назив је Рударско предузеће Врдник. 

Привредна делатност предузећа дефинисана је као основна и спо-
редна. Основна делатност је била производња (експлоатација) и прода-
ја мрког угља, а споредна – производња и продаја бентонита. 

Године 1948. дошло је до промене у организацији руководства. На 
основу решења Министарства рударства НРС број 2486 /48, од 04. јула 
1948. године, постављен је нови директор, док је дотадашњи директор 
премештен у Министарство рударства НРС, у Београд. 

У Руднику мрког угља Врдник  постојала је чета за спасавање, ва-
трогасна чета и рудничка милиција. 

Чета за спасавање је одржавала своје редовне вежбе и то: четири 
вежбе по два сата, теоријска предавања и практично руковање справама. 
Осим тога, чета је учествовала у озбиљним случајевима за време појаве 
ватре и провале CO2 и CО плинова, на дан 16. децембра 1948. године, 

                                                 
6 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345  Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971,  –  Правила 

о организацији и пословању  бр. 29260 од 29. маја 1950. године.  
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у Моринтову III-исток приликом прављења привремених и стабилних 
преграда, и за време провала метана у Моринтово V, дана 21. и 22. де-
цембра 1948. године. Чета је имала тридесет чланова, а поред њих, било 
је још око шездест увежбаних чланова. Поред тога, имали су тринаест 
исправних апарата: пет комада модел „Драгер”, три комада модел „Л. 
В.” и пет комада „MОKAA”. 

Ватрогасна чета имала је двадест три члана. Одржавала је редовно 
своје вежбе (две вежбе по два сата), одржавала је предавања и вршила 
је практична руковања моторним и ручним пумпама. 

Рудничка милиција је чувала све рудничке зграде после подне и ноћу, 
од  15 до 7 часова, а наведене послове обављало је двадесет два стражара. 

31. децембра 1948. године у Руднику је било запослено 500 радни-
ка, од којих је било 86 жена. Њих 19 је радило на јамском промету, а 
67 на вањском. Радило је и 62 ратна заробљеника, и то на јамском про-
мету 53, а на вањском промету 9. 

ТАБЕЛА I: производња угљена и бројно стање радништва у Врднику 1919–1936. 
године7 

ГОД. ПРОИЗВОДЊА 
У ТОНАМА 

ВРЕДНОСТ 
ПРОИЗВ. У ДИН. 

ИСКОРИШТЕНОСТ 
КАПАЦИТЕТА 

БРОЈ 
РАДНИКА    

1919. 36.529  

1920. 58.858  
1921. 94.703 13.267,515 94.7  
1922. 93.405 16.665,808 93 1.017 
1923. 86.322 21.311,692 86 903 
1924. 68.080 16.099,991 66 800 
1925. 73.561 14.015,777 73 743 
1926. 72.949 17.163,173 73 705 
1927. 77.022 13.787,970 77 763 
1928. 76.623 12.688,776 74 796 
1929.  14.331,886 92 871 
1930.  11.385,013 99  
1931.  17.677,984 77  
1932. 66.629   717 
1933.     
1934. 39.219 8.300,000  529 
1935. 48.001 6.100,000  505 
1936. 53.029 7.700,000  539 

                                                 
7 Положај радничке класе у Срему 1918 – 1941, Др Мира Колар – Димитријевић страна 193. 
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Под тешким и неповољним условима вршила се експлоатација 
угљенонаносних наслага, због великог притиска у јами, чија појава не-
ма никакве утврђене правилности – како по местима где се појављује, 
тако по јачини и времену трајања. Због тога је Рудник трошио много 
грађе и радне снаге на одржавању јаме, јер су продуктивно радиле само 
I и II смена, а III смена радила је искључиво на одржавању јаме, што је 
повећавало производне трошкове. 

Од укупне годишње производње (94.120 тона), на припрему отпа-
да 22.15 %, на откопавање 66,60 %, на уздржавање 11,01 % и на истра-
гу 0,24 %. 

Експлоатација угљене супстанце после завршавања потребних 
припрема вршила се стубним откопавањем са зарушавањем кровине 
по пружању и успону слоја, и дијагонално. Употребљавано је и фрон-
тално откопавање, које је давало добре резултате, али је оно било из-
водљиво само код дебљине слоја од 2,40 – 2,60 метара. 

Стубно откопавање давало је мању производњу и мањи учинак од 
фронталног откопавања, али трошило је мање грађе и било је сигурни-
је код евентуалног зарушавања јер, губитком једног откопа, остајала су 
још увек друга откопна радилишта за производњу. 

Код фронталног откопавања постизао се већи учинак, али се тро-
шило знатно више грађе за подграду и дрвене стубове, чиме се пове-
ћавала опасност избијања ватре – јер се дрвени стубови не могу увек 
извадити, тако да после зарушавања остају мале шупљине кроз које 
пролази ваздух и ствара оксидацију заосталих, макар малих, количина 
угља. 

Транспорт угља од окна до сепарације вршио се  вагонетима, ко-
јих је било 385 комада. Садржина једног вагонета износила је 0,6 м3. 
Превоз вагонета обављао се једном електричном локомотивом, а шири-
на колосека износила је 0,7 метара. Транспорт угља од сепарације за 
електрану вршио се вагонетима нормалног колосека помоћу два ваго-
на, а сваки је био носивости дванаест тона.8 

Услед тешких слојних прилика и експлоатационих услова, као и 
због изјаловљивања угљеног слоја у ревиру Моринтово IX, дошло је 
до напуштања овог ревира, иако су радови у откопном пољу помену-
тог ревира били припремљени. Због тога се морало форсирати отвара-
ње Северног ревира, а радови су били у почетној фази инвестиционог 
карактера. 

                                                 
8 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345  Рудник мрког угља  Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Извештај 

о раду за 1948 годину. 
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Због наведених околности, Северни ревир није био припремљен 
за нормалну производњу. Све је то утицало на опадање производње, 
нарочито у III и IV кварталу 1957. године. У III кварталу 1956. године 
произведено је 22.435 тона ровног угља, а у истом периоду 1957. годи-
не произведено је свега 16.240 тона, т.ј. 26,7 % мање. 9 

Радови на припреми и откопавању угља током 1958. године врше-
ни су у Северном пољу и у пределу Моринтово (сасвим на истоку у ре-
виру Моринтово), који је већ био у фази ликвидације. После избијања 
пожара,  24. марта 1958, радови на експлоатацији угља били су преки-
нути због затварања ревира. Даљи радови били су продужени тек после 
поновног отварања ревира у месецу јуну, и трајали су до зарушавања 
Зрачног окна Мориново, тј. до 12. новембра 1958. године. 

У северном пољу, припрема и експлоатација угља одвијала се у 
југоисточном и источном ревиру. Прилике у југоисточном ревиру биле 
су врло тешке због стрмине слоја, појаве воде и избијања ватре ( 1. де-
цембра 1958. године). 

У источном ревиру прилике су биле нешто боље, пошто је поло-
жај слоја био водораван, а сметње је правио доток воде из југоисточ-
ног ревира. Угљени слој у оба ревира био је добро развијен и његова 
дебљина износила је од 3,50 – 4,20 метара. 10 

У  1959. години јамске прилике биле су нешто повољније – без 
обзира на потешкоће (од краја маја па све до краја септембра), услед 
појаве таласа јаког притиска, што се одразило на производњу угља. То 
је имало за последицу испуњење годишњег плана само са 94,38 %. Ве-
лики број радне снаге морао се  пребацити на дизање и одржавање из-
возних и зрачних путева. Тек у четвртом кварталу 1959. године произ-
водња се одвијала под повољнијим условима. Током летњих месеци, 
осећао се недостатак неквалификоване јамске радне снаге. Флуктуација 
неквалификоване јамске радне снаге била је прилично велика, тако да 
је, од 01. јануара до 31. децембра 1959. године, Рудник напустило 137, 
а запослило се 105 радника и службеника. 

Радови на припреми и откопавању угља вршени су током 1960. 
године у Северном пољу, и то у југоисточном и источном ревиру, тако 
да је остварена производња, од планираних 78.080 тона, износила само 
65.910 тона или 84,41 %. Узроци подбацивања производње били су 

                                                 
9 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345  Рудник мрког угља  Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Извештај 

о  пословању за 1957 годину.                                  
10 ИА „Срем” СМ. Ф.бр. 345  Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Извештај 

за 1958.  и план рада за 1959. годину. 
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талас притиска због дотока воде током целе године и честе појаве 
ватре (било у једном, било у другом ревиру, са провалом јамских пли-
нова CO и CO2) – што је страховито сметало нормалној производњи и 
проузроковало њен пад. 

Затварањем откопних радилишта – услед појаве ватре у неком 
ревиру –  морала се читава производња пребацивати у други, неугро-
жени ревир, да би се могла обављати барем смањена производња. 

За локализовање пожара, односно за затварање угрожених делова 
у појединим ревирима, утрошено је много радне снаге и времена. Да 
би се спасла јама морали су бити ангажовани најискуснији рудари, а то 
је све ишло на уштрб производње. 

У III кварталу, у источном ревиру, због појаве пожара, није било 
откопавања, само је извођена припрема у мањем обиму, као и одржа-
вање зрачних и припремних путева. 

Тек у IV кварталу, после подизања прилазних путева према затво-
реном делу источног ревира и између нископа број  један и два, и после 
отварања запрека, започето је са откопавањем блокираног дела ревира 
у малом обиму, и то само са два откопна радилишта. 

Још од марта 1958. године било је јасно да Рудник нема довољно 
капацитета за производњу која би покрила све трошкове, али због мо-
менталног стања било је немогуће смањити режију, нарочито спољну, 
која је баш због слабе производње била неискоришћена – што се одра-
зило на учинак у 1958. години. Ово би се још више одразило на учинак 
да се Рудник није ослободио једног дела спољне радне снаге, током 
1958. године. Број радника је, 1. јануара 1958. године био 701, а 31. де-
цембра 1960. године 595, и то са погоном за израду шљак–бетонских 
блокова. 

Током 1960. године извршена су истражна дубинска бушења у 
пределу „Оборац”, ради испитивања угљених залиха које се тамо на-
лазе. Истраживања бушења дала су позитивне резултате, па су се тиме 
добиле нове залихе угља од 2.279.220 тона, признате од стране Коми-
сије за резерве минералних сировина НРС у Београду (број 21964 /1, од 
27. децембра 1960. године). 

У Руднику је постојала чета за спасавање која је имала двадесет 
шест чланова. Теоријске и практичне вежбе обављала је четири пута 
месечно. Чета је успешно интервенисала, током 1960. године, код по-
јаве и локализовања пожара. 

У Руднику је организована и ватрогасна служба која је имала два-
наест чланова. Ватрогасна служба имала је две моторне пумпе за гаше-
ње пожара, двадесет три ватрогасна апарата и пет брентача. 
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У Руднику је постојала и здравствена служба, тзв. рудничка амбу-
ланта, где је радио један лекар, хонорарно, и један лекарски помоћник. 
Рудник је поседовао и једна санитетска кола за превоз радника, у слу-
чају повреде или болести. У циљу унапређења здравствене заштите и 
заштите на раду приказивана су два филма из области хигијенске за-
штите: „Чувајмо очи”  и  „Наши зуби”. Филмове је гледало око 300 рад-
ника. 

У Руднику је постојала служба хигијенско–техничке заштите у ко-
јој је било запослено само једно лице у својству референта, са положе-
ним стручним испитом пред комисијом НОС Сремска Митровица. Ње-
гов рад се састојао у упознавању радника са правилником ХТЗ, тј. са 
мерама сигурности на раду, а два пута месечно обучавао је раднике о 
присуству јамских (отровних, загушљивих и шкодљивих) гасова. Тако-
ђе, вршио је надзор над правилном употребом, расподелом и коришће-
њем личних заштитних средстава у Руднику. 

ТАБЕЛА II: анализа остварене производње Рудника мрког угља Врдник 1949–1961. 
године11 

ОСТВАРЕНА ПРОИЗВОДЊА У ТОНАМА РЕД. 
БР. ГОДИНА РАДНИХ ДАНА

ГОДИШЊА ДНЕВНА 

1 1949. 310 94.120 303 
2 1950. 307 93.003 293 
3 1951. 306 72.509 237 
4 1952. 308 83.300 270 
5 1953. 307 79.200 258 
6 1954. 306 68.100 222 
7 1955. 308 82.100 266 
8 1956. 308 89.747 291 
9 1957. 305 74.265 243 

10 1958. 302 61.841 205 
11 1959. 304 72.298 238 
12 1960. 305 65.910 216 
13 1961. 303 72.853 240 

ПРОСЕК 1952–1961 305,75 74.961,4 245,172 

 
 

                                                 
11 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345.  Рудник мрког угља Врдник,  (1804–1968); 1883–1971, –  Годишњи 

извештај за 1961. годину. 
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Поред тога, вршио је упознавање радника са Планом спасавања 
запослених радника, у случају јамског пожара или појаве отровних јам-
ских гасова. Постојећим интерним правилником, ХТЗ референту су да-
та овлашћења да може обуставити рад на радилиштима када процени 
да је то у интересу заштите запослених радника и самог Рудника. 

У слојевима мрког угља у Врднику налазили су се уметци бенто-
нитске глине, дебљине око тридесет цантиметара. Бентонит се добијао 
као споредни производ код производње угља. Годишња производња 
бентонита износила је око две хиљаде тона. Сиров бентонит продавао 
се предузећу „Метан”, у Кутини. 

У 1961. години рударски инвестициони радови састојали су се од 
израде продужетка главног подинског извозног ходника, дела северног 
подинског ходника према североистоку, као и израде комора и водо-
сабирника. 

Радови су извођени кроз врло неповољне подинске наслаге, са 
притоком воде и бујањем материјала – што је отежавало напредовање, 
тако да су се тек израђени делови ходника због бујања морали поново 
подграђивати. 

Поред тога, октобра 1961. године, приликом извођења радова на 
челу северног подинског ходника, због постојања врло тврдог водо-
носног материјала, морали су се радови обуставити док се не изврше 
испитна бушења. У летњим месецима, за извођење рударских радова 
недостајала је радна снага. Због наведених узрока није се могао оства-
рити план напредовања инвестиционих радова у 1961. години. 

За прво полугодиште 1961. године планирана је производња угља 
у износу од 36.73 тона. Планирана производња није остварена због не-
достатка неквалификоване радне снаге, као и честе појаве пожара и пли-
нова у југоисточном и источном ревиру. Због тога су се морали повре-
мено затварати неки делови у оба ревира, помоћу стабилних преграда. 
То је све доводило до ометања нормалне производње угља, па је оства-
рена производња за прво полугодиште 1961. године износила 32.802 
тоне – 3.933 тоне мање у односу на планирану производњу. 

Радови на окопавању и добијању угља у 1962. години одвијали су 
се у ревиру северно од старог напуштеног II Нископа, у пределу основ-
ног вентилационог ходника, на коти 68 метара, као и западно од глав-
ног вентилационог ходника. 

Припремни радови извођени су као ужа припрема спољних или 
откопних ходника, као и ускопа. Између слепих окана SO2 и SO3 изра-
ђен је један ускоп који је имао карактер шире припреме у циљу разра-
де новог откопног поља. Овај ускоп је скоро целом својом дужином 
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рађен у поремећеној зони, па је био изложен снажним манифестација-
ма јамског притиска, услед чега је било немогуће одржавати га. Услед 
тога је овај ускоп напуштен и израђен је нови, на свега петнаест метара 
источно од старог ускопа. Овај нови ускоп се налазио у нормалном сло-
ју угља, па је и његово одржавање било задовољавајуће. 

Искоришћење капацитета производње у 1962. години износило је 
око 96 %, јер уско грло у производњи постојало је код ручног пригури-
вања вагонета, од слепог окна SO2 до северног подинског нископа.12 

Производња бентонита у 1962. години била је мања у односу на 
план. Планом је било предвиђено да се произведе 2.100 тона, а произ-
ведено је свега 1.608,70 тона, односно, план је извршен само са 76,60 %. 
Међутим, у односу на 1961. годину извршено је повећање производње 
бентонита за 9,13 %. 

Производња бранта износила је 390,65 тона, а планирана произ-
водња за 1962. годину износила је 1.500 тона – што значи да је план 
извршен само са 73,96%. У односу на 1961. годину, извршено је пове-
ћање производње бранта за 68,02 %. 

Планом предвиђена производња шљако-бетонских блокова за 
1962. годину износила је 559.000 комада, а у току године произведено 
је свега 106.928 комада, што значи да је план остварен са 19,13%. У од-
носу на 1961. годину произведено је мање за 75,52%. Планом је пред-
виђена производња шљаке 32.000 м3, а у 1962. години је произведено 
26.077,45 м3, односно план је остварен само са 81,49%. У односу на 
1961. годину извршено је повећање производње шљаке за 32,80 %.13 

Радови на откопавању угља у 1963. години извођени су у Север-
ном пољу, северно изнад главног подинског извозног ходника, источно 
и западно од зрачног ходника, источно и западно од зрачног ходника у 
угљу, тј. између старих радова (извођених од 1959 – 1963. године) на 
западу и природне границе врдничког базена на истоку. 

У ревиру северно изнад главног подинског извозног ходника по-
стојало је много потешкоћа због тектонских поремећаја и притиска, као 
и појаве пожара. 

У југоисточном пределу структура угљеног слоја била је нешто 
боља, али су постојале потешкоће због појаве воде, па су се морале мон-
тирати сисаљке и цеви за одводњавање радних места. 

                                                 
12 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345  Рудник мрког угља Врдник,  (1804–1968); 1883–1971, –  Годишњи 

извештај за 1962. годину.  
13 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник  мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, –  Завршни 

рачун  за 1962. годину. 
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Припремни радови извођени у угљу, као зрачни и извозни путеви, 
били су ужа, тј. непосредна припрема ради откопавања наведених пре-
дела. Током 1963. године израђено је 1.924,5 метара дужних ходника. 

Искоришћење капацитета производње у 1963. години износило је 
100%, а искоришћење сепарације износило је око 40%, јер је сепараци-
ја радила само у једној смени. 

Уско грло у производњи, једним делом, био је транспорт довлач-
ним витловима у Главном подинском извозном ходнику. Још 1963. го-
дине било је планирано да се транспорт кроз ходнике подинског систе-
ма обавља са Аку – локомотивама. Међутим, тек 1964. године постојала 
је могућност да се то спроведе. Такође, уско грло у производњи пред-
стављао је и рад сепарације у једној смени, јер прихватни бункер је 
малог капацитета у односу на производњу од 340 тона, на дан. 

У 1963. години била је примењивана само стубна метода откопа-
вања, са зарушавањем кровине без остављања заштитног стуба, тзв. „но-
ге” до старог рада. Наведену методу откопавања одобрио је Рударски 
испекторат у Београду под бројем  1531 /56, од 01. фебруара 1957. го-
дине.  Широкочелну методу откопавања у два појаса, са зарушавањем 
кровине, одобрио је Рударски инспекторат у Београду под бројем 4242 
/61, од 11. августа 1961. године.14 

Радови на откопавању и добијању угља  у 1963. години одвијали 
су се у два одвојена дела јаме. До 01. августа експлоатација угља вр-
шена је у ревиру који се налази између СО–2 и СО–3 и дела ревира у 
пределу Главног вентилационог ходника. Од 01. августа, па до краја 
године, угаљ се добијао у новоприпремљеном ревиру који се налазио 
југоисточно од СО–4, и у пределу бушотине 208. У ревиру између СО–
2 и СО–3 монтангеолошке прилике биле су јако неповољне, односно, 
цело поље између Главног вентилационог ходника и правца СО–2 и 
СО-3 налазило се у једној поремећеној зони, са угљем јако лошег 
квалитета. У целом  поменутом  лежишту, на више места, констатован 
је, у кровинској серији лапорца, до тада непознати угљени слој. По-
менути слој је изражене варјабилне моћности, те као такав није екс-
плоатабилан, док његово постојање и зарушавање са кровином изазива 
честе појаве јамских пожара. Недостатак радне снаге (у првом реду 
неквалификоване, нарочито у летњим месецима) и наведени тешки 
услови рада – проузроковали су пад производње угља испод пла-
ниране. 

                                                 
14 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудника мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Годишњи 

извештај за 1963. и план за 1964. годину. 
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Планирана  производња  за прво полугодиште 1963. године није  
остварена, јер је произведено мање 1.217 тона угља, а неостварена произ-
водња, закључно са 31. августом 1963. године, била је 4.073 тоне. Пре-
ласком у нови ревир требало је за наредна четири месеца надокнадити 
производњу која није остварена за протеклих осам месеци. Просечна 
дневна производња коју је овај ревир требало да обезбеди износила је 
373 тоне. Овако висока дневна производња тражила је крајње залагање, 
велику дисциплину свих чланова колектива и добру техничку опрем-
љеност. Без обзира што у овом периоду железница није могла  да испо-
ручи довољан број вагона нормалног колосека, предвиђена оперативна 
производња за овај период била је остварена, па и пребачена, а произ-
водња у појединим месецима достигла је максималну производњу, нај-
вишу од постојања Рудника. 

ТАБЕЛА III: производња угља по месецима, у 1963. години15 

Месец МЕСЕЧНО КУМУЛАТИВНО +- 

 планирано остварено планирано остварено месечно кумулат. 
I 8.209 8.622 8.209 8.622 +413 +413 
II 7.896 8.611 16.105 17.233 +715 + 1128 
III 8.554 8.720 24.659 25.953 +166 + 1294 
IV 8.554 8.165 33.213 34.118 -389 +905 
V 8.225 7.300 41.438 41.418 -925 -20 
VI 8.225 7.028 49.663 48.466 -1197 -1217 
VII 8.225 6.782 57.888 55.228 -1443 -2660 
VIII 8.554 7.141 66.442 62.369 -1413  -4073  
IX 8.525 9.436 74.667  71.805 +1211 -2862  
X 8.883 10.048 83.550  81.853 +1165 -1697  
XI 7.896 8.910 91.446  90.446 +1014 -673 
XII 8.554 9.733 100.000 100.496 +1179 +496 

У 1964. години планирана призводња угља није остварена, што је 
донело мање приходе предузећу, а при просечним истим трошковима 
пословања, довело је до губитака и немогућности исплате плата 
радницима за месец јул, у износу од 3.374.557 динара. 

Код производне економске јединице Јама финансијски резултат 
био је веома негативан: произведено је 1.117 тона угља мање, а и асор-

                                                 
15 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Завршни 

рачун за 1963. годину.  
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тиман је био слабији у односу на планирани. 16 
Припремни радови у току 1965. године одвијали су се у подручју 

СО–5 и СО–6. Укупна дужина припремних ходника у угљу – који су 
израђени у току 1965. године – износила је 700 метара дужних. Изра-
ђено је и једно „слепо” окно дубине 18 метара. Овај систем рударских 
радова у угљу омогућио је бржу експлоатацију угља у производном 
ревиру у подручју СО–5, правилну расподелу количине ваздуха, као и 
најкраћи транспорт угља из откопних радилишта до „слепог” окна 6. У 
припремном ревиру у подручју „слепог” окна 3, са два паралелна ход-
ника и два вентилациона пробоја, створени су основни услови за довод 
ваздушне струје, као и почетак експлоатације. 

Израдом „слепог” окна 6 омогућен је бољи и сигурнији пролаз 
радника, допрема материјала, а створена су и два ветрена оделења. 

У циљу побољшања климатских услова, у току извођења припрем-
них радова, као и вршења експлоатације угља, водило се рачуна о на-
чину успостављања вентилације и проветравања радилишта. Омогућен 
је улаз свеже ваздушне струје кроз СО–5 за прво ветрено оделење, а 
касније и кроз СО–6, за друго ветрено оделење. 

Експлоатација угља вршена је са шест откопних радилишта. Отко-
павање се одвијало североисточно од СО–5,  а угаљ је гравитирао на 
СО–5. Јужно од СО–5 вршена је експлоатација угља са два откопна 
радилишта, у краћем временском року, и то са прекидима – због појаве 
јамског пожара. Узрок појаве јамског пожара је немогућност експлоа-
тације кровинског угљеног слоја који, након зарушавања откопа, остаје 
у откопу. Постепеном оксидацијом овог угља повећавала се темпера-
тура која, када пређе педесет степени, нагло расте. Оксидација је траја-
ла од једног и по до два месеца, након чега се она морала локализовати 
постављањем противпожарних преграда. Дана 22. јуна 1965. године, у 
8 часова и 40 минута, на радилиштима број 111 и 116, дошло је до по-
јаве дима, а 22. октобра 1965. године дошло је до појаве дима у стубу 
јужно од СО–5, на радилишту 116. Дана 03. новембра 1965. године, у 
23,30 часова, дошло је до појаве дима у стубу извозног ходника у угљу, 
на радилишту 115. Све наведене појаве брзо су локализоване, без по-
следица по живот рудара, али се осетио пад производње. 

Поред јамских пожара, на пад производње утицао је и недостатак 
одговарајућег рудног дрвета. Одређени начин откопавања угља захте-
вао је грађу одређених димензија, квалитета и врсте. Недостатак одго-

                                                 
16 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Извештај 

о пословању за месец јули 1964. године. 
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варјуће грађе доводио је до мање продуктивности радилишта, већег 
броја повреда на раду и повећања трошкова. 

Један од фактора који је такође утицао на неизвршење плана за 
1965. годину био недостатак радне снаге. Само у једној радној једини-
ци (Јама), у појединим данима, недостајало је и по 80 радника. Због 
тога је план за 1965. годину извршен 89 %, односно, произведено је 
8.972 тоне мање, у односну на планирано. 17 

Припремни радови у току 1966. године углавном су се одвијали 
на довршавању инвестиционих радова, где је урађено 532 метра иско-
па. Припремни радови су се одвијали у старом ревиру, подручја СО–3 
и СО–6, и новом ревиру –  подручје подински ускоп СО–7. Од укупно 
урађених 730 метара ходника, 370 метара је урађено у ревиру подручја 
СО–3 и СО–6, док је 360 метара припремљено у другом ревиру. Пошто 
су ревири били потпуно одвојени, то је задавало потешкоће приликом  
експлоатације угља  и организације транспорта . 

У ревиру подручја СО–3 и СО–6 потпуно је механизован транс-
порт. Грађа се одвозила од СО–6 вентилационим ускопом и, даље, 
откопним ходником до радилишта. Транспорт угља је такође механи-
зован од откопа – откопним ходником до извозног ускопа, а затим уско-
пом до основног вентилационог ходника и даље у окно СО–3. Део по-
динског ходника од СО–3 до проширења ВК–56  није се могао опреми-
ти стабилним машинама, тако да се транспорт у дужини ходника од 
170 метара вршио ручним гурањем вагонета. 

У току 1966. године произведено је 79.975 тона угља и 1.987 тона 
бентонита, а било је планирано 93.360 тона угља и 1.500 тона бентони-
та. То значи да је произведено 13.385 тона угља мање, односно, план је 
извршен са 86 %, а бентонита је произведено 87 тона више, односно, 
33 % више од планираног. 18 

У првој половини 1967. године откопна поља су се налазила се-
вероисточно од подручја СО–7 (подински ускоп на површини од око 
6.000 м2). У другој половини године откопавање је почело са југозапа-
да, од подручја СО–7 (подински ускоп на површини од око 15.000 м2), 
а откопавање се вршило из два паралелна ускопа. Са 1м2 површине 
откопано је 3,42 тоне угља – што износи 1,58 т/м2 мање у односу на 
ранији период откопавања (5 т/м2). Током откопавања из југозападног 

                                                 
17 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Завршни 

рачун за 1965. годину.  
18 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345. Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Завршни 

рачун за 1966. годину.  
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дела ревира, у септембру месецу 1967. године, дошло је до појаве воде 
из старих радова, што је стварало велике потешкоће око даљег откопа-
вања и одржавања у јами. 

У 1967. години планирана је производња угља у износу од 80.100 
тона. Међутим, пошто се продаја угља веома тешко одвијала, то је има-
ло за последицу и отпуштање радника: 01. 01. 1967. године било је запо-
слено 530 радника, а дана 31. 12.1967. – 382 радника. Већ почетком 
1967. године, у односу на могући пласман угља и постојећи број рад-
ника, извршена је ревизија плана производње од 72.390 тона угља. 

ТАБЕЛА IV: производња угља за период I – XII 1967. године19 

месец месечнa производња кумулативна производња залиха у тонама 

 планир. оствар. % планир. оствар. % месеч кумул. 

I 5.478 6.167 112,4 5.478 6.167 112,4  –   –  
II 5.258 6.146 116,8 10.736 12.313 114,6  –   –  

III 5.916 5.893 99,6 16.652 18.206 109,3  –   –  
IV 5.476 4.583 83,6 22.128 22.789 102,9  –   –  
V 5.476 4.361 79,6 27.604 27.150 98,3  –   –  

VI 5.701 6.155 107,9 33.305 33.305 100,0  –   –  
VII 6.132 5.758 93,9 39.437 39.063 99,0 -374 -374 

VIII 6.716 6.801 101,2 46.153 45.864 99,4 -85  -289 
IX 6.716 5.715 85,0 52.869 51.579 97,5  -1001 -1290 
X 6.716 6.724 100,1 59.585 58.303 97,8 -8 -1282 

XI 6.132 6.471 105,5 65.717 64.774 98,5 -339 -943 
XII 6.673 6.594 98,8 72.390 71.368 98,5 -79  -1022 

Производним планом Рудника мрког угља Врдник за 1968. годи-
ну предвиђена је производња угља у износу од 80.100 тона, а за прво 
полугодиште 1968. године у износу од 39.600. тона. 

У првом полугодишту 1968. године произведено је 33.600 тона, што 
значи да је план производње био извршен са 83,45%. У наведеном пе-
риоду планирани обим производње није остварен из следећих разлога: 

- недостатак радне снаге запослене у проиводњи 
- повећање манифестација јамског притиска (због недостатка радне 

снаге на одржавању), што је условило чешћу појаву отровних јамских га-
сова па, самим тим, онемогућило извршавање планиране производње 

                                                 
19 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345. Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968); 1883–1971, – Завршни 

рачун за 1967. годину.  
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- отежан пласман ситних фракција угља – углавном ситног, чија је 
гранулација до 15 милиметара 

- ниске зараде 
- нередовна исплата зарада због отежане наплате потраживања. 

Производња угља у другом полугодишту 1968. године износила је 
32.000 тона, што је износило 21% мање у односу на план.20 

С обзиром на напред наведене разлоге, Раднички савет Рудника 
мрког угља поднео је предлог Скупштини општине Ириг за покретање 
поступка редовне ликвидације. Скупштина општине Ириг је формира-
ла комисију за спровођење референдума поводом покретања поступка 
редовне ликвидације. 

Референдум је одржан 02. новембра 1968. године, у управној згра-
ди јамског погона. Комисија је после завршеног референдума утврдила 
да је за покретање поступка редовне ликвидације Рудника мрког угља 
било 249 гласова, а против ликвидације – 51 глас.21 

Пошто су се стекли законски услови за отварање поступка редов-
не ликвидације, Раднички савет Рудника мрког угља поднео је Скупшти-
ни општине Ириг предлог за отварање поступка редовне ликвидације 
Рудника мрког угља Врдник. 

На основу предлога Радничког савета Рудника мрког угља Врдник, 
Скупштина општине Ириг, на својој седници одржаној 07. новембра 
1968. године, донела је решење број 01–3468–68 о отварању поступка 
редовне ликвидације Рудника, због непостојања услова за даљи рад. 
Постојеће резерве угља у експлоатисаном ревиру су биле исцрпљене, а 
за отварање нове јаме Оборац нису могла бити обезбеђена средства. 

Поступајући по наведеном решењу Скупштине општине Ириг, 
Окружни привредни суд у Сремској Мировици донео је, 19. новембра 
1968. године, решење о престанку Рудника мрког угља Врдник и отва-
рању поступка редовне ликвидације. 

Ради спровођења поступка редовне ликвидације, Скупштина оп-
штине Ириг је именовала Ликвидациони одбор у саставу: 

1.  Владимир Ристић – радник Скупштине општине Ириг 
2.  Борис Георгијевић – радник Рудника мрког угља из Врдника 
3.  Милош Радојчић – радник Скупштине општине Ириг. 

                                                 
20 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, (1804–1968);1883–1971, – Инфор-

мација о стању Рудника мрког угља Врдник од 31. јула 1968. године.  
21 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, , (1804–1968);1883–1971, – Запис-

ник о раду комисије за спровођење референдума у Врднику од 02. новембра 1968. године. 
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Отварањем поступка редовне ликвидације престао је рад Рудника 
мрког угља у Врднику. Датум престанка редовног пословања Рудника 
мрког угља сматра се 30. новембар 1968. године, а као датум почетка 
поступка редовне ликвидације –  01. децембар 1968. године. 

С обзиром на рударску делатност која се обављала у ликвидираном 
Руднику мрког угља Врдник, већина радника је била квалификована 
искључиво за рад у руднику. 

Пошто на територији Скупштине општине (СО) Ириг, а ни на под-
ручју Аутономне Покрајине Војводине (АПВ) није постојао други руд-
ник, нити је постојала могућност  запошљавања те радне снаге у другим 
привредним  гранама, то је могло довести до великих социјалних не-
мира. Због тога су представници Ликвидационог одбора, у заједници 
са представницима СО Ириг и представницима Извршног већа АП Вој-
водине, ступили у контакт са појединим радним организацијама спе-
цијализованим за рударске радове – ради преузимања бивших радника 
Рудника мрког угља Врдник. Тим предузећима је обећано безнакнадно 
преношење одређених средстава и опреме Рудника мрког угља Врдник 
у ликвидацији – као компензација за прузету радну снагу. Вођени су 
преговори и постигнут је споразум са представницима Ресавско-морав-
ског угљеног базена „Рембас”- Ресавица и представницима Рударско-
-грађевинског предузећа „Врдник” из Врдника. Радницима је омогућена 
даља егзистенција у Врднику, тако да, престанком рада Рудника мрког 
угља у Врднику, ниједан радник није остао без средстава за живот.22 

 

                                                 
22 ИА „Срем” СМ. Ф. бр. 345 Рудник мрког угља Врдник, (1804–1986 );1883–1971, –Инфор-

мација о стању Рудника мрког угља Врдник из Врдника у ликвидацији и о могућностима подми-
ривања потраживања поверилаца из ликвидационе масе. 
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DRAGICA VULIN, Oberarchivarin 
Historisches Archiv „Srem”, Sremska Mitrovica 

DAS BRAUNKOHLEBERGWERK VRDNIK 1804–1968 

ZUSAMMENFASSUNG: Im Einleitungsteil der Arbeit wird die Entwicklung 
des Bergbaus in Srem dargelegt, wo das Braunkohlebergwerk Vrdnik eine 
entscheidende Bedeutung in der Entwicklung des Bergbaus in Srem hatte. 

Das Braunkohlebergwerk Vrdnik begann mit der Arbeit im Jahre 1804, 
aber der Abbau von Braunkohle begann erst 1840. Im Jahre 1870 wurde sein 
Eigentümer der Unternehmer aus Zagreb Gvido Ponkrac, so dass es als ein 
Privatbergwerk bis zum Jahre 1908 arbeitete. Wegen seiner Bedeutung ist 
das Bergwerk seit 1908 nicht mehr Privat- sondern Staatseigentum. 

Während des Ersten Weltkriegs wurde das Braunkohlebergwerk Vrdnik 
der militärischen Bergbauaufsicht in Zagreb unterstellt. Ende des Krieges 
war der Kohleabbau im Bergwerk verringert. Wegen nicht ausgezahlter 
Löhne haben die Arbeiter einen Streik begonnen und am 18. Dezember 1920 
sind sie in das Verwaltungsgebäude eingedrungen und haben die Verwaltung 
gezwungen, ihnen die fälligen Löhne auszuzahlen. 

Das Braunkohlebergwerk Vrdnik wurde durch den Beschluss des 
Premierministers der FVRJ, Nummer 462/46 – 3 vom 31. Oktober 1946, als 
Wirtschaftsunternehmen gegründet. Das Bergwerk wurde in das Register 
von Unternehmen und Geschäften auf der Seite 8, Buch H, beim Kreis-
wirtschaftsgericht in Sremska Mitrovica unter der Nummer FI – 25/44 vom 
06.01.1955 eingetragen. Das Finanzministerium der FVRJ hat am 07. August 
1950 den Bescheid Nummer 21122 erlassen, mit dem das staatliche Unter-
nehmen Braunkohlebergwerk Vrdnik mit Sitz in Vrdnik aus dem Register 
von staatlichen Wirtschaftsunternehmen von allgemeinstaatlicher Bedeutung 
auf dem Registerblatt Nummer 209 gelöscht wurde, denn nach dem Bescheid 
der Regierung der FVRJ Nummer 734/1 vom 23. Februar 1950 wurde das 
Bergwerk der Regierung der VR Serbien übergeben. 

Das Ministerium der VRS hat am 03. Juli 1950 den Bescheid Nummer 
29854 erlassen, durch den das Unternehmen Braunkohlebergwerk Vrdnik 
registriert wurde. Der administrativ-operative Leiter des Unternehmens war 
die Generaldirektion für Kohle der Regierung der VRS. 

Der Name des Unternehmens war: BERGWERKUNTERNEHMEN ZUR 
AUSFÜHRUNG VON BAUARBEITEN UND HERSTELLUNG VON BRAUN-
KOHLE – VRDNIK, und der gekürzte Name war: BERGWERKUNTERNEHMEN 
VRDNIK. 
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Das Kreiswirtschaftsgericht in Sremska Mitrovica hat am 31. Mai 1967 
den Beschluss Nummer FI – 175/67 erlassen, laut welchem in das Register 
von Unternehmen und Geschäften auf der Seite 8 Heft H eingetragen wurde, 
dass das Bergwerkunternehmen zur Ausführung von Bauarbeiten und Her-
stellung von Braunkohle Vrdnik seinen bisherigen Firmennamen geändert 
hat, so dass der Name des Unternehmens zukünftig lautete: BRAUNKOHLE-
BERGWERK VRDNIK, und der gekürzte Name der Firma war: BERGWERK. 

Das Braunkohlebergwerk Vrdnik hat im Rahmen seiner Struktur den 
Bergwerks/Bauarbeiten-Ausführungsbetrieb in Vrdnik (RGP) gegründet. 
Die Gründung des Betriebs hat der Volksausschuss der Gemeinde (NOO) 
Irig durch den Bescheid Nr. 03 – 2875 vom 24. April 1961 bewilligt. 

RGP wurde in das Register von Unternehmen und Geschäften auf der 
Seite 8, Heft H beim Kreiswirtschaftsgericht in Sremska Mitrovica am 27. 
April 1961 eingetragen. 

Im Jahre 1967 wurde der geplante Abbau von Braunkohle nicht reali-
siert, und da der Verkauf von Braunkohle schwer ging, hatte das die Ent-
lassung der Arbeiter zur Folge. Der geplante Umfang des Braunkohleabbaus 
wurde auch im Jahre 1968  aus folgenden Gründen nicht erreicht: wegen 
des Mangels an Arbeitskraft, des erschwerten Absatzes von kleinen Kohle-
fraktionen, der niedrigen Löhne und ihrer  unregelmäßigen Auszahlung in-
folge des erschwerten Inkassos von Forderungen. 

Angesichts der angeführten Gründe, und da die Gesetzesbedingungen 
für die Einleitung des regelmäßigen Liquidierungsverfahrens vorhanden 
waren, hat der Arbeiterrat des Braunkohlebergwerks dem Gemeinderat von 
Irig den Vorschlag zur regelmäßigen Liquidierung des Braunkohlebergwerks 
Vrdnik unterbreitet. 

Auf Grund des Vorschlags des Arbeiterrates des Braunkohlebergwerks 
Vrdnik hat der Rat der Gemeinde Irig auf seiner Sitzung vom 07. November 
1968 den Bescheid Nummer 01 – 3468 – 68 über die Einleitung des regel-
mäßigen Liquidationsverfahrens des Bergwerks erlassen, wegen dem Mangel 
an Bedingungen für die weitere Tätigkeit. Die vorhandenen Kohlereserven 
im exploitierten Revier waren ausgeschöpft, und für die Öffnung der neuen 
Grube „Oborac” konnten die Mittel nicht gesichert werden. 

Gemäß dem angeführten Beschluss des Gemeinderats von Irig hat das 
Kreiswirtschaftsgericht in Sremska Mitrovica am 19. November 1968 den 
Bescheid über die Einstellung der Tätigkeit des Braunkohlebergwerks Vrdnik 
und die Einleitung eines regelmäßigen Liquidationsverfahrens erlassen. 

Durch die Einleitung des Liquidationsverfahrens endete die Tätigkeit 
des Braunkohlebergwerks Vrdnik. So wurde als Datum der Einstellung der 
regelmäßigen Tätigkeit des Braunkohlebergwerks Vrdnik der 30. November 
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1968, und als Datum des Beginns der regelmäßigen Liquidierung der 01. De-
zember 1968 genommen. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Braunkohlebergwerk Vrdnik, Bergbau in Srem, 
Kohleproduktion 



 

UDC  630:651.56(497.113 Novi Sad) 

ВОЈИСЛАВ ПУШКАР, историчар 
Нови Сад 

НОВОСАДСКЕ ШУМЕ У ФОНДОВИМА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
ГРАДА НОВОГ САДА 

САЖЕТАК: У раду се говори о новосадским шумама које су се налазиле на 
градском земљишту После крчења новосадских шума, терен је, временом, постао 
грађевински. На основу архивске грађе, утврђено је да су, у периоду од 1755. до 
1918. године, постојале следеће шуме: Горња (Ченејска) и Доња (Футошка) шума, 
Алмашки врбак и Капетанова ада. На простору некадашње Доње шуме, зване Пра-
тер, Град се ширио све до Футога. У раздобљу од 1918. до 1941. године помиње 
се, углавном, само Врбак, што указује да су Горња, а нарочито Доња шума, искр-
чене. Изградња кућа и формирање улица на том терену, започета у овом периоду, 
настављена је до данас, тако да је град Нови Сад спојен са Ветерником и Футогом. 
До сада је мало писано о новосадским шумама у периоду од 1755–1918. године. 
Овај текст урађен је на основу архивске грађе истражене у Историјском архиву 
града Новог Сада. По првобитној замисли, текст је требао да буде сачињен само 
од архивске грађе и да се односи на време до 1941. године. Међутим, љубазношћу 
шумарског инжењера господина Богдана Богића прибављен је извештај о садашњем 
стању новосадских шума. Како је овај текст погодан за поређење са  пређашњим 
стањем  новосадских  шума, у целости је укључен у рад. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, шуме, пошумљавање, врба, топола, Горња (Ченеј-
ска) шума, Доња (Футошка) шума, Врбак, Алмашки врбак, Капетанова ада, Маги-
страт, Градско поглаварство. 

Новосадске шуме од 1755. до 1918. године 

Први документ који се односи на шуме је из 1755. године, а на-
лази се у фонду Магистрата слободног краљевског града Новог Сада. 
Намесничко веће из  Пожуна доставило је распис у коме се захтева да 
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се сади дрвеће, подижу и штите шуме – с обзиром да шума у Царевини 
има све мање. Већ следеће, 1756. године, стиже нови распис у коме се 
тражи да се подижу шуме и чувају постојеће. Намесничко веће тражи 
од Магистрата да се сади врба, наводећи да је то дрво које брзо расте и 
да се брзо може сећи за огрев, те би се, у том случају, штедела 
храстова шума. За сађење врба у Новом Саду има добрих разлога, јер 
добро успева на мочварним теренима, а како има широк корен, она 
штити терен од воде и чини га мање мочварним. Магистрат је реаговао 
на наредбу Намесничког већа, те га обавештава да је на мочварном 
земљишту посађено 14.000 садница врбе. Да би се ове саднице сачува-
ле, Магистрат је 1756. године ангажовао чувара Михајла Шијачког, уз 
надокнаду од 40 форинти годишње. После наредбе да се саде врбе, Ма-
гистрат ревносно извештава о сађењу, тако је 1759. године обавестио 
Намесничко веће да је у Граду посађено 15.000 садница врбе. На захтев 
Намесничког већа из Пожуна, 1762. године, достављен је извештај о 
потребним садницама и досадашњем сађењу врба у Новом Саду. На-
месничко веће тражи, 1764. године, да сађење врба буде стална обавеза 
града Новог Сада. Магистрат је исте године известио Намесничко веће 
да је засађено 4.500 садница врбе, а у 1767. години засађено је 3.200 
садница. Важно је напоменути да је Угарска комора забранила пушта-
ње коза у шуму, јер козе могу да униште младе саднице. 

Поред сађења врба, у Новом Саду саде се и дудови. То сазнајемо 
из дописа Дворске коморе у Пожуну која одаје признање и похваљује 
Магистрат за ревност у сађењу дудова и гајењу свилене бубе. Намес-
ничко веће захтева да се у 1772. години додатно појача садња дудова. 
У истој години засађено је 13.500 садница врбе, а следеће године заса-
ђено је још 6.500. Магистрат је 1774. године израдио табелу са бројем 
и квалитетом стабала дудовог дрвета, а 1775. године и извештај о сад-
њи дудова. Највише су се, и даље,  садиле врбе: тако наилазимо да је 
1776. године засађено 2.900 садница, 1779. године 6.000, а 1788. годи-
не 8.000 садница врбе. 

Дворска комора 1781. године тражи да се саднице дуда чувају од 
стоке и мраза, јер не постоји могућност сађења већег броја дудова. Из 
одлуке Магистрата 1787. године, сазнајемо да Магистрат дозвољава 
напасање рогате марве у варошкој шуми. Исте године администратор 
Бачке жупаније, Михаел плем. Ирмењи из Сомбора одобрава Магистра-
ту да прода око 100 јутара земље између Керске (Змајевачке) капије и 
Темеринског пута (где је подигнута „Барутана”), јер је то место погод-
но за садњу шуме. Град никад није имао користи од те земље и тражи 
да се купац обавеже да ће грађанима јефтиније продавати дрво и да се 
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дозволи напасање стоке. Бачка жупанија  1787. године одбија предлог 
Магистрата да се шума између Футошког пута и Дунава (Футошка шу-
ма) потпуно искрчи и прода на лицитацији – због наводне штете коју 
ће правити војници после подизања двеју барака за војну болницу, у 
овој шуми. 

Намесничко веће је 1787. године одобрило Магистрату да, услед 
изузетних околности, може сећи дрва у својим двема шумама, али се 
сеча у будућности не може наставити. Команда из Петроварадина 1788. 
године обавештава да ће стража чувати младу шуму белих врба код 
„Барутане”, како је не би оштетила милиција која је кроз њу пролазила. 
1789. године је уследило обавештење Команде за обезбеђење коначи-
шта да је, свим становницима код којих се налазе војници, додељено 
дрво за ложење, из варошке шуме. Међутим, војници насилно крче 
шуму и ноћу одвлаче дрво, наносећи тако велику штету. Магистрат је 
у 1789. години дозволио да се стока напаса у варошкој шуми. Исте го-
дине одобрена је молба Јозефа Канаја, свиларског инспектора, за по-
стављање лица за одржавање засада дудова (Дудара), са платом од 30 
форинти годишње. Затим је, 1789. године, уследила молба Бачкој жу-
панији да се службеницима Магистрата одобри снабдевање дрветом из 
варошке шуме, јер због великог поскупљења нису у могућности да са 
својим принадлежностима обезбеде огрев. Предлог је био да сенатори 
добију 12, а остали службеници по 6 хвати дрва. У међувремену, 1801. 
године, стигло је писмо грофа Андраша Хадика у коме тражи да град-
ске власти, из добросуседских обзира, упозоре своје грађане и станов-
нике да не краду дрва у шуми Футошког властелинства и тако наносе 
велике штете. Магистрат се 1802. године обраћа Угарској дворској ко-
мори, имајући у виду тешко стање и недовољне плате, да се дозволи 
службеницима у Граду да добију 6 и 3 хвата дрва за ложење из варошке 
шуме. Уследила је нова интервенција Футошког властелинства, 1803. 
године. Овог пута се Магистрату обраћа управник Футошког власте-
линства жалећи се да становници Новог Сада немилице секу дрва у 
Футошкој шуми и тражи да се од похватаних наплати казна. 

Исте године сенатори Манојло Николић и Јозеф Кербер подносе 
извештај Магистрату о стању новосадских шума. У извештају се наво-
ди да постоје две шуме и да су далеко једна од друге. Према геометар-
ском плану из 1785. године, било је 457 јутара шуме.  Дрвеће у овим 
шумама је веома слабо и има много празнина, нарочито у шуми на Фу-
тошком путу. При таквом стању, шуме се не могу поделити у подјед-
наке годишње секције. Зато Град треба дрва себи да купује, и за више 
година да се забрани свака сеча, а празнине, које су раније издаване под 
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кукуруз, да се засаде. Извештај је донекле уродио плодом, јер је 1805. 
године Манојло Николић известио Магистрат да су празнине у шумама 
засађене багремом. Дворска комора тражила је од Магистрата, 1810. 
године, да неодложно пошаље извештаје о површини које захватају 
храстове и врбове шуме и годишњи прираст варошке шуме, да би се 
сразмерно учествовало у давању плате вишим шумским инспекторима 
постављеним од двора. Међутим, већ следеће године, дошао је врховни 
инспектор шумарства за Угарску, Душек, и прегледао новосадске шуме. 
Инспектор је прегледао Алмашки врбак, храстову Горњу шуму на Сај-
лову, храстову Доњу шуму која се граничи са Футошком шумом и Вр-
бак дуж Дунава, који је стално засађиван, почев од 1796. године. 

 
План Новог Сада из 1811. године 

По жељи Магистрата, врховни инспектор Душек именовао је, 1812. 
године, грађанина Тому Николића за привременог надзорника ново-
садских шума. Тома Николић је за своје стручно руковођење новосад-
ским шумама имао следеће принадлежности: 250 форинти шајна го-
дишње, стан у природи, 24 пожунске мерице наполице, 3 хвата дрва за 
огрев, храну за једног коња (50 пожунских мерица зоби, 37 центи сена 
и 2 воза сламе) и добио је право да држи две краве на општинском паш-
њаку. У 1812. години засађено је, у Алмашком врбаку, 18.260 садница 
врбе, а у Доњој шуми засађено је 2.968 садница багрема и два и по ју-
тра садница жира. У Горњој шуми засађено је два јутра жира. Следеће, 
1813. године, Комора је известила Магистрат да ће Шумско звање у 
Дорослову послати 8 пожунских мерица семена јавора у Нови Сад. Ово 
семе треба да се засеје на основу упутстава врховног инспектора шума. 
Млади изданци да се чувају, како не би дошло до оштећења. У овом 
периоду Пештански универзитет бавио се истраживањем семена дрве-
ћа која добро успевају у Угарској. 
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Тома Николић је 1813. године добио пет лугара за чување шуме. 
Инспектор је, приликом пријема лугара, препоручио Магистрату да на 
радно место лугара узме Василија Грујића. Инспектор шума Јован Ди-
мић захтева од Магистрата да се заштите шуме, јер су у току 1836. го-
дине начињене велике штете шумама. Бесправном сечом, нарочито је 
страдао Алмашки врбак. Постоји списак лица која су 1838. године у 
Алмашкој шуми посекла стабла смрдљике (руја), начинивши штету у 
висини од 23 форинте. Надзорник Јован Димић у  свом извештају Еко-
номском одбору Магистрата, 1844. године, предлаже да се сво дрвеће, 
које је у олујама прошлог лета оштећено, исече и на њихово место по-
саде младе саднице. Следеће, 1845. године, надзорник Јован Димић 
предлаже Економском одбору Магистрата да се, уместо колиба за чу-
вање шума, на Капетановој ади и Алмашкој шуми изграде куће – јер 
би то Град, за наредних 30 година, ослободило сталног подизања ко-
либа које највише страдају за време честих поплава. Усвајањем овог 
предлога, сматрао је Димић, остварила би се уштеда, јер би било мање 
запослених чувара. 

Мелиорација шума у околини Новог Сада вршена је 1846. године. 
Исте године наилазимо на документ Савета мађарске краљевске држав-
не ризнице који обавештава Магистрат о прихватању плана сече дрва у 
градским шумама, у 1846/47 години. Шта се даље дешавало са новосад-
ским шумама сазнајемо из извештаја надзиратеља шума Јована Димића, 
упућеном Економском одбору Магистрата: да се у храстовим шумама, 
Футошкој и Ченејској, може посећи и продати 903 стабла, а врбову 
шуму би ваљало посећи, опкопати ров и поново засадити садницама са 
Капетанове аде. Следеће, 1847. године, Јован Димић је дао опис радова 
у варошким шумама који су извршени у 1846/47. години и предлог ра-
дова у 1847/48. години. 

После Буне, извештај Франца Ланга говори о лицитацији за сечење 
шума, на којој је добијено укупно 1054,20 форинти, у сребру. Наводи и 
разлоге за мали приход од лицитације, а то су: закржљалост дрвећа; 
мали број људи који су учествовали на лицитацији; много оних који 
због сиромаштва траже да добију бесплатно дрво; велик број оних који 
су без последица секли дрвеће на приватним поседима, као и недоста-
так радне снаге. После ове лицитације, Јосиф Мачвански подноси, 1850. 
године, молбу да се њему препусти сечење и искоришћавање дрвета из 
варошких шума, за 1200 форинти, колико је прошле године добијено 
од његове продаје – и то становницима околних немачких села, пошто 
овдашњи становници нису имали услова да га купе. Не зна се да ли је 
овој молби Мачванског удовољено. Франц Ланг, у свом извештају, под-
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сећа да на територији Града није вршена подела шума, да је, још 1830. 
године, шума подељена на делове ради сече храстова, сваких 80 година, 
а врба сваких 20 година. Међутим, шуме су сада толико мале да није 
потребно  правити планове сече. 

Површина Горње или Ченејске шуме – ако се не рачунају њени 
пропланци који служе као ливаде – износи око 128 јутара. Подељена је 
у 80 сеча, од којих је свака сеча износила једно јутро. Граница јој је са 
истока Керски поштански пут, са југа приватне њиве, а са запада и се-
вера градска ливада. Опкопана је слабим шанцем, а на уласку у шуму, 
са источне стране, налазила се кућа чувара шуме, која је у рушевинама. 
Шума се секла по плану још од 1830. године, али је у Буни јако оштеће-
на, јер су у њој логоровале чете које су већи део младог дрвећа посекле. 

Доња или Футошка храстова шума, звана Пратер – изузимајући 
парцеле под ливадом и усевима – износи 348 јутара. Граница јој је – са 
истока Дунав и пут који води у ераријални магазин. Са севера, граничи-
ла се са градским пашњаком, са југа – са шумом Футошког властелин-
ства, и са запада са Сајловом. Такође је била подељена у 80 сеча, од по 
4 јутра. Била је од Града удаљена пола сата и са њим повезана дрворе-
дом. Шума је грађанима Новог Сада служила за провод и забаве, а на 
улазу у шуму налазила се и крчма породице Пејић. 

Алмашки врбак има 80 јутара, а подељен је у 20 турнуса од 4 јутра. 
За време Буне Мађари су га преполовили. Капетанова ада има 80 јута-
ра врбе и тополе, испрекиданих трском. Подељена је, такође, у 20 тур-
нуса по 4 јутра. Са истока јој је граница Дунав и ратно острво, са југа 
опет Дунав, а са запада дунавски рукавац који је скоро затрпан песком. 
Са севера, граница је само шпиц градског терена и Каћки терен. Ова 
шума је горела 1833. године и још се није опоравила. За чување шуме 
био је задужен инспектор са платом од 250 форинти сребра, три пласта 
сена и 24 вагона наполице и исто толико зоби. Имао је 6 чувара са ме-
сечном платом од по 6 форинти сребра. На самом крају 1850. године, 
заседао је Одбор у саставу: сенатор Петар Стојановић, књиговођа Кон-
стантин Поповић комораш, инжењер Гонжоровски, надзорник шума 
Јован Димић и градски економ Петар Ћулумовић. Тема је била сечење 
врба и топола  у шуми Капетанова ада. Одбор је предложио да закупац 
сече дрва за себе и за Град, да не сече секиром, него тестером, и то до 
земље одпилити. Половина исечених дрва ишла би Граду, а половина 
закупцу. Град би задржао себи потребну количину дрва, а остало би се 
продало на лицитацији. Последњи извештај Франца Ланга у 1850. годи-
ни, упућен великом жупану Исидору Николићу, износи увећане подат-
ке о простирању новосадских шума. Тако Горња или Ченејска шума 
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има 194 јутара, Доња или Футошка 580 јутара, Алмашки врбак 123 јутра 
и Капетанова ада 125 јутара. У извештају града Новог Сада великом 
жупану Исидору Николићу, у Сомбор, 1851. године, сазнајемо да је 
дудова шума према Футогу запуштена и да су засади дудова, добрим 
делом, уништени. 

Магистрат је 1852. године био у обавези да обавести управу за 
Српско војводство и Тамишки Банат у Темишвару о величини новосад-
ских шума и количини посеченог дрвета. На основу тих података Маги-
страт би добио одобрење да задржи у служби седам чувара шума и два 
чувара посеченог дрвета. Надзорник градских шума, Сава Поповић, 
1853. године констатовао је лоше стање новосадских шума и предло-
жио како да се стање побољша и унапреди развој шумарства. У 1855. 
години наилазимо на молбу шумског надзорника Саве Поповића да му 
се издају закључци Магистрата из 1853. године поводом његових пред-
лога о побољшању стања варошких шума, како не би њега оптуживали 
за садашње и будуће, још горе, стање варошких шума. Поповић захте-
ва да се обнародује продаја 688 стабала у Доњој варошкој шуми, након 
тога у Горњој-Ченејској храстовој шуми, а затим у Алмашком врбаку и 
врбаку на Капетановој ади. 

Више власти су сматрале да пореска основица треба да је већа него 
што је било реално, како су тврдили Сава Поповић и чланови варошког 
Већа, јер шуме нису неговане, него су опустошене. Магистрат је 1858. 
године обавестио Окружно начелство да је за надзорника варошких 
шума и економа изабран Јозеф Гински, истражни комесар за шумске 
штете, из Новог Сада. На конкурсу су учествовали шумар Фердинанд 
Ружичка из Новог Сада и дневничар шумског уреда Франц Хамп из 
Черевића. Магистрат 1860. године обавештава Окружно начелство да 
се на конкурс за варошког инжењера, надзорника шума и економа (јед-
но радно место) јавило 14 кандидата, а да је изабран инжењер-асистент 
Теодор Ђомпарић. 1861.  је Јован Димић, надзорник варошких шума, 
упутио препоруку Магистрату да се шуме не издају за напасање стоке 
– због веће штете него користи. Атанасије Трифковић, сенатор, 1862. 
године извештава да је на лицитацији уступљено сечење дрва у Алмаш-
ком врбаку, укупно 100 хвати, Стефану Ракићу, Петру Мољцу, Јовану 
Мијатову и другим потписницима уговора. 
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План Новог Сада из 1862. године 

Исте године, сенатор Трифковић извештава о резултату лицитаци-
је за издавање права на убир жира из градске шуме. То право је стекао 
Теодор Николић који је понудио највишу суму. Надзорник градске шу-
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ме Јован Димић раније је већ обавестио Магистрат о јако добром роду 
жира у градској шуми. Димић, 1863. године, подноси извештај о стању 
свих шума на територији Града. Градска шумска управа 1865. године 
доставља Магистрату писмени и табеларни извештај о приходима и 
расходима у 1861/62. години. Извештај ће бити  потврђен од стране 
управитеља Јована Димића, 1865. године. 

У 1867. години наилазимо на два извештаја сенатора Атанасија 
Трифковића економском одбору Магистрата Новог Сада. Први извеш-
тај се односи на исход лицитације за крчење Пратерске шуме, а други 
– да ће се путем јавне лицитације издати грађанима Новог Сада право 
на сечу дрва и врба на Капетановој ади. 

Градоначелник Павле Мачвански поднео је, 1873. године, Градском 
председништву предлог у погледу унапређења шумске културе. Прво 
је утврдио да Град, на основу земљишних књига, има 456 катастарских 
јутара храстове шуме и 242 јутра врбака, те да, по шестогодишњем про-
меру, има од шума годишњи приход од 8.000 форинти. Затим утврђује 
да је пре 1870. године градски мерник могао да води надзор над шума-
ма, пошто је са геометријским курсом спојен курс економско-шумски. 
Касније је мерничка струка сасвим одвојена од економске, услед чега 
мерник нема никаква стручна знања у области шумарства, па се зато 
култура новосадских шума налази у најпримитивнијем стању. Због тога 
предлаже да се, дозволом Министарства, установи место градског шума-
ра, на које би се поставио стручњак који је шумарство учио у Шемни-
ци или Крижевцима. Предлог је примљен, и већ у августу 1873. године 
преговарао је Магистрат са Стефаном Видовићем, шумаром из бродске 
пуковније, који је и примљен за шефа шумарског звања. Међутим, Ви-
довић је већ 15. октобра 1876. године напустио ово звање и отишао у 
Белу Цркву, за шумара општинске имовине. На трећој редовној седни-
ци Магистрата 1876. године, између осталог, разматрала се интерпе-
лација у погледу коришћења градских шума. Када је Стеван Поповић 
Пеци ступио на дужност економског сенатора, сматрао је за своју дуж-
ност да прегледа све објекте који му спадају у подручје, па је у друш-
тву градског мерника, Младена Јовановића, обишао Доњу шуму. Он је 
нашао неке ствари које не одговарају рационалној култури шуме.Тако 
су на сечи  – из година 1874, 1875. и 1876, која износи 11 и по великих 
ланаца – остављени пањеви у нади да ће изданци из њих потхранити 
младу шуму. Међутим, једва сваки десети пањ има по коју шибљику, 
пошто је то већ више пута чињено, пањеви су сасвим изнемогли. Зато 
је предложио, у договору са стручњаком-шумаром Фрушкогорског 
спахилука, да се пањеви поваде, а земља да се припреми за сађење шу-
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ме – тако што би се за две године издала под бостан. Предложио је и 
да се младиковина прореди, и то само нејака дрва која нису у стању да 
својом снагом продру у вис. Здрава дрва не треба дирати, да не би шу-
ма постала ретка, јер таквој шкоди јака припека. Његови су предлози 
само делимично прихваћени.  Предлог да се сеча од 11 ланаца изда под 
бостан потпомогао је и градски мерник, који је 1877. године обавестио 
Магистрат да му многе бостанџије долазе и ишту ту земљу. Тако је ре-
шено да се сеча изда у мањим парцелама, на три године, а закупци да 
буду дужни земљу сасвим искрчити. Мишљење Економског одбора о 
градским шумама изнето је 1883. године пред Скупштину. У тексту се 
наводи да се земљиште Горње и Доње шуме може употребити као ора-
ница јер су ове шуме, после сече пре 40–50 година, сађене без икаквог 
плана и током последњих 30 година само су сечене, а није се старало о 
пошумљавању, тако да приходе не обећавају. Предложено је да се, уме-
сто Горње и Доње шуме које могу бити добре оранице, пошуми Доња 
бара која има 800 јутара, а песковита је и слаба земља. 
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Извештај сенатора Атанасија Трифковића о лицитацији  

за крчење шуме „Пратер” 1867. године 
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Извештај из 1912. године о потреби садње дрвећа  

на територији града Новог Сада 
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План Новог Сада из 1929. године 
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Новосадске шуме од 1918–1941. године 

После Првог светског рата, први документ о шумама налазимо 
тек у 1925. години. У документу се може видети да Савет обавештава 
Шумску управу у Новом Саду, да се на овом подручју не налази нијед-
на пилана. Исте године, Шумској управи у Новом Саду достављени су 
подаци о шумским голетима. Наводи се као пример новосадски Врбак 
са 402 јутра и расадом дрвећа, док се Горња и Доња шума не помињу. 
По сећању др Ђорђа Драгосављевића, терен на коме је била Доња шума, 
између два рата, називао се Пасуљиште. Из 1926. године датира распис 
Централног одбора за водне задруге у Новом Саду који налаже задру-
гама организовање расадника багрема. Багремом би се засадиле све де-
поније дуж канала и насипа. Централна дирекција шума, одељење за 
пошумљавање голети и уређење бујица из Београда извештава, 1926. 
године, да је за потребе града Новог Сада из Инспектората за пошум-
љавање у Сењу послато 2.000 комада смрче, и то бесплатно. Исте годи-
не, главни градски вртлар Славко Станојевић извештава да је засађено 
432 комада дрвећа у Руској, Сремској, Војвођанској и Футошкој улици. 
Вртлар је обавестио и о расадима дрвећа које је употребио при украша-
вању градског шеталишта, парка на Тргу ослобођења, Вилзоновом и 
Успенском тргу. 1926. године донета је одлука о исплати доприноса за 
државно руковање градским шумама (Шумској управи у Новом Саду) 
и извештај главног градског вртлара о пошумљавању. У 1927. години 
набављене су саднице багрема за пошумљавање обале у Сремским Кар-
ловцима. У извештају градског начелства из 1927. године, између оста-
лог, помиње се и сађење врбових садница. Постоје подаци и о набавци 
садница из Тополе, за имања Његовог Величанства Краља. Шумска 
управа у Новом Саду захтева од Савета, 1928. године, да приликом 
продаје дрва у шумама пошаље управи 2% од постигнуте цене, у ко-
рист Фонда за пошумљавање. 

Пошумљавање је вршено 1931. године на територији Новог Сада. 
Савет града Новог Сада шаље Среском начелству податке о површини 
новосадских шума. У документу се наводи да је целокупна површина 
града Новог Сада износила 21.645 хектара и 29 ари, а да је продуктивна 
површина града Новог Сада износила 19.700 хектара и 66 ари. Површи-
на под шумом у Новом Саду износи 925 хектара и 18 ари. Сугерисано 
је да се пошумљавају неплодни терени дунавског басена. Банска управа 
наређује Савету града Новог Сада да се премере и попишу сва непо-
шумљена шумска земљишта која треба пошумити, ради побољшања 
климатских, хигијенских и туристичких услова. Треба да се формирају 
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комисије за пошумљавање у градској општини, како би се одмах при-
ступило прикупљању података који ће служити за израду генералног 
плана о извођењу пошумљавања шумских земљишта на територији гра-
да Новог Сада. У наредној, 1932. години, састављен је списак шумских 
стручних чиновника, намештеника и лугара града Новог Сада. 

 
Изглед и униформа лугара из 1935. године 

 
Списак шумских стручних чиновника, намештеника и лугара града  

Новог Сада, 1932. године 
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Градско поглаварство обавестило је Банску управу 1935. године 
да на територији Града нема приватних шумских поседа, да Град има 
1.134 катастарских јутара и 427 хвати врбака и два запослена лугара. 
Следе записник и одлуке о изградњи путева у искрченој шуми  код Јо-
сим фока, 1936. године, а затим и извештај др Милоша Петровића из 
1937. године у коме се, између осталог, говори и о сађењу шума. Погла-
варство доставља Краљевској банској управи (1938. године), поводом 
издавања публикације о 20-годишњици ослобођења, податке и о пошум-
љавању. Наводи да је, у циљу унапређења шумарства, градска општина 
искрчила већи комплекс Врбака (око 800 катастарских јутара) који ни-
су представљали већу вредност, а у замену за искрчене врбаке градска 
општина је почела систематско сађење и подизање нове багремове шу-
ме и канадске тополе, да би на место безвредног врбака одгајила шуме 
са дрвним материјалом који представља високу вредност. На тај начин 
ће градска општина, уместо досадашњих 800 катастарских јутара врбака, 
кроз 8–10 година одгајити 600 катастарских јутара шуме велике вред-
ности. Да би се овај програм пошумљавања могао извршити, градска 
општина је основала посебни расадник за производњу садница вред-
носног дрвета. 

У 1938. години наилазимо на претставку градског већника Марка 
Ромића у вези са коришћењем градске шуме – Врбака, од стране грађа-
на Петроварадина, и извештај о измени шумског плана, експроприја-
цији шума и изградњи моста преко Малог дунавца на Ратном острву. 
Привредни програм за искоришћавање градске шуме, на основу кога 
се врши целокупно газдовање у градским шумама, састављен је према 
прописима из 1935. године, са важношћу 10 година. Овим програмом 
обухваћено је искоришћавање градских шума по појединим годинама 
и на одређеним местима, са предвиђеном сечом на површини од 22,70 
катастарских јутара годишње. Пре састављања привредног програма, 
градске шуме су биле неуређене, јер се у њима секло без икаквог реда 
и правила – што нарочито важи за Варошку аду која је била напола де-
вастирана. Разлог што су приходи прошлих година из градских шума 
мањи од предвиђених (и оних пре привредног програма) је тај, што је 
овим привредним планом, баш у првим годинама његове примене, пред-
виђена сеча у најслабијем делу шуме, да би се постепено дошло до нор-
мализовања прилика у шуми. У идућим годинама привредни програм 
предвиђа сече у добрим деловима шума, тако да ће се безусловно пове-
ћати и приходи. Што се тиче сушења појединих стабала и суварака у 
деловима шуме које не долазе по програму за сечу у текућој или у иду-
ћој години, они се могу (и потребно је), под надзором стручног управи-
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теља, уклонити из шуме и уновчити без икакве бојазни да ће се повре-
дити прописи самога плана. Према томе, тренутно подбацивање дота-
дашњих прихода од шуме је само превентивна мера за нормализовање 
прилика у шуми. Међутим, како је градска шума проглашена заштит-
ном – и прописана је опходња од 10 година (док је у плану предвиђена 
опходња од 20 година), план се морао мењати. Да не би Град трпео 
штете, требало је, истовремено, извршити измене привредног програ-
ма за целу шуму тако да се опходња, у плану предвиђена за 20, смањи 
на 15 година. 

Дрво се раније секло у рашљама изнад пања, али најниже од зем-
ље 1,5 метар, и то сваких 10 година, а три године након сече, сасечени 
пањеви су се чистили и, према њиховој моћи, остављало се  4–6 огра-
нака за даљу шуму. Ови остављени огранци за 10 година добијали су 
промер у доњем делу од 20–25 cm – што је довољно за сечу. Према до-
тадашњем дрвосечном плану, ови огранци су остајали на стаблу преко 
20 година, а за даљих 10 година огранци у своме промеру не напредују 
више од 4–5 cm. За то време дрво постаје кртије и са много слабијом 
калоријом. Моћ пања, због старости огранака, много је слабија за узраст 
нових огранака и много је мањи успех, јер је пањ са већ сасеченим 
огранцима истрошен. Пример је врбова шума стара 20 година у којој 
има око 20% сувог дрвећа. 

Градско поглаварство 1939. године потврђује Одсеку за шумарство 
Краљевске банске управе да се шума Ратно острво „Марија снежна” про-
глашава стално заштићеном. Исте године Поглаварство проглашава 
стално заштићеном и шуму „Зимовник” на Каменичком острву у Новом 
Саду. 
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План Новог Сада из 1949. године 
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НОВОСАДСКЕ ШУМЕ 2000. ГОДИНЕ 

»ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА 

4. ПОДРУЧЈЕ РАДА 

ШГ „Нови Сад” 

ШУ „Нови Сад” Површина (ха) 
Г.Ј. „Дунавске аде” 1791,17 
Г.Ј. „Тополик” 4105,95 
Г.Ј. „Рибарско острво” 148,10 

4 . 1 .  Општ е  к а р а к т е р и с т и к е  

4.1.1. Климатски услови 

Клима на подручју све три газдинске јединице је умјерено континентална са 
особинама панонско степске умјерено континенталне климе. Најтоплији мјесец је 
јули, а најхладнији јануар. Просјечна температура у вегетационом периоду је 17,9˚C. 
Карактеристичне температуре по годишњим добима – прољеће 11˚C, љето 20,4˚C, 
јесен 11,4˚C, зима 0,2˚C. 

4.1.2. Хидролошки услови 

Хидролошки услови зависе од водног режима Дунава. Поприлично је јасно 
изражено сезонско колебање висине водостаја као и повремена појава високих 
вода. Периодицитет појаве високих вода знатно је мање изражен. 

4.1.3. Едафски услови 

Земљишта су алувијалног порјекла, врло различите старости, од младих до 
врло старих алувијума. Најчешће су то иловатске пјескуше и пјесковите иловаче, 
а рјеђе праве пјескуше и глиновите иловаче, са формираним хумозним слојем, за-
хваљујући биљној акумулацији. Млађа се земљишта одликују великом плодношћу 
која обезбјеђује рентабилну производњу дрвета меких лишћара. 

4.1.4. Природни услови 

Читава територија представља поплавно подручје Подунаског рита са јасно из-
раженим микро рељефом. Надморска висина се креће између 73 и 79,5 м. Највећи дио 
терена налази се у још ужим границама, у распону између 75 и 78 м надморске висине. 

Греде и депресије смјењују се у правцу главног тока Дунава. Ширина им ва-
рира, и креће се од неколико десетина до неколико стотина метара. На терену је 
карактеристичан велики број млака, старих рукаваца и мочварног земљишта. Због 
повољних карактеристика (изражен микрорељеф) терен је интересантан за узгој 
тополе и врбе. 
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4 . 2 .  Пос ј е д о в н е  п ри лик е  

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА „ДУНАВСКЕ АДЕ” обухвата шуме у приобаљу и по ада-
ма Дунава, од Сусека, па низводно до Сремских Карловаца, на подручју двеју оп-
штина, Нови Сад и Беочин. 

Што се тиче правног статуса земљишта може се рећи да је рјешен у задово-
љавајућој мери. Све парцеле назначене у смислу парцела ове привредне јединице 
воде се у поседовним листовима газдинства. Истовремено су укључене и у попис 
катастарских парцела шума и шумских земљишта као саставни део ШПП Бачка 
код покрајинских органа за послове шумарства. 

Нешто је неповољнија ситуација што се тиче стања у земљишним књигама, 
јер право коришћења није укњижено у све катастарске општине (у шест општина). 

Та неслагања нису проблем у газдовању шумама када је у питању производ-
ња и кориштење дрвне масе, али могу да постану проблем уколико би газдинство 
или општина предвидјели кориштење земљишта у остале сврхе. 

Лов у овим шумама користе општински ловачки савез у Новом Саду и Беочи-
ну, а право риболова у текућим и стајаћим водама припада ДПДТД РИБАРСТВО. 

УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ КОРИШТЕЊА У ОДНОСУ НА НАМЕНУ 

Према важећим законским прописима, донетим конкретним актима 
друштвене заједнице и важећим плановима ове шуме имају статус привредних 
шума са основном наменом да остварују производњу дрвне масе, у складу са 
чиме су били прописивани и спровођени одговарајући циљеви газдовања 
усмерени на максималну производњу највреднијих сортимената, што повлачи да 
се за остале намјене могу користити у оноликој мјери колико то дозвољава 
остварење основне намјене. 

Непосредна близина градског подручја, добри путеви, изванредни терени за 
спортове на води, спортски риболов, одмор и рекреацију чине ове шуме погодном 
средином за развој туризма и рекреативног одмора. 

На тим мањим дјеловим шуме, где рекреативна функција долази до 
изражаја (Сусечке, Бегечке и Петроварадинске шуме), даје се посебан приоритет 
рекреативној намјени, с тим да се обезбједе услови за што потпуније кориштење 
ове намјене, очува и унапреди пејзаж својствен шумама и очувају естетски 
вредни дјелови шуме. 

 

ПРИВРЕДНА ЈЕДИНИЦА „ТОПОЛИК” 

Шуме ове газдинске јединице простиру се на левој обали Дунава, низводно 
од Новог Сада, па све до атара села Гардиновци. Састављена је од више мањих 
изолованих површина у брањеном дијелу и једног великог комплекса (Ковиљски 
рит) у небрањеном дијелу. 

Газдинска јединица „Тополик” се налази у саставу Јужнобачког шумског 
подручја, на подручју општина Нови Сад, Сремски Карловци и Инђија. 
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Шумама и шумским земљиштем ове газдинске јединице непосредно 
управља Ш.Г. Нови Сад путем Шумске управе у Новом Саду. Основна 
орјентација газдовања је узгој, заштита и искориштавање шума. У овој газдинској 
јединици производна функција је 80% већа од свих осталих функција. Осим 
поризводње дрвета значајнија орјентација постоји према ловству, рибарству, 
сакупљање љековитих биљака, пчеларства, итд. Без обзира на релативно добре 
услове за рекреативне активности и спортове на води због удаљености ове 
привредне јединице од већих насељених подручја, ако се изузме ловство, може се 
рећи да потенцијали нису искориштени. Један мали број искрених љубитеља 
природе насељава викенд насеље Субић Дунавац, а постоје и информације о 
заинтересованости многих за мирнија и мање пребукирана мјеста у природи. 
Један од предуслова за развој било које врсте рекреативног туризма на овом 
подручју је решавање проблема са комарцима, који се због удаљености од градске 
зоне не третирају фактички никаквим хемијским средствима. 

ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА „КАМЕЊАР-РИБАРСКО ОСТРВО” 

Шуме ове газдинске јединице налазе се у непосредној близини Граду на 
левој обали Дунава. Положај исте веома је атрактиван за одмор, камповање, 
викенд насеља и слично, као и за спортове и угоститељско-туристичке објекте. 
Шуме овог шумског комплекса третирају се као шуме са посебном наменом и 
сходно томе издвојене су двије цјелине: 

1. Рекреативно-туристички центар I степена (код 73) односно одјељења 1 и 
5 ове газдинске јединице и 

2. Парк природе (код 79) одељења 2, 3 и 4 ове газдинске јединице. 
Газдинска јединица „Камењар-Рибарско острво” налази се у саставу 

Јужнобачког ШПП, а на територији две катастарске општине Нови Сад II и 
Ветерник. 

Све шуме и шумско земљиште ове газдинске јединице од јула 1991. године 
у складу са законом о шумама (Службени гласник РС бр. 46/91) представљају 
државну својину којом газдује ЈП за газдовање шумама „Србијашуме” Београд 
преко дела предузећа ШГ Нови Сад са својом ШУ Нови Сад у Новом Саду и 
радном јединицом у Футогу. 

Газдовање шумама ове газдинске јединице врши се на основу посебне 
основе газдовања шумама која уважава одредбе и опредјељења Генералног 
урбанистичког плана града Новог Сада до 2005. године, по коме су ове шуме 
цијелом својом површином намењене за парк шуму, излетиште, рекреациони 
центар, спортске и риболовачке терене, мјеста за логоровање, камповање, 
паркиралишта и слично. 

Поштовање Генералног урбанистичког плана до 2005. године и ДУП-а 
усвојеног 15.05.1985. године утицало је на одређивање и постављање циљева 
газдовања који су прилагођени намјени подручја. 
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РЕЗИМЕ. Из наведеног може да се закључи да је положај и близина градског 
и других насељених подручја када су у итању ГЈ „Рибарско острво-Камењар” и ГЈ 
„Дунавске аде” веома повољан за интензиван развој рекреативних активности 
свих облика. Исто тако треба имати на уму да данашњи темпо живота намеће 
жељу и потребу човека за мирним и изолованим одмором, а за такву врсту 
рекреације идеална су изолована подручја Ковиљског рита.«1 
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1 Богдан Богић, Прилог о новосадским шумама из 1995. године, План рада ШГ Нови Сад. 
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VOJISLAV PUŠKAR 

DIE WÄLDER UM NOVI SAD IN DEN BESTÄNDEN DES HISTORISCHEN 
ARCHIVS DER STADT NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Wie der Titel besagt, handelt die Arbeit von den 
Wäldern in Novi Sad, beziehungsweise von denen auf städtischem Grund-
besitz, denn nach der Rodung der Wälder wurde dieses Terrain mit der Zeit 
zu Bauland. Auf Grund des Archivgutes wurde festgestellt, dass im Zeitraum 
von 1755 bis 1918 folgende Wälder bestanden haben: der Obere Wald (Če-
nejska šuma) und der Untere Wald (Futoška šuma), Almascher Weidicht  
und Kapetanova Ada. Im Raum des ehemaligen Unteren Waldes, des so-
genannten Prater, verbreitete sich die Stadt ganz bis Futog. In der Zeit von 
1918 bis 1941 wird meistens nur der „Vrbak” erwähnt, was darauf hinweist, 
dass der Obere und besonders der Untere Wald ausgerodet wurden. Der Bau 
von Häusern und die Formierung der Straßen auf diesem Terrain, die in 
dieser Zeit begonnen hatten, wurden bis heute fortgesetzt, so dass die Stadt 
Novi Sad mit Veternik und Futog verbunden wurde. Bis jetzt wurde wenig 
über die Wälder in Novi Sad in der Zeit von 1755 bis 1918 geschrieben. 
Dieser Text über die Novisader Wälder ist auf Grund des Archivgutes im 
Historischen Archiv der Stadt Novi Sad entstanden. Nach dem ursprüng-
lichen Gedanken sollte der Text nur aus den Archivalien zusammengesetzt 
werden und sich auf die Zeit bis 1941 beziehen. Aber, dank der Freundlich-
keit des Forstwirtschaftsingenieurs Bogdan Botić habe ich seinen Bericht 
über den jetzigen Stand der Wälder in Novi Sad bekommen. Da sein Text 
für den Vergleich mit dem damaligen Stand der Novisader Wälder geeignet 
ist, wurde er komplett in diese Arbeit integriert. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Wälder, Bewaldung, Weide, Pappel, der 
Obere Wald (Čenejska šuma), der Untere Wald (Futoška šuma) – „Prater”, 
Weidicht, Almascher Weidicht, Kapetanova ada, Magistrat, Archivgut 



 

UDC  615:378.2(497.113) 

ГОРДАНА БУЛОВИЋ, кустос историчар 
Музеј града Новог Сада 

ДИПЛОМЕ ИЗ ЗБИРКЕ ФАРМАЦИЈЕ У МУЗЕЈУ ГРАДА  
НОВОГ САДА 

САЖЕТАК: Драгоцена Збирка фармације у Музеју града Новог Сада оформље-
на је још 1963/64. године, захваљујући марљивости dr mr ph. Андрије Мирковића 
и mr ph. Милана Мићића. Збирка чува експонате, стручну литературу, библиотеку 
и архивску грађу којe пружају могућност за научноистраживачки рад на историји 
фармације, као саставном делу културне и здравствене историје ових крајева. У ра-
ду је дат приказ неопходног школовања наших фармацеута, односно оних фарма-
цеута који су радили на територији Војводине, а школовали се на универзитетима 
царевине. Њихове дипломе су потврда рада, упорности и посвећености послу, као 
и жеље за развојем заједнице и друштва у ком су стварали. Драгоцен су доказ раз-
воја штампарства, примењене уметност, па чак и моде свога времена. 

Рад је урађен је на основу доступне и музеолошки обрађене грађе која се на-
лази у Збирци фармације, у Музеју града Новог Сада. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Музеј града Новог Сада, dr ph. Андрија Мирковић, историја 
фармације, школовање апотекара, дипломе. 

Музеј фармације, као депанданс Музеја града Новог Сада (у даљем 
тексту МГНС), настао је проширењем Одсека за историју здравствене 
културе, оформљеног још 1963. године. Првобитна идеја била је рекон-
струкција и музејска поставка предмета из старе петроварадинске апо-
теке „Код златног орла”, у кући у којој се апотека некада налазила у 
Петроварадину, у улици Београдска 15. 

Захваљујући легату dr ph. Андрије Мирковића – апотекару, исто-
ричару фармације, професору Фармацеутског факултета у Београду и 
начелнику у Министарству здравља Краљевине Југославије – који је 
Скупштини општине Нови Сад оставио значајну архивску грађу, би-
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блиотеку, приватну фармацеутску збирку и комплетну апотекарску 
документацију Министарства здравља Краљевине Југославије (а ова је 
поверила Музеју града Новог Сада, још шездесетих година XX века), 
приступило се формирању засебне фармацеутска збирке. Основу Збир-
ке чини легат dr ph. Андрије Мирковића, чије се преузимање вршило 
22. фебруара и 6. марта 1968. године. Након тога, 28. априла 1970. го-
дине, Скупштина општине Нови Сад доноси решење по коме ова фар-
мацеутска Збирка носи назив Збирка „dr mr Андрија Мирковић”. Она 
улази у састав Музеја града Новог Сада, с тим да буде доступна јавно-
сти и да је сви заинтересовани могу користити у научне сврхе. 

„За потребе збирке уређена је посебна прикладна просторија у Пе-
троварадину, у улици Матије Гупца број 15, у кући у којој је, у прош-
лом веку, била стара петроварадинска апотека. Просторија је уређена 
намештајем из радног кабинета др Мирковића, а за књиге и архиву на-
прављени су нови ормани у стилу преузетог намештаја. Тако је настао 
један пријатан радни кабинет који омогућава сређен и неометан рад рад-
ницима Музеја и другим радницима који би имали интереса за то.”1 

Систематским, вишегодишњим радом стручног сарадника dr ph. 
Андрије Мирковића, а потом, и деценијским радом стручног сарадни-
ка mr ph. Милана Мићића, апотекара из Руме, прикупљано је, како из 
апотека са територије Војводине, тако и из приватних апотекарских 
збирки, више од 7.000 експоната. „Испоставило се да је вредност ове 
Збирке непроцењива, да је историја фармације Европе у XIX веку сачу-
вана у Војводини, као и да је почетна идеја dr mr ph. Андрије Мирко-
вића о реконструкцији петроварадинске апотеке ‘Код златног орла’ на-
дасве превазиђена. Стога је, тадашњи директор МГНС Драган Вилоти-
јевић, осамдесетих година XX века покушао да реализује идеју о фор-
мирању новог депанданса МГНС, Музеја фармације. Овим јединстве-
ним Музејем фармације била би тематски обухваћена историја развоја 
фармације на територији целе Војводине; посебна пажња посвећивала 
би се последњој фази старе класичне фармације, нарочито раду у апо-
теци; пратила би све промене у фармацији које настају услед напретка 
науке и развоја друштва; омогућен би био приступ грађи за научно ис-
траживачки рад на историји фармације као саставном делу културне и 
здравствене историје.”2 

                                                 
1 М. Мићић, Фармацеутска збирка др Андрија Мирковић, Вести Музеја града Новог Сада, 

број 3, мај 1972, 2. 
2 Отвара се Музеј фармације, Дневник, 12. септембар 1975, 15. 
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Тиме је фармацеутска Збирка „dr mr Андрија Мирковић”, као посеб-
на целина, постала тематски повезана са Музејем фармације, а идеја о 
оснивању Музеја фармације као посебног депанданса Музеја града Но-
вог Сада била је готово реализована. Даље допуњавање и обраду Збир-
ке наставио је кустос историчар Павле Штрасер, све до 1995. године. 

Поред архивске грађе, ову Збирку чине апотекарске посуде из XVIII 
и XIX века, апотекарски апарати, оригинална апотекарска официна пе-
троварадинске апотеке код „Златног орла” из XVIII века, стручна би-
блиотека која броји више од 2.000 књига – од којих су најстарије оне 
из друге половине XVIII века, 180 комплетираних годишњaка фарма-
цеутских часописа који су излазили у Војводини, као и аустријски фар-
мацеутски часописи од 1846. до 1918. године. У оквиру збирке налазе 
се и колекције документарне грађе апотекарске породице Штрасер из 
Сремских Карловаца, апотекарске породице Пронијевић из Српске Цр-
ње, апотекарске породице Козјак из Шида, као и поклон збирка mr ph. 
Владимира Жиге из Земуна, те Девете апотеке у Новом Саду „Код здрав-
ља” – данашње Централне апотекарске установе „Нови Сад”. 

Након деценија опсежног музеолошког рада на прикупљању гра-
ђе, испоставило се да је историја развоја фармације Војводине у XIX 
веку сачувана, те да је првобитна идеја о формирању Музеја апотеке у 
многоме превазиђена. Тако је 80-их година XX века, формирањем овог 
јединственог Музеја фармације, омогућен научни приступ проучавању 
развоја класичне фармације од половине XVIII века до половине XX 
века, као и развој војвођанских апотека у том периоду. 

Циљ овог рада је стручна обрада колекције диплома фармацеута 
из Збирке Музеја фармације, тако да се на систематски начин прикаже 
материјал који се односи на неопходно школовање, стицање вештина и 
звања фармацеута који су радили на територији Војводине, као и њихо-
во учешће у унапређењу друштвеног живота заједнице. 

Колекцију чини 59 диплома. Већина њих је прикупљена 60-тих, 70-
-тих и 80-тих година XX века, поклоном и откупом од самих фармацеута, 
као и њихових породица. Већи број диплома, углавном папирних, кон-
зерваторски је  обрађен, док се један број диплома, нарочито оних на пер-
гаменту, још увек налазе у фази конзервирања. Уведене су у инвентарну 
књигу Музеј фармације-депанданс Музеја града Новог Сада. 

Дипломе 

Диплома је службени документ, сведочанство о завршеном факул-
тету, вишој школи или било којој другој стручној школи. Она се издаје 
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и као свечано писмо у знак признања за одређене заслуге, а може бити 
и као повеља, повластица, наименовање и слично. Реч диплома потиче 
из грчког језика (Δίπλωμα) и подразумевала је службени документ, све-
чано писмо, повељу или исправу који је био двоструко савијен, а пот-
писивале би га обе стране у неком послу, споразуму, договору. 

У школском систему европских земаља, нарочито у Немачкој и 
Аустрији, као и у земљама које су биле под њиховим културним и по-
литичким утицајем, дипломом се назива свечани документ који се из-
давао као потврда стицања академског звања. 

У европским, англосаксонским земљама ова документа се назива-
ју латинским речима testimonium, testarur, или certificate, што је назив 
за сведочанство, односно писмена потврда или доказ о аутентичности. 

Због важности оваквих докумената, односно њихове трајности, 
дипломе су биле израђиване на пергаменту3. 

У Збирци фармације, највећи број диплома које су издате као све-
дочанства о стицању звања магистра фармације или доктора медицине 
или фармације, израђен је на пергаменту. Најстарије дипломе, оне са 
краја XVIII века, као и оне из XIX века, исписиване су рукописом, цр-
ним мастилом и веома скромно украшаване. Временом, издају се дипло-
ме на пергаменту који је штампан, колорисан, са типским обрасцем од-
ређеног универзитета. Све дипломе су оверене потписима декана, про-
декана, као и професора ментора или испитивача, а њихова веродостој-
ност оверена је печатом. 

Ради бољег чувања, печат је на дипломама био привезан јемстве-
ником, а налазио се у дрвеној, округлој кутији са поклопцем. Унутар 
кутије је црвени печатни восак у који се утискивао грб универзитета 
који је издавао диплому. 

Јемственик, којим је био привезан печат за диплому, увек је у бо-
јама државне заставе – Угарске или Аустрије, када су у питању  дипло-
ме из ове Збирке. 

Поред диплома на пергаменту, у Збирци се налазе и дипломе пи-
сане и штампане на папиру.4 За разлику од диплома на пергаменту, оне 
не поседују дрвену кутију са воштаним печатом, него је на самој дипло-

                                                 
3 Пергамент се прави од овчије или козије штављене коже. Листови од тог материјала испи-

сани су на једној страни, сечени да буду исте величине, оверавани потписима и печатима. 
4 Проналазак папира значајно је допринео развоју просвете и науке, стога је и показатељ по-

четка новог века. Папир су изумели Кинези почетком II века пре нове ере. Производили су га 
од бамбуса, а поступак је био тајна све до VIII века када га преко кинеских заробљеника упозна-
ју Арапи, у Самарканду, 751. године. Захваљујући Арапима, папир стиже у XIII веку у Европу 
и замењује скупоцени папирус и пергамент 
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ми утиснут суви печат. По квалитету материјала ове дипломе су много 
скромније, али зато су богатије опремљене и колорисане. 

Мода у примењеној уметности XX века може се пратити и посма-
трањем ових докумената, од сецесије са почетка века, где су веома бо-
гато украшене дипломе, па све до сведене форме, са половине века. 

Пошто је овај рад заснован на музеолошкој обради диплома из 
Збирке фармације, треба нагласити да највећи број диплома чине оне 
које потврђују успешност у савладавању знања и вештина потребних 
за рад у апотекарској струци, а један мањи број чине оне које су потвр-
да друштвене активности и залагања фармацеута, у својим срединама. 

Стваралаштву наших фармацеута и њиховом активном учешћу у 
делатностима локалне заједнице – посвећено је једно поглавље овога 
рада. Ове дипломе и признања су, сем једне на пергаменту, штампане 
на папиру, а кориштени су већ типски обрасци установа или удружења 
која су их издавали. 

Само школовање фармацеута изискивало је дуги низ година сти-
цања знања и обавезне праксе, под надзором искусног магистра фар-
мације. Крај ове праксе озваничаван је издавањем сведочанства testimo-
nium-a које је потписивано и печатирано од стране самог фармацеута 
или од гремиа фармацеута. У XX веку оно се назива уверење, а изда-
вала га је држава, односно Министарство здравља, преко Удружења 
фармацеута. Следећи корак у школовању фармацеута било је инсти-
туционализовано, на неком од универзитета где се, на крају успешно 
окончаних студија и стицања звања магистра фармације, издавала ди-
плома. Текст дипломе је увек на латинском језику и писан је у стандард-
ној форми5. 

Развој апотека и апотекарске професије 

„Како је фармација саграђена на најморалнијим фундаментима, то 
се од њених слугу захтевало готово увек исто, као и од Божјих слугу – 
љубави према ближњем, милосрђе, човечност, непрекидна услужност 
према свима и честит начин живота – особине свештеника свих кул-
турних религија које су се одувек тражиле и код апотекара. У њиховим 

                                                 
5 Поред имена и презимена кандидата, обавезно су наводили предмете који су у току студи-

ја слушани и полагани. Навођена је увек описна оцена са завршног испита, а, у раније време, 
наводили су и владање кандидата, његово порекло и особине које је морао имати да би могао 
успешно обављати посао апотекара. 
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се рукама налази могућност сачувати и успоставити најдрагоценије људ-
ско благо – здравље. Што је човеку у духовном погледу свештеник, то 
су му у физичком лекар и апотекар”6. 

Апотекарска професија произашла је, с једне стране, из касте све-
штеника и лекара, а с друге стране, предходнике има у грчким сакупља-
чима трава и корења (Rhizotomi), трговцима с корењем (Pimentarii и 
Aromatarii), уличним продавцима (Seplassarii), грчким и римским тргов-
цима лекариа (Pharmacopolae и Medicamentarii). У време законског приз-
нања апотекара за самосталну професију, названи су они Confectionarii, 
а означава човека који припрема, справља лек. У средњовековним ма-
настирима, уз болницу, постојала је посебна соба или издвојени део 
собе где су се припремали и издавали лекови. Те просторије су се на-
зивале „Statio” – штације, а стога се апотекар називао „Stationarius”. 

Име „апотека” настало је у каснијем периоду и кроз време мења-
ло је своје значење. Код Римљана, у I веку н.е, под именом „apotheca” 
означавао се простор на горњем спрату куће где се, у земљаним судо-
вима, чувало вино. У раном средњем веку, тим именом означавао се 
магацин робе. Крајем XVIII века, Немци преузимају тај назив који се и 
данас задржао, како код њих, тако и код народа који су били под њихо-
вим политичким и културним утицајем. Енглези и романски народи 
користе израз „фармација”. Свакако да је реч „фармација”, која потиче 
од грчке речи „pharmakon” – а означава лекове односно лековита сред-
ства – много подеснија због своје свеобухватности. „Фармација је нау-
ка сложена из низа природних и примењених научних дисциплина. За-
датак јој је да, путем научних сазнања и применом научних метода, 
проучава лековите материје и израђује лекове, да научне дисциплине 
којима се служи – примењује за извођење хигијенских задатака и за 
заштиту народног здравља.”7 

Прва јавна апотека основана је 745. године у Багдаду. Ту се први 
пут сусрећемо са потпуно самосталним апотекама и апотекарима, као 
засебним занимањем. Апотеке код Арапа су биле државне или под ја-
ком контролом државе, а апотекари су се називали Szandalani. 

Апотека, у данашњем смислу те речи, као самостална, законом 
призната, и стручно контролисана здравствена установа, настала је по-
четком XIII века, у Јужној Италији, односно, у Сицилијанској држави. 
Да би се законски регулисало лечење, доношењем Едикта Фридриха II 
из 1240. године први пут се ова два занимања (лекар и апотекар) зако-
ном раздвајају. 

                                                 
6 Југовић, Владо, Апотекарски вијесник, 21, Загреб 1939. 
7 Др С.Ј.Ђаја, Галенска фармација, Медицинска књига, Београд-Загреб 1952,29. 
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По узору на овај закон, почињу се оснивати прве апотеке у Сред-
њој и Северној Европи – првенствено у већим градовима, где су то омо-
гућавале економске, политичке и културне прилике. Те прве апотеке 
отварају се по угледу на арапске апотеке. У средњем веку, оне су смеш-
тене по будама, дашчарама, импровизованим локалима, да би у XVI 
веку скоро све биле у сталним, пространим локалима – по могућности 
и раскошно уређеним. Посуде су биле уметнички израђиване и  богато 
украшаване. 

Продор Турске у Европу донекле је пореметио успон европске 
фармације, нарочито у крајевима које је освојила и дуго држала под 
својом влашћу. 

Развој апотекарства на овим просторима поспешен је у XVIII и 
почетком XIX века успостављањем стабилне државе – Аустро-Угарске 
монархије, и доношењем нових здравствених закона везаних за терито-
рију Војводине. До тада, медицина и фармација на тлу Војводине пред-
стављају мешавину старословенске народне медицине, знања и искус-
тава Илира, Келта, Римљана, Византинаца, и свих оних народа који су 
у својим миграцијама овуда пролазили. Код старих Словена, посредо-
вање између људи и демона обављали су врачеви, чаробњаци, бајалице, 
жреци, вешци – који обављају и све послове око лечења. Лик тог првог 
лечника исти је код свих старих словенских народа. Њега су називали 
именом Валви или Волхву. Из тих времена, у нашем језику су остале 
речи боловати (од бајалица, бајати), отров (од трава, о-трава), врач (и 
данас назив за лекара у Русији). Исти називи за многе биљке (код Сло-
вена) говоре нам да су их они не само добро познавали, него су их и 
користили у лековите сврхе. Познато нам је да су од хмеља и јечма пра-
вили алкохолна пића, као и од меда (медовина). 

У раном средњем веку медицина и фармација су своје упориште 
нашле у самостанима, при којима су постојали хоспитали (болнице) за 
лечење. Један од најстаријих хоспитала на територији данашње Војво-
дине постојао је још 1234. године, у Бачу. Поред просторија за болес-
нике, имали су и посебну просторију за справљање лекова. Доласком 
на територију данашње Војводине, Срби подижу православне манасти-
ре, при којима оснивају и хоспитале. Лечење се заснивало на записима 
из других манастира, као што су Ходошки медицински зборник и Хилан-
дарски медицински кодекс. Ови кодекси су имали велики утицај на на-
родну медицину, те се  ти записи могу наћи и у лекарушама8. 

                                                 
8 Лекаруше су народни приручници за обичајну медицину. Садрже писана искуства тадашњих 

лекара у којима се преплићу елементи религиозне и магијске, као и почеци научне медицине. 
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Даљи развој фармације у Војводини везан је за апотекарство у 
Аустрији, односно Угарској. Услед бројних ратова који су се одвијали 
на овим просторима, из периода Угарске није сачувано много докуме-
ната, а из периода турске власти практично нема података – чиме је 
онемогућен увид у степен развоја апотекарства тога доба. У Мађарској 
је, 1564. године, за време владавине Фердинанда I (1503–1564), први 
пут регулисана апотекарска пракса која се, свакако, односила и на Вој-
водину. Апотеке на овом простору вероватно нису постојале ни у XVII 
веку. 

Према званичном попису из 1746. године, на територији целе Ма-
ђарске било је 30 апотека. Једна од тих апотека је и Прва новосадска 
апотека Томе Андрле9, а спомињу се и две заостале манастирске апоте-
ке. Апотекари су овде, као што се види, били малобројни. Те исте годи-
не, забрањено је било торбарење лековима, што је било доста често, 
али се оно ипак задржало све до 1835. године – када је енргичним зако-
нима државе дефинитивно и престало. 

Након Прве новосадске апотеке, у Војводини се отварају апотеке 
по градовима: Земун, Сомбор, Суботица, Зрењанин, Вршац, Рума, Бе-
чеј. У раду апотека, строго се водило рачуна: да се апотека придржава 
важећих прописа о квалитету лекова; о стручном и квалитетном раду; 
о таксама (Taxa medicamentorum); о стручним књигама и свим обаве-
зама по уредбама и законима. Њихов рад се одвијао под будним оком 
градских, жупанијских и државних власти. За њихово отварање морала 
се тражити дозвола од Градског представништва, а надзор о раду апо-
тека био је обавезан и веома строг. Магистрати градова у Војводини, 
код давања препоруке за отварање апотеке, водили су рачуна о потре-
би отварања, о локацији и реону, као и о објективним, економским мо-
гућностима да апотека може, од своје зараде, да се издржава. 

Први апотекари у Војводини били су странци који су се овде на-
стањивали и кретали у пионирски посао, у циљу побољшавања здрав-
ствене културе становништва. Тек од времена њиховог доласка на тери-
торију данашње Војводине, ми можемо говорити о фармацији, или, у 
ужем смислу, о апотекарству. 

Апотеке су морале бити смештене у зградама са прикладним про-
сторијама, у којима су се могле прикупљати, чувати, справљати и про-
давати лековите материје и лекови. Осим тога, маорале су имати про-
сторије за стан апотекара, за његову породицу и његовог помоћника. 

                                                 
9 У Петроварадинском шанцу је 1740. године постојала јавна апотека коју је држао Тома Андрла 

и звала се код „Црног арапина“. Сматра се да је ово прва јавна апотека на територији Војводине. 
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„Апотека треба да има таван за сушење биља, комору за чување 
резервног материјала, подрум и лабораторију са потребном апаратуром 
за израду лекова; најзад, адекватан простор за апотеку у ужем смислу, 
официну са потребним намештајем за смештање посуда, за држање ле-
кова и уређајем и прибором за израду лекова по рецепту. Сталне посу-
де за држање лекова морале су имати сталне натписе.”10 

Фармација – као професија, у XVIII и почетком XIX века није има-
ла своје цеховско удружење, него је спадала у слободне занате, однос-
но, касније, у концесионарне занате. Таквим занатима, за делатност је 
била потребна дозвола власти. Овакве дозволе су се издавале онима 
који су, поред осталог, могли доказати да су вешти у свом занату. Код 
слободних заната – који се односе на здравље (хирурзи, бабице, апоте-
кари и бербери), било је потребно доказати извесно познавање меди-
цинских и природних наука. Они су били под директном контролом и 
прегледом лекарских и полицијских органа. 

Тек 1858. године  оснива се апотекарски (љекарнички) греми и, 
од те године, сви апотекари су обавезно чланови овог удружења. Тако 
је апотекарски греми Буковине издао диплому о положеном тироцини-
јуму Густаву Пронијевићу, потоњем апотекару у Зрењанину. Превод 
ове дипломе гласи: 

МИ ПРЕДСТОЈНИЦИ БУКОВИНСКОГ ФАРМАЦЕУТСКОГ ГРЕМИЈА 
Објављујемо онима који ће читати, да је 

ГУСТАВ ПРОНИЈЕВИЦ 
 

Младић, пристојан и ваљан, Буковинац Р. свршивши по дужности покусно 
време код господина Леона Белдомиржа, магистра фармацеутске вештине, од дана 
1. септембра месеца, године 1866. кроз три године нам био од свога магистра пре-
поручен за стецање фармацеутске вештине. 

У ову дакле сврху њега према прописаном реду и закону у фармацеутској 
вештини и који показује примере најбоље учињеног напретка, признали смо и про-
глашујемо за помоћника фармацеутске вештине. 

За уверење о овоме додељујемо му ово писмо, печатом фармацеутског гре-
мија потврђено и нашом руком потписано. 

 
У Черновцу, 28. септембра 1869. 

                                                 
10 Мр Андрија Мирковић, Фармација у Срему од 1750–1850. године, Београд 1960, 38. 
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Школовање апотекара 

Први школовани лекари и апотекари у Европи, од IX до XIII века, 
стицали су потребна знања и вештине у центру медицинског школо-
вања, у Салерну, у Јужној Италији. Школа је била под јаким утицајем 
учења Хипократа и Галена, али је прихватила и науку Арапа. У овој 
школи су се могли школовати припадници разних вера, па чак и жене. 
Сама медицинска школа је пружала четири степена образовања. Први 
степен је био основни курс, а они који су га завршили добијали су ли-
ценцу да могу обављати основне радње при лечењу или справљању ле-
кова. Други степен је оспособљавао наставнички кадар, за подучавање 
у медицини и фармацији. Трећи степен су добијала лица која би добро 
овладала неком стручном дисциплином и добијали су назив „magister”. 
Коначно, четврти степен су стицале особе које су самостално овладале 
једном доктрином, самостално се бавиле научним истраживањем и раз-
вијале теорију на основу сопствених научних истраживања. Они би до-
бијали назив „doctores”. 

На овој школи, медицина се изучавала у склопу физике и прида-
ван јој је велики значај. То се види из тада издатих наредби којима се 
забрањује лекарска пракса сваком ко није, на основу стручног испита, 
добио дозволу од државних власти да се може бавити лечењем. То нас 
упућује на чињеницу да су се, већ тада, лечењем могли бавити само 
школовани, стручни и од државе контролисани људи. У то доба, поред 
лекара, често се спомиње и апотекар (лекарник). 

Едиктом цара Фридриха II11 из 1240 године, први пут су ова два 
занимања законом раздвојена. Издавање овог Едикта сматра се почет-
ком оснивања фармације, као самосталне науке. Овај Едикт регулише 
неке основне ствари из области медицине и апотекарства: једна особа 
више није могла обављати два занимања, а лекар није смео више изра-
ђивати лекове, нити имати сопствену апотеку, или бити у пословним 
везама са апотекаром. Апотеке су могли отварати само изучени струч-
њаци, који су за то морали имати посебну дозволу. Лекови су се морали 
израђивати по прописима (forma curiare) фармакопеја, односно „није 
дозвољено имати апотеку пре него што се апотекар закуне да ће лекове 
израђивати само према прописима”12. Цене лекова су биле одређене, а 

                                                 
11 Фридрих II (1194–1250), Краљ Сицилије, Војвода од Швапске, Немачки краљ и цар Светог 

римског царства (1215–1250), подржавао је рад медицинске школе у Салерну, али је и основао 
Универзитет у Напуљу. За медицину и фармацију најзначајнији је његов Едикт из 1240. године. 

12 Hrvoje Tartalja, Kratak pregled povjesti farmacije, Zagreb 1952, 59–61. 
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забрањивала се продаја отрова и абортивних средстава. Апотеке су се 
могле отварати само у местима где дозволи власт. Казне за рад апоте-
кара мимо прописа биле су веома строге, као и за надзорнике који су 
контролисали рад апотека. 

После Салерна, почеле су се оснивати и друге медицинске школе 
у Падови, Болоњи, Паризу. Салернска школа је имала директног ути-
цаја на развој медицине и фармације у нашем окружењу. Многи лекари 
и апотекари који су стекли образовање на медицинској школи у Салер-
ну, отварали би апотеке или постајали службени апотекари и лекари у 
градовима Европе. 

Важно је споменути да је једна од првих апотекарских књига Ком-
пендиум (Compendium aromatariorum), штампана 1488. године, а коју је 
написао лекар из Салерна, Саладин. Дело садржи научне, практичне и 
етичке захтеве постављене пред фармацију и апотекара. Овде се први 
пут, за лекарско упутство, помиње рецепт (Receptum); наводи се попис 
лекова које свака апотека мора да има; дају се упутства за скупљање и 
чување лековитог биља и упутство за припремање лекова; прописане 
су врсте посуда у којима се чувају лекови; апотекар је морао да зна ла-
тински језик, да би умео прочитати лекарски рецепт. „Апотекар не сме 
бити премлад ни престар, ни препоносан, ни прескроман, ни ташт, нек 
не буде женскар, ни пијанац, ни коцкар. Нека буде марљив, пажљив, 
богобојажљив, савестан, праведан, добротвор према сиромашнима, ис-
кусан у својој вештини, пристојан и услужан. Нека не буде грамзив и 
нека не наплаћује лек прескупо, а посебно не сиромашнима. Нека га 
ни љубав ни пријатељство не заведу ка несавесности. Ако неискусан 
лекар напише штетан лек, нека се са њим посаветује пре него га из-
да.”13 

Пошто, све до XVI века, у Угарској нису постојали прописи у ве-
зи образовања и школовања апотекара, претпоставља се да су сами апо-
текари подучавали своје будуће колеге, а такође су их и оспособљава-
ли за самосталан рад. У недостатку лекара и апотекара, овим послом 
су се бавиле и жене тадашњих властелина, користећи старе рецептуре 
својих предака. 

Године 1650. штампана је прва мађарска фармакопеја и у Мађар-
ској је први пут регулисана апотекарска пракса – која се односила и на 
Војводину. О апотекама у Војводини из тог периода не може се говори-
ти. Оне вероватно нису ни постојале, пошто у доступној грађи о њима 
нема помена. 

                                                 
13 Илија Савков, Развој фармације у Новом Саду, Нови Сад 1995, 10.  
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До средине XVII века, док није законом био забрањен медико-
-фармацеутски дуализам, први апотекари су заправо били лекари. Они 
су стицали потребна знања тако што су младићи, по завршеној школи 
(која је трајала 4 године) – Schola humana или Schola gramaticalis, сту-
пали код лекара за помоћника. Матура, односно испит зрелости, у тим 
школама се није полагао до 1867. године, када је постао обавезан. 

Ти лекарски помоћници провели би више година у стицању по-
требног знања о стручном припремању лекова, дрогама (simplicia), сло-
женим лековима (composita), те вештинама спремања лекова. У пракси 
су, уз шефа, обилазили болеснике, а уједно учили и патологију. Након 
неколико година учења, лекарски помоћник би добијао од свог шефа 
сведочанство – диплому да је способан за самосталан рад. Рад апотека 
је био под будним оком градских, жупанијских и државних власти. 

Са оваквим сведочанством – дипломом, новопечени лекарски по-
моћник би отварао апотеку, или би постајао лекар – апотекар, који је и 
лечио људе и справљао лекове. Многи се нису задовољавали са овако 
стеченим знањем, па су се уписивали на неки од универзитета, где су, 
после годину-две студија, стицали звање магистра. 

„Lex sanitaria Ferdinandina” из 1644. године је основна законска 
одредба за оснивање и рад апотека, који је важио за целу Аустро-Угар-
ску монархију, а који је издао цар Фердинанд III. По овом Закону, апо-
текар је могао бити само онај ко положи испит. Комисију су сачиња-
вали декан Медицинског факултета и два искусна апотекара. Кандидат 
је морао да покаже и теоретско знање и спретност у вештини справља-
ња лекова. Такође, могао је полагати овај испит само под условом да 
докаже да је код неког апотекара провео предходну праксу, да потиче 
из законитог брака и да је католик. 

Након показаног теоретског знања и практичне спретности у фар-
мацеутској вештини, кандидат је полагао завет да ће декану, у струков-
ним пословима, одавати пуно поштовање; да ће своје стручно знање под-
једнако примењивати према свим болесницима, без обзира били сиро-
машни или богати; да ће се придржавати одређене таксе, да ће лекове 
увек свеже и по одредбама лекара израђивати; да неће пуштати крв бо-
лесницима, нити ће асистирати при том послу; да ће се у раду придржа-
вати свих одредаба вредно, савесно и поштено. Након показаног успе-
ха на испиту, комисија је издавала кандидату сведочанство. 

У другој половини XVIII века, тачније, 02.06.1770. године, цари-
ца Марија Терезија је објавила, по савету Ван Свитена14, „Normativum 

                                                 
14 Gerard van Swieten (1700. Леиден – 1777. Беч), холандски лекар, од 1745.године лични ле-

кар царице Марије Терезије; увео нове законе у здравству; реформисао образовни систем на Ме-
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Sanitatis”15, односно „Generalsanitätsnormativum” који је важио, са мањим 
допунама, све до 1870. године. Овај Закон даје велику важност здрав-
ственој служби и њим је уведен и одржаван ред у подручју здравства. 
Прописана је, у мирнодопском стању, чак и смртна казна за оне који се 
не придржавају здравствених прописа. Нове законске мере предвиђале 
су поделу санитета на војни и грађански, јасно су дефинисале послове 
лекара, апотекара, бербера и бабица, а за отварање апотека била је по-
требна  концесија. 

Школовање апотекара, по закону „ratio educations”, Марије Тере-
зије,  предвиђало је обавезно полагање испита на универзитету. Ово је 
изазвалао велику пометњу, нарочито код старијих апотекара. 

Након завршене потребне основне школе, кандидат би ступао у 
апотеку као disciplinus – приправник. У том својству проводио је 4–5 
година, а након истека овог рока, полагао би испит (tirocinium). Уколи-
ко се апотекар увери да је кандидат стекао довољно знања, проглашавао 
га је за помоћника и издавао му је сведочанство (testimonium) и препо-
руку, како би се овај могао даље школовати, или самостално пословати. 

Нешто раније, 1759. године, да би кандидат могао да изађе на ис-
пит, морао је имати испитну комисију, коју су сачињавали градски или 
жупанијски физикус. Стечена сведочанства слала су се Намесничком 
већу у Пожун, које је накнадно издавало право праксе. 

До 1744. године, курс за апотекара на универзитету трајао је све-
га три месеца, потом је, следеће године, дужина курса повећана на тра-
јање од годину дана да би, 1851 – 1852, била повећана на две године. 
Неопходно је било познавање латинског језика – толико да кандидат 
може пратити и разумети предавања. 

Године 1772. Нормативум је проширен наредбом којом је, за сти-
цање звања „магистар фармације”, било неопходно похађати, годину 
дана, нарочити апотекарски течај, и на крају полагати испит. 

Наши први апотекари већином су били странци. Они су своја зна-
ња стицали на универзитетима Европе: у Прагу (Universitas Carolina 
Pragensis) – који је основан 1348. године; у Бечу (Universitate Vindobo-
nensi) – који је основан 1365. године;  касније, у Будимпешти (Univer-
sitate Pestinensi), Грацу (Universitatis Graecensis), Коложвару (Univer-
sitate Kolozsvariensi) – који је основан 1888. године, Свеучилишту у За-

                                                                                                                       
дицинском факултету; оснивач Ботаничке баште, Хемијске лабораторије; подучавао о клинич-
ким инструментима. 

15 Милан Мићић, Прописи о апотекама у Аустријском „Normativum Sanitatis” из 1770. године, 
Фармацеут, 1972, бр.4 
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гребу – који је основан 1882. године, а затим и у Београду, на Фарма-
цеутском факултету, који је основан 1939. године. 

У погледу школовања, у XVII и XVIII веку апотекарство се сма-
трало вештином (Ars pharmaceutica). Међутим, врло брзо, установљено 
је да је фармација – или апотекарска вештина, практична наука која нас 
учи упознавању, скупљању, чувању и справљању лекова. Изучавање 
ботанике, зоологије, минерологије, хемије и физике је било неопходан 
предуслов. На овом принципу се и развијало изучавање ове науке у 
Европи, па и код нас. 

На почетку XIX века уводи се 4. разред гимназије, као предуслов 
за ступање на фармацију, као и 2 године приправничке праксе. Од 1892. 
године уводи се, као обавеза, 6 разреда гимназије и 3 године приправ-
ничке праксе.  Приправнички – практикантски стаж састојао се од рада 
у апотеци, под надзором магистра. Свака апотека је могла имати исто-
времено онолико практиканата колико је имала магистара. Након прак-
тикантског стажа стицали су се услови за похађање универзитетске 
наставе. Пре ступања на универзитет кандидат је полагао пријемни – 
тироцинални испит (tirocinium). Овај пријемни практикантски испит 
полагао се на Универзитету у Будимпешти и Коложвару. 

Апотекарске студије на универзитету трајале су две године, а тако-
зване „строге” испите студенти су полагали на крају четвртог семестра. 
После успешно завршених студија стицало се звање магистра фарма-
ције (ARTIS PHARMACEUTICAE MAGISTRUM). Они магистри фармаци-
је који су претходно имали завршену матуру могли су, након још два 
семестра студија на универзитету, полагати за доктора фамације. Након 
стицања универзитетске дипломе и звања магистра фармације, канди-
дат је морао радити још две године као помоћник, а тек након тога мо-
гао је тражити право за отварање, односно самостално вођење апотеке. 

У погледу академског школовања, потребно је истаћи да су Јевре-
ји стекли могућност за студије фармације 1860. године, а то је допуш-
тено и женама, 1900. године. 

Једно тироцинално сведочанство, са потписом само апотекара, 
гласи на име Антона Вајскопфа. Превод текста сведочанства–дипломе 
гласи: 

Слободне и краљевске вароши пештанске, овим потврђујем, да је потражи-
валац овог писма АНТОНИЈЕ ВАЈСКОПФ, мађар из Ваца, по закону завршио код ме-
не покусно време вештине фармацеутске и при томе толико знања и искуства себи 
стекао, да га то може препоручити свагде као окретна и у овој вештини искусна. 
Будући, да именовани Анотније Вајскопф, стицања ради већег напретка у својој 
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вештини, намерава походити и друга места и привикнути се обичајима других чести-
тих, те је понизно и по дужности замолио да му се додели сведочанство, ја, желећи 
непротивити се његовим праведним намерама него у радије поспешити их, истога 
Антонија Вајскопфа свима и појединцима, а особито пак помагаоцима вештине фар-
мацеутске, најбоље препоручујем, молећи човечно, да не пропусте својом помоћи 
бити му од користи за даље напредовање и успех. За потврду овог издао сам му као 
сведочанство ово отворено писмо мојом властитом руком потписано и потврђено 
мојим уобичајеним печатом. 

 
18. октобар 1808. год. Доминик Фрибауер 
 Лекарник 

Друштвена активност наших апотекара 

Пред тога што су се у њима справљали и продавали лекови, поз-
нато је да су, некада, апотеке биле и главна састајалишта интелиген-
ције свога времена. Сходно томе, припада им и та част да су то били 
први научни, литерарни и политички клубови. Још у Шамсово време, 
„у оној собици крај љекарне причало се и пило, пушило оговарало и 
тражили заштите, заговора и новости. Било је мало и љубакања, да се 
заслади многи горки час у тешким временима, када је живот био зби-
јен међу саме тврђавске зидове...”16 

Почетком XX века, када је закупник апотеке „Код златног орла” у 
Петроварадину био мр Александар Бродски, а његов провизор и прија-
тељ Владо Југовић,17 родила се идеја о покретању недељника за Петро-
варадин и околину. У тој „књижничкој љекарни” је тако, 3. ожујка (мар-
та) 1906. године освануо први број Фрушкогорца.18 У поднаслову је 
стајало да је то Лист за забаву, поуку и господарство. Издавач и одго-
ворни уредник био је мр Александар Бродски, који је излажење овог 
листа помогао са 500 круна. Главни сарадник је био „наш одлични при-
јатељ” Јован Храниловић,19 а супруга Владе Југовића, Викторија, која 
                                                 

16 Vlado Jugović, Nekadašnji gosti stare petrovaradinske (Schamsove) ljekarne, Apotekarski vjesnik, 
br.16, Zagreb 1939, str. 819. 

17 Југовић, Владоје (Schmidt Vlado), писац, историчар фармације и апотекар (Осијек, 3. 07. 
1876 – Загреб, 31. 01. 1939). Као још недипломирани фармацеут, у својству провизора, радио је у 
петроварадинској апотеци „Код златног орла”. Са супругом, хрватском књижевницом Виктори-
јом Рисаковић Југовић је издавао лист Фрушкогорац. Био је сарадник многих стручних часописа. 

18 У Матици српској се чувају оба годишта листа Фрушкогорац, микрофилм МФ.155 и 156, 
док се оригинали налазе у Научној и свеучилишној књижници у Загребу. 

19 Храниловић, Јован (Мричке код Дрниша, 18. 12. 1855. – Нови Сад, 5. 08. 1924), „Син поз-
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је „знала једнаком вјештином и кухати и писати добре чланке”,20 била 
је главна уредница. Лист је излазио сваке суботе, а први број био је „на 
оглед”. Убрзо се лист почео издржавати сам и стекао је велики број 
претплатника и читатеља. 

У подлистку су своје текстове објављивали др Ђуро Арнолд, Иво 
Кршић, Убалдо Доналдини и многи други, а први пут је објављена Пе-
сма о Дојчину Петру, из књижевне оставштине Илије Округића Сри-
јемца. 

У првој години излажења овога листа, марљиви Владо Југовић је 
преводио, и у наставцима објављивао, готово целу Историју Петрова-
радина и околине Франца Шамса. Друге године излажења, у наставци-
ма, објављивани су преводи текстова из књиге Историја Новог Сада 
Мелхиора Ердујхељија. 

Апотекари из породице Штрасер, из Сремских Карловаца, били 
су веома активни у својој заједници. Њихове дипломе сведоче о члан-
ству у Матици српској, Црвеном крсту, Апотекарској комори Краље-
вине СХС. 

Сви апотекари из новосадске породице Гросингер били су веома 
угледни становници Новог Сада. Вилим Гросингер је био члан депута-
ције која је ишла за Беч, као изасланик Магистрата да, након бомбар-
довања Новог Сада 1849, прикупи помоћ за попаљени Град, у чему су 
и успели. Био је један од оснивача „Градске штедионице”, основао је 
„Винарско трговачко друштво д.д”, а важно је још споменути да је био 
члан одбора у вези изградње железнице Будимпешта – Нови Сад. 

Карло Гросингер је био члан обновљене Српске читаонице, а спо-
миње се и као први председник слободнозидарске ложе „Либертас”. 

Јован Гросингер је био члан Градског представништва и Градског 
здравственог одбора. Био је председник Р.К. црквене општине, члан 
управе многих културних и просветних установа и удружења. Бавио се 
сликарством и одржавао је  пријатељске везе са Урошем Предићем. 
Био је један од 50 чланова које је Српски народни одбор 1919. године 
изабрао за градске представнике. 

                                                                                                                       
натог песника из илирског времена, кога је свештеничка служба била бацила у кршну Далмаци-
ју, постао је и сам песником и почео своју свештеничку каријеру, чија га материјална страна није 
занимала ни мало... Срећом га је судба довела баш у Нови Сад, где је у друштву својих побрати-
ма Змаја Јове, Лазе Костића, Војислава Илића и најбољих српских глава чекао и дочекао осло-
бођење, које је он.... давно прорекао и том надом тешио и народ свој и себе.” РОМС М. 5014, 
Некролог поводом смрти Ј. Храниловића, написао Владо Југовић. 

20 Vlado Jugović, Nekadašnji gosti stare petrovaradinske (Schamsove) ljekarne, Apotekarski vjesnik, 
br.16, Zagreb 1939, str. 821. 
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Гавра Плавшић је, поред свог стручног рада у апотеци, волео да 
путује. Обишао је значајне градове Русије, првим возом Будимпешта – 
Истамбул отпутовао је за Истамбул, а потом и у Израел. Готово аванту-
ристичко путовање аутомобилом 1901. године, од Новог Сада до Дубров-
ника, преко Ријеке, назад у Нови Сад, интересантно је бар поменути. 

Наши апотекари су били врло активни и у струковним удружењи-
ма. Пошто Војводина није имала своје удружење, све до 1919. године, 
наши апотекари били су чланови, или су сарађивали са друштвима у 
центрима Хабзбуршке монархије. Срећемо их као осниваче Општег 
аустријског апотекарског друштва у Бечу (Карло Гросингер и Сигмунд 
Цвик), а чланови су и Удружења апотекара Мађарске (Карло Гросин-
гер, Гавра Плавшић из Новог Сада, Јанош Миалашевић из Сомбора, Ди-
митрије Пачу из Велике Кикинде). 

Прво самостално удружење фармацеута Војводине – Савез апоте-
кара за Војводину – основано је 15.06.1919. у Новом Саду. Чланови Са-
веза су могли бити апотекари, апотекарски сарадници и магистри фар-
мације запослени на дужностима изван апотека. Савез је 1929. године 
полако почео одумирати, пошто његов задатак полако преузима Апо-
текарска комора, основана 1925. године. 

После ослобођења 1946. године, одржана је конференција у Но-
вом Саду, на којој је једногласно одлучено да се оснује удружење при-
падника фармацеутске струке из Србије и Војводине. Оснивачка скуп-
штина одржана је у Београду, 06.10.1946. године, а том приликом ре-
шено је да се оснује заједничко Друштво за целу НР Србију, са покра-
јинским одбором у Новом Саду. Самостално Фармацеутско друштво 
Војводине основано је јула 1952. године. 

Закључак 

Тек након Карловачког мира (1699), протеривања Турака и  успо-
стављања чврсте границе између Аустрије и Турске, у Војводини се 
ствара погодна клима за културни и економски развој. 

Аустрија је тада, у XVIII веку, имала уређену политику у области 
здравствене службе и здравствених установа. То доводи до отварања 
првих апотека. Крајем овог века, на територији Војводине било је већ 
десет апотека. У Петроварадинском шанцу је, 1740. године, постојала 
јавна апотека коју је држао Тома Андрла и звала се код „Црног арапи-
на”. Сматра се да је ово прва јавна апотека на територији Војводине. 
Друга јавна апотека отворена је у Земуну, 1759. године, а као њен влас-
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ник спомиње се Елиас Хаубенлахнер. Трећа (по времену отварања) је 
апотека у Петроварадину, „Код златног орла”, из 1765. године, чији је 
власник једно време био гласовити Франц Шамс. Отварају се апотеке 
и по другим местима: Сомбор 1766, Суботица 1780, Зрењанин и Вршац 
1784, Панчево 1793. и Рума и Бечеј 1795. године. 

Од 1770. године, доношењем закона Марије Терезије, за апотеке 
се предвиђала монополисана дозвола за рад, концесија. Ово је, са једне 
стране, штитило егзистенцију концесионара – апотекара, а са друге стра-
не, штитило је квалитет производа. Пошто је ово био јавни интерес, 
број апотека је био ограничен. 

Фармација је сматрана ВЕШТИНОМ, а од апотекара се тражило, по-
ред стручног знања, да буде исправан, тачан и са осећајем човечности. 

Школовање апотекара је било под директним надзором државе, 
тако да су наши апотекари студирали на универзитетима у Пешти, Бе-
чу, Коложвару, Грацу, а у XX веку и у Прагу. 

Звања која су апотекари стицали током школовања озваничавана 
су дипломама са потписима професора и печатима унивезитета. 

Апотекари, као грађани, уживали су велики углед. Њихова делат-
ност је била не само у оквиру стручног рада, већ су учествовали и у 
друштвеним активностима локалне заједнице, а огледали су се и на по-
љу књижевности, ликовне уметности и у спорту. 
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КАТАЛОГ ДИПЛОМА ИЗ ЗБИРКЕ ФАРМАЦИЈЕ 

1. ДИПЛОМА ДОКТОРА ХИРУРГИЈЕ ЈОХАНА ХРИСТОФА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1  
Аустријски универзитет, Медицински факултет у Грацу, 1788. год. 
Димензије: 57,7 cm х 59,4 cm 
Пергамент, црно мастило, рукопис (немачка готица) 

Диплома о положеном испиту за стицање звања доктора хирургије Јохана 
Христофа Штрасера стечена на Медицинском факултету, Аустријског универзи-
тета у Грацу. У заглављу грб Универзитета, испод текста потпис декана. Перфо-
рирана на четири места, недостаје печат. 
Поклон mr ph Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

2. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ АНТОНА ВАЈСКОПФА 

Инв .бр .  МФ - 2  
Угарски универзитет Пешта, 18. октобар 1808. год. 
Димензије: 60,5 cm х 42 cm (диплома); 2,5 cm х 7 cm (печат) 
Пергамент, мастило, рукопис (латински језик), дрвена кутија, печатни восак, јем-
ственик. 

Диплома о положеном тироцинијуму Антона Васкопфа, из Ваца, на Угарском 
универзитету у Пешти. У потпису фармацеут Доминик Фрибауер. У дну перфори-
рана на четири места, провучен јемственик, завршава се дрвеном округлом кути-
јом, у којој је црвени печатни восак са утиснутим иницијалима професора „D.F.” 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

3. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ АНТОНА ВАЈСКОПФА 

Инв .бр .  МФ - 3  
Угарски универзитет, Медицински факултет у Пешти, 1820. год. 
Димензије: 58 cm х 40,7 cm (диплома); 4 cm х 9 cm (печат) 
Пергамент, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Антона 
Вајскопфа на Медицинском факултету, Угарског универзита у Пешти. У потпису 
је професор хемије и ботанике, на дну је перфорирана на четири места, провучен 
јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у црвеном печатном 
воску, утиснут грб Универзитета у Пешти, са две музе које држе штит са мађар-
ском круном. У штиту је мађарски крст и слова М и Т. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

4. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ЛУДВИГА (ЉУДЕВИТА) ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 4  
Угарски универзитет, Медицински факултет у Пешти, 24.08.1838. год. 
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Димензије: 64 cm х 45,5 cm (диплома); 2,5 cm х 8,5 cm (печат) 
Пергамент, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, свилени јем-
ственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Лудви-
га (Људевита) Штрасера на Медицинском факултету, Угарског универзита у Пеш-
ти. У потпису су два професора, а на дну је перфорирана на четири места, прову-
чен свилени јемственик, којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у црве-
ном печатном воску, утиснут грб Универзитета у Пешти, са две музе које држе 
штит са мађарском круном. У штиту је мађарски крст и слова М и Т. Недостаје 
поклопац дрвене печатне кутије. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

5. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ СТЕФАНА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 5  
Универзитет у Грацу, Медицински факултет Грац, 29.11.1882. год. 
Димензије: 52,5 cm х 36,5 cm (диплома); 2 cm х 6,6 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Стефана  
Штрасера, из (Сремских) Карловаца у Срему. Оверена је са три потписа (два про-
фесора и декан), а при дну је перфорирана на четири места, провучен свилени 
јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у црвеном печатном 
воску, утиснут грб Универзитета у Грацу, са аустријским двоглавим орлом. Недо-
стаје поклопац дрвене печатне кутије. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

6. ДИПЛОМА О ПРИМАЊУ СТЕФАНА ШТРАСЕРА У СВЕАУСТРИЈСКО 
АПОТЕКАРСКО УДРУЖЕЊЕ 

Инв .бр .  МФ - 6  
Беч, 01.01.1889. год. 
Димензије: 59 cm х 43,5 cm 
Картон, вишебојна литографија, златотиск, мастило. 

Диплома о примању Стефана Штрасера, апотекара из Сремских Карловаца, 
у Свеаустријско апотекарско удружење у Бечу. Диплома је писана готицом, у свом 
левом делу украшена флоралним мотивима у стилу сецесије, са скулптуром Хигије 
у печатном иницијалу D од речи „Der”. Оверена са три потписа, а у средини, при 
дну, отиснут је суви жиг Удружења. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

7. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ СТЕФАНА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 7  
Универзитет у Сегедину, 01.08.1879. год. 
Димензије: 60,5 cm х 43,5 cm 
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Хартија, штампа, рукопис (латински језик), печатни восак. 
Диплома о положеном тироцинијуму Стефана Штрасера из (Сремских) Кар-

ловаца. Текст дипломе је уоквирен флоралним елементима. У заглављу је грб Ма-
ђарске, а у левом и десном горњем углу залепљена је по једна мађарска таксена 
марка, од 50 крајцара. У дну су потписи тројице професора, оверени личним пе-
чатом у црвеном воску. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

8. ДИПЛОМА СТЕВАНА ШТРАСЕРА О ПРИЈЕМУ У РЕДОВНОМ ЧЛАНСТВУ МАТИЦЕ 
СРПСКЕ 

Инв .бр .  МФ - 8  
Матица српска, Нови Сад, 01.март 1890. год. 
Димензије: 75,5 cm х 54 cm 
Хартија, литографија, рукопис, мастило. 

Стандардни образац дипломе Матице српске којом се потврђује да је Стеван 
Штрасер (пише Страсер) примљен и увршћен у њене редовне чланове. У дну, на 
средини је утиснут суви жиг Матице, а оверена је и потписима секретара и пред-
седника Матице. Штампани и писани текст дипломе су ћирилични. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год 

9. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ПАВЛА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 9  
Универзитет у Грацу, Медицински факултет Грац, 30.март 1913. год. 
Димензије: 40,5 cm х 48,8 cm (диплома); 2 cm х 6,5 cm (печат) 
Пергамент, штампа (латински језик), рукопис, мастило, дрво, печатни восак, сви-
лени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Павла  
Штрасера из (Сремских) Карловаца. Оверена је са два потписа (професор хемије 
и декан), а при дну је перфорирана на четири места, провучен свилени јемственик 
којим је везана дрвена округла кутија, у којој је у црвеном печатном воску утиснут 
грб Универзитета у Грацу, са аустријским двоглавим орлом. Недостаје поклопац 
дрвене печатне кутије. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

10. ДИПЛОМА ПАВЛА ШТРАСЕРА О РЕДОВНОМ ЧЛАНСТВУ У АПОТЕКАРСКОЈ 
КОМОРИ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

Инв .бр .  МФ - 1 0  
Апотекарска комора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, око 1925. 
Димензије: 65 cm х 49,6 cm 
Папир, колорисана штампа, рукопис, мастило. 

Стандардни образац дипломе Апотекарске коморе Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца о редовном чланству Павла Штрасера, апотекара из Сремских Карло-
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ваца. У заглављу је грб Краљевине СХС, текст уоквирен флоралним оквиром, у 
центру је слика старог апотекара у лабораторији, лево и десно од центра су детаљи 
ентеријера старих апотека, а испод њих, у медаљонима су попрсја у профилу Еску-
лапа и Хигије. Штампани текст је ћирилични, док је рукопис латинични. Оверена 
је потписима секретара и председника. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

11. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ ГУСТАВА ПРОНИЈЕВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 1  
Фармацеутски греми Буковине, Черновица, 28.09.1869. год. 
Димензије: 51 cm х 40,7 cm 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), црно мастило, печатни восак. 

Диплома о положеном тироцинијуму Густава Пронијевића у Черновици код 
фармацеутског гремија Буковине. Штампано заглавље, као и леви горњи угао са 
минијатуром која представља фармацеутску лабораторију, урађени су у неколико 
боја. Оверена је са пет потписа чланова Фармацеутског гремија. При врху је аус-
тријска таксена марка од 50 крајцара. Доле десно је црни печатни восак, знатно 
оштећен. 
Поклон mr ph. Марте Пронијевић из Зрењанина, август 1977. год. 

12. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ГУСТАВА ПРОНИЈЕВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 2  
Универзитет у Бечу, Медицинско хируршки факултет, Беч, 22.12.1874. год. 
Димензије: 44,5 cm х 58 cm (диплома); 2,3 cm х 6 cm (печат) 
Пергамент, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, свилени јем-
ственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Густава 
Пронијевића, из Кецмана у Буковини. Оверена је потписима декана и два профе-
сора, при дну је перфорирана на четири места, провучен свилени јемственик којим 
је везана дрвена округла кутија у којој је, у црвеном печатном воску, утиснут грб 
Факултета, са приказом јагњета које лежи и на предњим ногама држи лист хартије. 
Поклон mr ph. Марте Пронијевић из Зрењанина, август 1977. год. 

13. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ФЕРДИНАНДА ЖИГЕ 

Инв .бр .  МФ - 1 3  
Универзитет Франц Јозеф, Фармацеутски факултет, Загреб, 27.07.1885. год. 
Димензије: 62 cm х 46 cm (диплома); 3,2 cm х 7,5 cm (печат) 
Хартија, штампа, рукопис, мастило, дрво, печатни восак, свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Ферди-
нанда Жиге из Пакраца. Диплома је штампана на латинском језику, оверена је са 
два потписа, при дну је перфорирана на четири места, провучен свилени јемстве-
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ник којим је везана дрвена округла кутија, у којој је у црвеном печатном воску 
утиснут грб Краљевине Хрватске, Славоније и Далмације, а око њега је текст на 
латинском. У горњем левом углу је таксирана мађарском марком од 1 форинте. 
Откуп од mr ph. Владимира Жиге из Земуна, 09.11.1972. 

14. ДИПЛОМА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ВАЛЕНТИНА ШАДЛА 

Инв .бр .  МФ - 1 4  
Угарски универзитет, Медицински факултет у Пешти, 11.09.1897. год. 
Димензије: 69,5 cm х 50,5 cm (диплома); 2,6 cm х 8,5 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, сви-
лени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања доктора опште праксе ме-
дицине Валентина Шадла из Гајдобре. Оверена је са четири потписа, при дну је 
перфорирана на шест места, провучен свилени јемственик којим је везана дрвена 
округла кутија у којој је, у црвеном печатном воску, утиснут грб Универзитета, на 
коме два анђела држе штит са круном, на коме је грб Мађарске. У горњем десном 
углу је таксирана мађарском марком од 1 форинте. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

15. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ЈОЗЕФА ШАДЛА 

Инв .бр .  МФ - 1 5  
Угарски универзитет Франц Јозеф, Медицински факултет, Сегедин, 19.03.1929. год. 
Димензије: 72 cm х 50 cm (диплома); 1,5 cm х 9 cm (печат); 52 cm х 10 cm (футрола) 
Хартија, платно, штампа, рукопис, мастило, дрво, печатни восак, свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Јозефа 
Шадла из Малог Иђоша. Оверена је са три потписа, при дну је перфорирана на 
шест места, провучен свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија у 
којој је, у црвеном печатном воску, утиснут грб Универзитета у Сегедину, на коме 
два анђела држе грб Краљевине Мађарске. У горњем левом углу је таксирана ма-
ђарском марком од 80 филера. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

16. ДИПЛОМА ЈОЗЕФА ШАДЛА О ИЗБОРУ ЗА РЕДОВНОГ ЧЛАНА КРАЉЕВСКОГ 
МАЂАРСКОГ УДРУЖЕЊА ПРИРОДНИХ НАУКА 

Инв .бр .  МФ - 1 6  
Краљевско мађарско удружења природних наука, Будимпешта, 23.05.1928. год. 
Димензије: 59,7 cm х 46,7 cm (диплома); 51 cm х 5 cm (футрола) 
Хартија, штампа, рукопис, мастило. 

На узглављу дипломе је грб Краљевине Мађарске, а у дну је суви жиг Кра-
љевског мађарског удружења природних наука. Штампани текст је на мађарском, 
у врло декоративном оквиру, са низом флоре и фауне. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 152

17. ДИПЛОМА ИВАНА МОДРЧИНА О РЕДОВНОМ ЧЛАНСТВУ У АПОТЕКАРСКОЈ 

КОМОРИ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

Инв .бр .  МФ - 1 7  
Апотекарска комора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, око 1925. 
Димензије: 65 cm х 49,6 cm (диплома); 52,5 cm х 7 cm (футрола) 
Папир, колорисана штампа, рукопис, мастило. 

Стандардни образац дипломе Апотекарске коморе Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца о редовном чланству Ивана Модрчина, апотекара из Старе Моравице. 
У заглављу је грб Краљевине СХС, текст уоквирен флоралним оквиром, у центру 
је слика старог апотекара у лабораторији, лево и десно од центра су детаљи енте-
ријера старих апотека, а испод њих, у медаљонима су попрсја у профилу Еску-
лапа и Хигије. Штампани текст је ћирилични, док је рукопис латинични. Оверена 
је потписима секретара и председника. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

18. ДИПЛОМА ПОРОДИЦЕ МОДРЧИН ПОВОДОМ 10 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА И 

УЈЕДИЊЕЊА 

Инв .бр .  МФ - 1 8  
Матица живих и умрлих Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 01.децембар 1928. 
год. 
Димензије: 64,5 cm х 48,5 cm 
Хартија, колорисана штампа. 

Диплома Матица живих и умрлих Срба, Хрвата и Словенаца издата пово-
дом 10 година ослобођења и уједињења породици Модрчин. Штампа је колори-
сана, текст је у доњој половини дипломе, написан калиграфијом, ћирилицом. У 
горњој половина дипломе је пет каријатида изнад којих су државни иницијали 
СХС. Иза њих је низ тробојки српских, хрватских и словеначких, иза којих су 
препознатљиве ведуте Београда, Загреба и Љубљане. У првом плану је слепи гус-
лар иза чијих леђа је девојка у црнини, са ловоровим венцем у рукама. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

19. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ЈОВАНА (ИВАНА) МОДРЧИНА 

Инв .бр .  МФ - 2 0  
Универзитет „Франц Јозеф”, Фармацеутски факултет, Загреб, 31.07.1911. год. 
Димензије: 66 cm х 50 cm (диплома); 2,7 cm х 6,5 cm (печат); 53,5 cm х 9,5 cm 
(футрола) 
Хартија, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, свиле-
ни јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Јована 
(Ивана) Модрчина, рођеног у Краљевици. Диплома је штампана на латинском је-
зику, оверена је са два потписа, при дну је перфорирана на четири места, провучен 
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свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у црвеном 
печатном воску, утиснут грб Универзитета, односно Краљевине Хрватске, Славо-
није и Далмације, а око њега је текст на латинском. У горњем левом углу је такси-
рана мађарском марком од 2 круне. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

20. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ ЈОВАНА (ИВАНА) МОДРЧИН 

Инв .бр .  МФ - 2 1  
Универзитет „Франц Јозеф”, Фармацеутски факултет, Загреб, 21.10.1908. год. 
Димензије: 50 cm х 38,7 cm 
Хартија, штампа, рукопис, мастило. 

Диплома о положеном тироцинијуму Јована (Ивана) Модрчин из Краље-
вице. Текст дипломе је на латинском језику, уоквирен штампаним стилизованим 
рамом у стилу сецесије, у бојама окер и светло плава, а у заглављу је стојећа фи-
гура Хигије. У горњем левом углу таксирана је мађарском таксом од 2 круне. Ове-
рена је са четири потписа. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

21. СВЕДОЧАНСТВО О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 3 5  (аг) 
Фармацеутски факултет, Будимпешта, 23.11.1914. год. 
Димензије: 22,5 cm х 36,5 cm 
Хартија, штампа, рукопис, мастило. 

Сведочанство о положеном тироцинијуму фармације Андрије Мирковића, 
из Кумана. Штампано је на два листа, исписано на једној страни, на мађарском 
језику и попуњено мастилом. У потпису је пет професора и жиг факултета. При 
врху је таксирано са две мађарске таксе од по 1 круне, а накнадно – са једном так-
сом Краљевине СХС, од 2 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада. 

22. СВЕДОЧАНСТВО О ПРВОМ СТРОГОМ ИСПИТУ БОРИСЛАВЕ ШУМАНОВИЋ 

Инв .бр .  МФ - 5 7  (аг) 
Фармацеутски факултет, Свеучилиште у Загребу, 01.05.1924. год. 
Димензије: 21 cm х 34 cm 
Хартија, штампа, писаћа машина. 

Сведочанство о првом строгом фармацеутском испиту Бориславе Шумано-
вић, из Шида. На штампаном обрасцу текст је писан писаћом машином, латини-
цом, хрватским језиком. У потпису су четири професора, а таксирано је са две 
таксе Краљевине СХС, од 10 и 20 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада. 
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23. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ БОРИСЛАВЕ ШУМАНОВИЋ 

Инв .бр .  МФ - 9 6  
Поверенство за испитивање ученика фармације Краљевине СХС, Загреб, 15. 10. 
1927. год. 
Димензије: 50,4 cm х 36 cm 
Хартија, штампа, рукопис, мастило. 

Диплома о положеном тироцинијуму Бориславе Шумановић из Шида, којом 
се потврђује да је, за време праксе код апотекара Фрање Франка из Осијека, у 
току 11 месеци пробне праксе потпуно задовољила. Примљена је у Друштво лекар-
ничке вештине и проглашена помоћником лекарничке вештине. У потпису је пред-
седник комисије и три члана. Штампана је на окер папиру, плавом бојом у сеце-
сионистичком раму од кругова, са грбом Краљевине СХС у заглављу. Горе лево и 
десно, у медаљонима су попрсја Ескулапа и Хигије. У средини је оверена  округ-
лим жигом  црвене боје комисије, а лево, преко таксе Краљевине СХС од 50 дина-
ра, истим жигом. Текст штампе је латински језик, а попуњена је руком, црним 
мастилом. 
Легат dr mr. ph. Андрије Мирковића из Новог Сада. 

24. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ АПОТЕКАРСКОМ ЗВАЊУ АВГУСТА КОЗЈАКА 

Инв .бр .  МФ - 2 3 4 
Угарски универзитет, Фармацеутски факултет у Пешти, 07.08.1838. год. 
Димензије: 64,5 cm х 45 cm (диплома); 8,5 cm х 2 cm 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном апотекарском звању Августа Козјака из Карловца. 
Оверена је са два потписа, при дну је перфорирана на четири места, провучен сви-
лени јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у црвеном печат-
ном воску, утиснут грб Универзитета. Две особе држе штитно поље са угарским 
двоструким крстом, круном и иницијалима „M.T.” Недостаје поклопац дрвене 
печатне кутије. 
Поклон Милене Козјак из Загреба, 26.04.1975. год. 

25. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ЕМИЛИЈА ЈОЗЕФА КОЗЈАКА 

Инв .бр .  МФ - 2 3 5 
Универзитет у Бечу, Медицински факултет, Беч, 11.05.1888. год. 
Димензије: 45,5 cm х 58,5 cm (диплома); 6 cm х 1,8 cm (печат) 
Пергамент, рукопис (латински језик), вишебојно мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Еми-
лија Јозефа Козјака из Шида. Оверена је са два потписа, горе лево таксирана са 
аустријском таксом од 1 флорина. При дну је перфорирана на четири места, про-



ГОРДАНА БУЛОВИЋ: ДИПЛОМЕ ИЗ ЗБИРКЕ ФАРМАЦИЈЕ У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА 155 

вучен свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у цр-
веном печатном воску, утиснут грб Универзитета. 
Поклон Милене Козјак из Загреба, 26.04.1975. год. 

26. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ЂУРЕ КОЗЈАКА 

Инв .бр .  МФ - 2 3 6 
Фармацеутски факултет, Свеучилиште у Загребу, 24.07.1924. год. 
Димензије: 65,5 cm х 50 cm (диплома); 6,5 cm х 1,8 cm (печат) 
Картон-папир, штампа, дрво, печатни восак, свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Ђуре 
Козјака из Шида. Текст је на латинском језику. Оверена је са два потписа, горе 
лево таксирана са две таксе Краљевине СХС, од по 50 динара. При дну је пер-
форирана на четири места, провучен свилени јемственик којим је везана дрвена 
округла кутија у којој је, у црвеном печатном воску, утиснут грб Универзитета. 
Поклон Милене Козјак из Загреба, 26.04.1975. год. 

27. ФАКУЛТЕТСКА ФАРМАЦЕУТА ДИПЛОМА МИХАЈЛА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 52 
Фармацеутски факултет, Свеучилиште у Загребу, 08.09.1947. год. 
Димензије: 27 cm х 37,5 cm 
Хартија, штампа, мастило. 

Диплома о положеним испитима и стеченој факултетској фармацеутској 
спреми Михајла Штрасера из Сремских Карловаца. Штампа је хрватска латиница, 
на једној страни, четири листа, са грбом ФНРЈ у основи. Оверена је са два потпи-
са и таксирана на средини, при дну, са две таксене марке од 5 и 10 динара. Поред 
се налази жиг да је препис веран оригиналу, датиран 14.02.1948. год. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 29.05.1995. год. 

28. ДИПЛОМА ДОКТОРА АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 83 
Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет у Београду, 20.02.1961. год. 
Димензије: 35 cm х 50 cm 
Хартија, штампа, црно мастило, рукопис. 

Диплома о одбрани докторске дисертације и стеченом научном степену 
доктора фармацеутских наука Андрије Мирковића из Новог Сада. Штампана је 
српском ћирилицом. У горњем средишњем делу је грб СФРЈ, а при дну су потпи-
си декана и ректора, између којих је суви печат Универзитета. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

29. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ МАРТИНА СТАДЛЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 86 
Универзитет у Грацу, Медицински факултет, Грац, 30.10.1879. 
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Димензије: 51,5 cm х 36,5 cm (диплома); 7 cm х 3 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Мар-
тина Штадлера из Мађарске. Оверена је са три потписа, горе лево таксирана са 
аустријском таксом од 1 флорина. При дну је перфорирана на четири места, 
провучен свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија у којој је, у 
црвеном печатном воску, утиснут грб аустријске царевине – двоглави орао који 
на глави има круну. 
Поклон Виктора Стадлера из Суботице, 22.08.1975. год. 

30. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ АУРЕЛА СТАДЛЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 87 
Угарски универзитет, Медицински факултет, Будимпешта, 24.05.1918. год. 
Димензије: 66,5 cm х 50 cm (диплома); 7,4 cm х 2,7 cm (печат) 
Воштано платно, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, свилени 
јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Аурела 
Штадлера из Ђера. Оверена је са три потписа, горе лево таксирана са угарском 
таксом од 3 круне. При дну је перфорирана на шест места, провучен свилени јем-
ственик којим је везана дрвена округла кутија, у којој недостаје црвени печатни 
восак. 
Поклон Виктора Стадлера из Суботице, 22.08.1975. год. 

31. ДИПЛОМА ВЕТЕРИНАРА СТЕФАНА МУДРИНСКОГ 

Инв .бр .  МФ - 1 5 88 
Мађарска ветеринарска академија, Будимпешта, 21.05.1905. год. 
Димензије: 56 cm х 39 cm (диплома); 2,3 cm х 7,8 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања ветеринара Стефана Мудрин-
ског из Бач Сент Тамаша (Бачко-Бодрошка жупанија). Оверена је са три потписа, 
горе лево таксирана са угарском таксом. При дну је перфорирана на шест места, 
провучен свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија, у којој је  
црвени печатни восак. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

32. ДИПЛОМА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 89 
Универзитет у Бечу, Медицински факултет, 22.04.1872. год. 
Димензије: 54 cm х 41 cm (диплома); 7,8 cm х 2,5 cm (печат) 
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Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања доктора медицине Илије 
Огњановића из Новог Сада. Оверена је са шест потписа, горе на средини је так-
сирана марком од 1 флорина. При дну је перфорирана на четири места, провучен 
свилени јемственик којим је везана дрвена округла кутија, у којој је  црвени пе-
чатни восак са грбом Универзитета. Недостаје поклопац дрвене печатне кутије. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

33. ДИПЛОМА ДОКТОРА ХИРУРГИЈЕ ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 90 
Универзитет у Бечу, Медицински факултет, 16.07.1873. год. 
Димензије: 55 cm х 41 cm (диплома); 7,3 cm х 2,2 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања доктора хирургије Илије 
Огњановића. Оверена је са четири потписа, горе на средини је таксирана марком 
од 1 филера. При дну је перфорирана на четири места, провучен свилени јемстве-
ник којим је везана дрвена округла кутија, у којој је црвени печатни восак са грбом 
Универзитета. 
О начину набавке нема података у документацији Музеја града Новог Сада. 

34. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ ОЗРЕНА СТОЈАНОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 91 
Карлов универзитет, Медицински факултет, Праг, 04.06.1924. год. 
Димензије: 72 cm х 52 cm 
Хартија, штампа, рукопис (латински језик), мастило. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Озрена 
Стојановића из Варјаша, СХС. Флорални, штампани украс налази се левом дужи-
ном  дипломе, у левом горњем углу таксирана је чешком таксом од 3 круне и ове-
рена печатом. Диплома је оверена са два потписа, професора и декана. 
Поклон dr mr ph. Озрена Стојановића из Новог Сада, 17.05.1978. год. 

35. ДИПЛОМА ДОКТОРА ФАРМАЦИЈЕ ОЗРЕНА СТОЈАНОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 92 
Карлов универзитет, Медицински факултет, Праг,13.05.1927. год. 
Димензије: 72 cm х 52 cm 
Хартија, штампа, рукопис (латински језик), мастило. 

Диплома о одбрани докторске дисертације и стеченом научном степену док-
тора фармацеутских наука Озрена Стојановића из Варјаша, СХС. У левом горњем 
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углу таксирана је чешком таксом од 8 круна и оверена печатом. Диплома је ове-
рена са три потписа – ректора, декана и професора. 
Поклон dr mr ph. Озрена Стојановића из Новог Сада, 17.05.1978. год. 

36. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ СИМЕОНА БОЖИДАРА ЈОАНОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 93 
Угарски универзитет, Медицински факултет, Будимпешта, 11.06.1900. год. 
Димензије: 66 cm х 48,4 cm (диплома); 7,8 cm х 2,5 cm (печат) 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Симео-
на Божидара Јоановића из Ларафалве, Торонталска жупанија. Оверена је са три 
потписа, горе десно таксирана угарском таксом од 2 круне. При дну је перфори-
рана на шест места, провучен свилени јемственик којим је везана дрвена округла 
кутија, у којој је црвени печатни восак са грбом Универзитета. 
Поклон Александра Јоановића из Београда, 22.04.1977. год. 

37. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ ЂОРЂА ПЕТРОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 94 
Фармацеутски греми Хрватске, Загреб, 13.09.1879. год. 
Димензије: 56,5 cm х 41 cm 
Хартија, штампа, црно мастило, рукопис (латински језик), црвени печатни восак. 

Диплома о положеном тироцинијуму Ђорђа Петровића, којом се потврђује 
да је започео апотекарску праксу 01.08.1876. године и проглашен помоћником ле-
карничке вештине. Диплома је штампа на окер хартији, текст је уоквирен светло 
плавим флоралним елементима, са десне и леве стране у медаљонима су стилизо-
ване представе Ескулапа и Хигије. У доњем делу, диплома је оверена са два пот-
писа, између којих је црвени воштани печат (оштећен), а у горњем десном углу је 
угарска такса од 50 крајцара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

38. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ ОКТАВИЈЕ ЈУГОВИЋ 

Инв .бр .  МФ - 1 5 95 
Комисија апсолуториума, Сарајево, 01.07.1917. 
Димензије: 60 cm х 44 cm 
Хартија, штампа, црно мастило, рукопис (латински језик) 

Диплома о положеном тироцинијуму Октавије Југовић, рођене у Винков-
цима, којом се потврђује да је започела апотекарску праксу 01.07.1914. године. 
Након  три године успешно је положила тироцонијум пред комисијом. Диплома 
је оверена са четири потписа, а у горњем десном углу је такса од 2 круне. Текст је 
уоквирен веома живописним флоралним елементима у стилу сецесије. У оквиру, 



ГОРДАНА БУЛОВИЋ: ДИПЛОМЕ ИЗ ЗБИРКЕ ФАРМАЦИЈЕ У МУЗЕЈУ ГРАДА НОВОГ САДА 159 

лево и десно су Хигија и Ескулап, а доле је женска фигура у фармацеутској ла-
бораторији, са књигом у руци. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

39. ДИПЛОМА – ОРДЕН ЦРВЕНОГ КРСТА ДРУГОГ РЕДА ПАВЛА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 96 
Принц Франц Салваторе, Црвени крст, Беч, 02.05.1916. год. 
Димензије: 51 cm х 42,5 cm 
Хартија, колорисана штампа, суви печат. 

Диплома – Почасни орден Црвеног крста другог реда Павла Штрасера, који 
је добио као заслуге у рату, за војно лекарнички санитетски рад. Диплома је на 
немачком језику, горе на средини је суви печат Црвеног крста унутар кога је аус-
тријски штит са орденом Црвеног крста другог реда. У потпису је принц Франц 
Салваторе. Диплома је по средини поцепана на два дела. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

40. ДИПЛОМА – ОРДЕН ЦРВЕНОГ КРСТА ДРУГОГ РЕДА ПАВЛА ШТРАСЕРА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 97 
Принц Франц Салваторе, Црвени крст, Беч, 18.05.1917. год. 
Димензије: 51 cm х 42,5 cm 
Хартија, колорисана штампа, суви печат. 

Диплома – Почасни орден Црвеног крста другог реда Павла Штрасера, који 
је добио као заслуге у рату за војно лекарнички санитетски рад. Диплома је на не-
мачком језику, горе на средини је суви печат Црвеног крста унутар кога је аус-
тријски штит са орденом Црвеног крста другог реда. У потпису је принц Франц 
Салваторе. 
Поклон mr ph. Михајла Штрасера из Сремских Карловаца, 12.04.1972. год. 

41. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ БОРИСЛАВЕ ШУМАНОВИЋ 

Инв .бр .  МФ - 1 5 98 
Фармацеутски факултет, Свеучилиште у Загребу, 28.02.1930. год. 
Димензије: 66 cm х 50 cm 
Хартија, штампа, рукопис (латински језик), мастило, дрво, печатни восак, 
свилени јемственик. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Борисла-
ве Шумановић из Шида. Оверена је са два потписа, горе лево таксирана марком 
СХС, од 100 динара. При дну је перфорирана на четири места, провучен свилени 
јемственик којим је везана дрвена округла кутија, у којој је црвени печатни восак 
са грбом Универзитета. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 
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42. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 5 99 
Универзитет „Франц Јозеф”, Медицински факултет, Коложвар, 10.05.1918. год. 
Димензије: 63 cm х 48 cm 
Пергамент, штампа, рукопис (латински језик), мастило. 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Андри-
је Мирковића из Кумана, Торонталска жупанија. Оверена је са три потписа, а горе 
лево таксирана угарском таксом од 2 круне. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

43. ДИПЛОМА АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА О ПРИЈЕМУ У РЕДОВНО ЧЛАНСТВО МАТИЦЕ 

СРПСКЕ 

Инв .бр .  МФ - 1 6 00 
Матица српска, Нови Сад, 11.02.1921. год. 
Димензије: 75,5 cm х 54 cm (диплома); 53 cm х 9,5 cm (футрола) 
Хартија, литографија, рукопис, мастило. 

Стандардни образац дипломе Матице српске којом се потврђује да је mr ph. 
Андрија Мирковић, апотекарски референт Здравственог одсека Нови Сад,  прим-
љен и увршћен у њене редовне чланове. У дну, на средини је утиснут суви жиг 
Матице, а оверена је и потписима секретара и председника Матице. Штампани и 
писани текст дипломе су ћирилични. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

44. ДИПЛОМА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА MR.PH. АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 01 
Савез апотекара за Војводину Краљевине Југославије, Нови Сад, 15.10.1929. год. 
Димензије: 35,5 cm х 52 cm 
Пергамент, рукопис, колорисано осликана, црвени печатни восак. 

Диплома Савеза апотекара за Војводину Краљевине Југославије почасном 
члану mr. ph. Андрији Мирковићу, за стечене заслуге у Савезу и за унапређење 
апотекарског сталежа. Текст је писан латиницом, уоквирен колорисаним ослика-
ним рамом. У горњој половини дипломе је ведута Новог Сада, која у ћошковима, 
у округлим оквирима, горе, има профиле Ескулапа и Хигије, као и апотекарске 
предмете у доња два оквира. Оверена је са два потписа и црвеним печатним вос-
ком, оштећеним. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

45. ДИПЛОМА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА DR. MR. АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 02 
Фармацеутско друштво Војводине, Нови Сад, 24.09.1959. год. 
Димензије:35 cm х 50,5 cm 
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Хартија, штампа, рукопис, колорисано. 
Диплома Фармацеутског друштва Војводине своме почасном члану dr. mr. 

Андрији Мирковићу, у знак признања за његов дугогодишњи јавни рад на пољу 
фармације. Текст је писан латиницом, на хартији окер боје, при врху је профил 
Хигије уоквирен са две гранчице ловора. Оверена је потписом председника и печа-
том Фармацеутског друштва Војводине.  Ивице дипломе су украсно нагореване. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

46. ДИПЛОМА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА DR. MR. АНДРИЈЕ МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 03 
Научно друштво за историју здравствене културе Југославије, Београд-Сплит, 
19.05.1963.год. 
Димензије: 28 cm х 35,5 cm 
Картон, рукопис, црно и црвено мастило. 

Диплома Научног друштва за историју здравствене културе Југославије, 
своме почасном члану dr. mr. Андрији Мирковићу, за рад на историји здравствене 
културе Југославије. Писана је ћирилицом, оверена потписом председника и пе-
чатом Друштва. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

47. КРАЉЕВСКИ ОРДЕН СВЕТОГ САВЕ ЧЕТВРТОГ РЕДА MR.PH. АНДРИЈЕ 

МИРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 04 
ЊВ Александар I, Канцеларија Краљевских ордена, Београд, 15.10.1928. год. 
Димензије: 36,6 cm х 50 cm 
Хартија, штампа, рукопис, црно мастило, водени печат. 

Краљевски орден Светог Саве четвртог реда mr. ph. Андрије Мирковића, 
инспектора Министарства народног здравља. Орденом га одликује Његово Висо-
чанство Александар I по милости Божјој и вољи народној Краљ Срба, Хрвата и 
Словенаца. Оверена је потписима канцелара и секретара Канцеларије Краљевских 
ордена. Између ова два потписа је суви печат Канцеларије Краљевских ордена. 
Диплома је исписана ћирилицом, на окер хартији, са утиснутим светло плавим 
грбом Краљевине. На врху је грб Краљевине са две ловорове гранчице, а на левој 
страни је Краљевски орден Светог Саве четвртог реда, испод кога су укрштене 
гране ловора и храста. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

48. ДИПЛОМА – ОДЛИКОВАЊЕ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА АНДРИЈИ МИРКОВИЋУ 

Инв .бр .  МФ - 1 6 05 
Друштво Црвеног крста Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 07. 02. 
1926. год. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 162

Димензије: 32 cm х 47,3 cm 
Хартија, колорисана штампа, рукопис, црно мастило. 

Друштво Црвеног крста Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, уважавајући 
заслуге Црвеном крсту, одликује сребрном медаљом Андрију Мирковића, инспек-
тора Министарства народног здравља. Одликовање је оверено потписима главног 
секретара и председника, а између потписа, доле на средини је печат Главног од-
бора  Црвеног крста Краљевине СХС. Одликовање има број 1057. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

49. ДИПЛОМА – ПОВЕЉА ПРОСВЕТЕ АНДРИЈИ МИРКОВИЋУ 

Инв .бр .  МФ - 1 6 06 
Српско просветно и културно друштво Просвета, Главни одбор Просвјете, 
Сарајево 
Димензије: 48,5 cm х 63,5 cm 
Папир, колорисана штампа, рукопис (ћирилица), мастило. 

Диплома Српског просветног и културног друштва Просвета, своме члану 
утемељачу Андрији Мирковићу, уреднику Гласа апотекарства у Београду. Стан-
дардни образац дипломе Просвете. У црвено – тегет оквиру, са етно-елементима, 
приказ људи којима се држи едукација. У горњем десном углу је текст дипломе. 
Оверена је потписима приједседника и тајника, као и печатом. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

50. ДИПЛОМА ЂОРЂА ОСТОЈИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 07 
Савез апотекара за Војводину, Нови Сад, 16.01.1924. год. 
Димензије: 31,5 cm х 47,5 cm 
Папир, штампа, црно мастило, рукопис (ћирилица). 

Диплома Савеза апотекара за Војводину којом се Ђорђе Остојић, из Госпо-
ђинаца у Бачкој, производи у апотекарског помоћника, на основу положеног по-
моћничко-апотекарског испита. Диплома је оверена са пет потписа и печатом, у 
горњем десном углу тасирана марком Краљевине СХС, од 20 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

51. УВЕРЕЊЕ ЂОРЂА ОСТОЈИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 08 
Савез апотекара за Војводину, Нови Сад, 30.09.1923. год. 
Димензије: 21 cm х 34 cm 
Папир, штампа, црно мастило, рукопис (ћирилица). 

Уверење Савеза апотекара за Војводину којим се Ђорђу Остојићу из Госпо-
ђинаца, као слушаоцу апотекарско – приправничког течаја, признаје приправнич-
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ка пракса. Уверење је оверено са три потписа и печатом, у горњем десном углу 
таксирано марком Краљевине СХС, од 10 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

52. ДИПЛОМА АУРЕЛА ШТАДЛЕРА О РЕДОВНОМ ЧЛАНСТВУ У АПОТЕКАРСКОЈ 

КОМОРИ КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 09 
Апотекарска комора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, око 1925. год. 
Димензије: 65 cm х 49,6 cm 
Папир, колорисана штампа, рукопис, мастило. 

Стандардни образац дипломе Апотекарске коморе Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца о редовном чланству Аурела Штадлера, апотекара са Палића. У за-
глављу је грб Краљевине СХС, текст уоквирен флоралним оквиром, у центру је 
слика старог апотекара у лабораторији, лево и десно од центра су детаљи ентери-
јера старих апотека, а испод њих, у медаљонима су попрсја у профилу Ескулапа и 
Хигије. Штампани текст је ћирилични, док је рукопис латинични. Оверена је пот-
писима секретара и председника 
Поклон Виктора Штадлера из Суботице, 22.08.1975. год. 

53. ПРИЗНАЊЕ МАГИСТАРСКЕ ПРАКСЕ ДУШАНА МАРКОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 10 
Народна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 12.05.1926. год. 
Димензије: 21 cm х 34 cm 
Папир, штампа, писаћа машина, црно мастило, рукопис (ћирилица), јемственик, 
водени печат. 

Признање магистарске праксе Душана Марковића, магистра фармације из 
Инђије, које потврђују председник и секретар Народне скупштине, Краљ Алек-
сандар I својим потписом, министар Министарства Народног Здравља, као и оста-
лих 18 министара. Документ је на четири листа која су увезана јемствеником, а 
само на првом је суви печат Краљевине СХС. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

54. УВЕРЕЊЕ АНИЦЕ ЈОЈКИЋ 

Инв .бр .  МФ - 1 6 11 
Апотекарска комора Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 01.09.1927. год. 
Димензије: 21 cm х 33,5 cm 
Папир, штампа, писаћа машина, црно мастило, рукопис (ћирилица). 

Уверење које је издала Апотекарска комора Краљевине Срба, Хрвата и Сло-
венаца, Аници Јојкић из Србобрана, приправници у апотеци Јоце Дивилда, да је 
положила апотекарски течај. Уверење је оверено са два потписа и печатом, у гор-
њем десном углу тасирано марком Краљевине СХС, од 20 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 
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55. УВЕРЕЊЕ МАРКА УНГАРА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 12 
Савез апотекара за Војводину, Нови Сад, 01.06.1924. год. 
Димензије: 21 cm х 34 cm 
Папир, штампа, црно мастило, рукопис (ћирилица). 

Уверење Савеза апотекара за Војводину којим се Марко Унгар из Србобра-
на, као слушаоцу апотекарско – приправничког течаја, признаје приправничка 
пракса. Уверење је оверено са три потписа и печатом, у горњем десном углу так-
сирано марком Краљевине СХС, од 20 динара. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

56. ДИПЛОМА МАГИСТРА ФАРМАЦИЈЕ АУРЕЛИЈЕ ПРОКЕЦ – ДУПЛИКАТ 

Инв .бр .  МФ - 1 6 13 
Угарски универзитет „Франц Јозеф”, Сегедин, 28.06.1930. год. 
Димензије: 52 cm х 42 cm 
Папир, штампа, црно мастило, рукопис (латински и мађарски језик) 

Диплома о положеном испиту за стицање звања магистра фармације Ауре-
лије Прокец из Топоља. Оверена је са три потписа декана и професора, као и пот-
писом бележника и датумом издавања дупликата, 21.02.1931, у Сегедину. Доле 
лево таксирана је са две угарске таксе од по 40 филера. При дну, испод такси је 
водени печат Универзитета. На полеђини је два пута нострификована. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

57. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ МАУЕР РИХАРДА 

ИНВ .Б Р .  МФ - 1 6 14 
Универзитет у Коложвару, Клаудиополи, 23.02.1900. год. 
Димензије: 42 cm х 31,3 cm 
Хартија, штампа, црно мастило, рукопис (латински језик) 

Диплома о положеном тироцинијуму Рихарда Мауер, из Новог Врбаса, ко-
јом се потврђује да је започео апотекарску праксу 01.09.1897. године и, након три 
године, поглашен помоћником лекарничке вештине. Диплома је штампа на окер 
хартији, текст је уоквирен флоралним вињетама. У доњем делу, диплома је ове-
рена са четири потписа, декана и професора Универзитета у Коложвару. Између 
потписа, на средини је суви печат Универзитета. У горњем левом углу је угарска 
такса од 2 круне. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

58. ДИПЛОМА ВЛАДИМИРА С. ГРАБОВА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 15 
Комисија Министарства социјалне политике и народног здравља, Београд, 31. 10. 
1943. год. 
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Димензије: 21,5 cm х 31,5 cm 
Папир, штампа, црно мастило, рукопис (ћирилица). 

Диплома о положеном апотекарском државном стручном испиту Владими-
ра С. Грабова, рођеном у Кијеву, Русија. Диплома је оверена са два потписа, пред-
седника и члана комисије, али нема печата. У дну је рукописом и потписом В.С. 
Грабов потврдио пријем дипломе. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

59. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ТИРОЦИНИЈУМУ УРОША ПОПОВИЋА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 16 
Здравствени одсјек Ц.К. намјесништва, Задар, 18.10.1918. год. 
Димензије: 21,5 cm х 34 cm 
Хартија, штампа, црно мастило, рукопис (латински језик) 

Диплома о положеном тироцинијуму Уроша Поповића, из Требиња, рођен 
07.03.1898. године. Диплома је штампа на окер хартији, у доњем делу, диплома је 
оверена са три потписа. У горњем левом углу је аустријска такса од 2 круне. Доле 
лево и горе лево, преко таксе је печат Здравственог одсјека Ц.К. намјесништва, 
Задар. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 

Студентски индекс Миливоја Мољца са Коложварског универзитета не 
спада међу дипломе, али је у каталог уврштен из потребе да се покаже још један 
од важећих докумената, као потврда стицања универзитетског знања, које је 
тада трајало две године. 

60. СТУДЕНТСКИ ИНДЕКС МИЛИВОЈА МОЉЦА 

Инв .бр .  МФ - 1 6 19 
Универзитет „Франц Јозеф”, Коложвар, 14.10.1912. год. 
Димензије: 12,5 cm х 22 cm 
Тврде корице, папир, штампа, рукопис, црно мастило, суви печат, јемственик. 

Студентски индекс фармације Миливоја Мољца, из Новог Сада, за школску 
1912–13–14 школску годину, на Универзитету у Коложвару. Индекс има 38 стра-
на, штампа и рукопис су на мађарском језику, одслушана и оверена су 4 семестра, 
потписима професора, декана, таксирани угарском таксом од по 30 филера, а свака 
година печатирана је сувим печатом Универзитета. На унутрашњој страни предњих 
корица је слика М. Мољца, преко које је превучен јемственик и залепљен печат. 
Легат dr mr ph. Андрије Мирковића из Новог Сада, 1970. год. 
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Кат.бр. 1 Диплома Јохана Христофа Штрасера                

 
Кат.бр. 4 Диплома  Људевита Штрасера  

 
Кат.бр. 18 Диплома породице Модрчин 
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Кат.бр. 31 Диплома Стефана Мудринског 

 
Кат.бр 32 Диплома Илије Огњановића 

 
Кат.бр. 42 Диплома Андрије Мирковића 
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GORDANA BULATOVIĆ, Kustos Historiker 
Museum der Stadt Novi Sad 

DIPLOME AUS DER PHARMAZIE-SAMMLUNG IM MUSEUM  
DER STADT NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Erst nach dem Frieden in Karlowitz (1699), durch 
die Verdrängung der Türken und Bildung einer festen Grenze zwischen 
Österreich und der Türkei entstand in diesem Raum ein günstiges Klima für 
die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung. 

Damals, im 18. Jahrhundert, hatte Österreich eine geregelte Politik 
bezüglich des Gesundheitsamtes und der Gesundheitsinstitutionen. Das 
führte zur Eröffnung der ersten Apotheken. Ende dieses Jahrhunderts gab es 
auf dem Territorium der Woiwodina schon zehn Apotheken. In der Peter-
wardeiner Schanze bestand im Jahre 1740 die öffentilche Apotheke „Zum 
schwarzen Araber”, die von Toma Anderle geführt wurde. Man hält sie für 
die erste öffentliche Apotheke auf dem Territorium der Woiwodina. Die 
zweite öffentliche Apotheke wurde im Jahre 1759 in Zemun eröffnet, und 
als ihr Eigentümer wird Elias Haubenlachner erwähnt. Die dritte, gerechnet 
nach der Zeit der Eröffnung, war die Apotheke „Zum goldenen Adler” in 
Peterwardein, aus dem Jahre 1765, deren Eigentümer eine Zeit lang der be-
kannte Franz Schams war. Auch in anderen Orten wurden Apotheken eröffnet: 
in Sombor 1766, Subotica 1780, Zrenjanin und Vršac 1784, Pančevo 1793 
und Ruma und Bečej 1795. 

Ab dem Jahre 1770, als ein neues Gesetz von Maria Theresia erlassen 
wurde, war für Apotheken eine monopolisierte Arbeitserlaubnis, eine Kon-
zession vorgesehen. Einerseits wurde so die Existenz der Konzessionäre-
Apothekare geschützt, andererseits die Qualität der Produkte. Da dies im 
öffentlichen Interesse lag, war die Zahl der Apotheken beschränkt. 

Die Pharmazie wurde als eine Fertigkeit betrachtet, von einem Apo-
theker wurden, neben den Fachkenntnissen, auch die Korrektheit, Genauigkeit 
und das Menschlichkeitsgefühl erwartet. 

Die Ausbildung der Apotheker war unter der direkten Aufsicht des 
Staats, so dass unsere Apotheker an der Universitäten in Pest, Wien, Ko-
lozsvar, Graz, und im 20. Jahrhundert auch in Prag studiert haben. 

Die an den Universitäten erlangten Kenntnisse wurden mit Diplomen 
und Unterschriften der Professoren und Siegeln der Universitäten bestätigt. 

Als Bürger haben die Apotheker ein großes Ansehen genossen. Ihre 
Tätigkeit bestand nicht nur im Rahmen der fachlichen Arbeit und gesell-
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schaftlichen Aktivitäten der lokalen Gemeinschaft, sondern sie äußerte sich 
auch auf dem Gebiet der Literatur, der bildenden Kunst und des Sports. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Museum der Stadt Novi Sad, Dr. Ph. Andrija 
Mirković, Geschichte der Pharmazie, Ausbildung der Apotheker, Diplome 



 

UDC  929:51 Ajnštajn M. M. 

ГОРАН ЈОВИЧИЋ, професор историје 
Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн” Нови Сад 

МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН 

САЖЕТАК: Овај рад прати животни пут Милеве Марић Ајнштајн, једне од 
најзначајнијих жена-истраживача у области физике, која је, деценијама, неправедно 
била у сенци славног супруга. У раду пратимо учење и школовање Милеве Марић, 
студирање у Швајцарској и познанство са Албертом, почетке њиховог заједничког 
учења и истраживања, као и почетак њихове љубавне везе крунисане браком и си-
новима. У раду се преносе изјаве савременика који су пратили њихов живот – како 
у Швајцарској, тако и приликом боравка у Новом Саду. Обухваћен је период за-
хлађења односа, свађа и, на крају, разлаза. Кратак завршни део говори о њиховим 
животима после разлаза. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Милева Марић Ајнштајн, Алберт Ајнштајн, физика, матема-
тика, учење, научни рад, синови, Нови Сад, Швајцарска. 

Милевини родитељи, отац Милош Марић (1846. Каћ – 1922. Нови 
Сад ) и мајка Марија, рођена Ружић (1846. Тител – 1945. Нови Сад ), 
потичу из Шајкашке области, где је био стациониран Шајкашки бата-
љон. Командно место српских граничара на Тиси и Дунаву, још од ра-
това са Турцима, био је Тител. Ту је Милевин отац Милош  служио у 
активној војној служби преко 13 година, све до укидања војне границе. 
Породица Марић се први пут спомиње у попису становништва Каћа, 
1720. год. Ту се населила између Рашке и Црне Горе, највероватније 
склањајући се од притиска Турака.1 Милош Марић се школовао у Срем-
ским Карловцима и Новом Саду, а затим је завршио подофицирску 
школу у Тителу и ступио у војну службу.2 У подофицирској школи 

                                                 
1 Црквени списи Каћке парохије. 
2 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.22. 
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предавања су била на немачком језику. Математика је била један од 
главних предмета, тако да је Милош, већ током школовања, одлично 
владао немачким и математиком. У јесен 1867, Милош се, још у Тите-
лу, венчао са Маријом Ружић, ћерком угледног и имућног домаћина 
Атанасија. Породица Ружић је потицала са севера Црне Горе и, почет-
ком 19. века, дошла је у Шајкашку област. Прво двоје деце умиру рано, 
са само пар година. Треће дете била је ћерка Милева, рођена 19. децем-
бра 1875. године, у Тителу. После укидања војне границе и напуштања 
војне службе, отац Милош ради као судски писар, кратко време у Ву-
ковару, а потом у Руми. У Руми се рађају Милевини сестра Зорка и 
брат Милош.3 Милева је основну школу завршила у Руми, а потом је 
уписала Српску вишу девојачку школу у Новом Саду. Већ у првом 
разреду, Милева је била најбоља ученица у одељењу и одлична из свих 
предмета. У карактеристикама и опису понашања током прве године 
школовања забележено је да је „увек била мирна, повучена и да се није 
истицала”.4 Како је породица Марић живела у Руми, Милева наставља 
школовање у Сремскомитровачкој гимназији, у периоду од 1887. до 
1890. године. Ту јој је разредни старешина био Милан Калић, профе-
сор српског и мађарског језика. Предмети из којих се Милева нарочито 
истицала били су математика, физика и хемија. Митровачка гимназија 
је у то време имала, у свим разредима, само стотинак ученика, па је у 
просеку долазио један професор на 9 ученика. То је омогућавало добар 
квалитет наставе и велики број лабораторијских вежби.5 

Како у Аустро-Угарској девојкама није било дозвољено више 
школовање – осим основне и ниже средње школе – отац Милеву упи-
сује у гимназију у Шапцу. Нешто касније, 1892. године, породица Ма-
рић се сели у Загреб. Уз посебну молбу, Милева се уписује у гимнази-
ју, али још није било могуће да посећује предавања, него на крају го-
дине полаже испите из свих предмета.6 Најбоље оцене је добијала из 
физике и математике, а била је ослобођена плаћања школарине – у за-
вршном разреду је чак почела да добија новчану надокнаду, као успе-
шан ученик, од 100 форинти.7 

Мада су јој дозволили да присуствује предавањима и вежбама 
само из физике, породица Марић је сматрала да, ако буде желела да 
настави да студира тај предмет, Милева требала да матурира у Швај-

                                                 
3 Исто стр.27. 
4 Историјски Архив Новог Сада ф.78. 
5 Извешће 1891. стр.210. 
6 Ђођре Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.36. 
7 Пословни записник 1883–1893. Архив гимназије у Загребу 1892/637. 
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царској. У то време, за разлику од Аустро-Угарске, у Швајцарској је 
девојкама било дозвољено да матурирају и редовно студирају на уни-
верзитетима. Пред крај првог полугодишта, отац исписује Милеву из 
загребачке гимназије и уписује је у вишу девојачку школу у Цириху, 
где Милева полаже пријемни испит за трећи разред, новембра 1894. 
године, са намером да наредне године матурира у Швајцарској.8 

Милош Марић је пензионисан 1896. године и, са породицом, вра-
ћа се у родни крај. Тамо га је дочекало велико породично наслеђе које 
му омогућава да добије право становања у Новом Саду и да финансира 
даље школовања ћерке у Швајцарској. Недалеко од Каћа, Милош доби-
ја велике земљишне поседе и салаш са зградом, у тиролском стилу, 
званом Кула (зграда је имала кулу за посматрање радника, са звоном за 
позивање на ручак и за најаву завршетка радног дана). У Новом Саду, 
Милош Марић купује кућу у улици Кисачкој, број 20. Нешто касније, 
1907, ту гради нову кућу, која стоји и данас.9 

У школској 1895/96. години, Милева се уписује у четврти разред 
више девојачке школе. Предмети које је слушала на завршној години 
били су: математика, физика, аналитичка геометрија, физиологија, не-
мачки језик, француски, латински, историја, певање и стенографија. 
Веронаука није била обавезан предмет и није је привлачила – није била 
религиозна, па ни своју децу касније није одгајала у верском духу. Ле-
по је цртала, чак је и показивала своје радове појединим сликарима.10 
Матуру је успешно положила, у пролеће 1896. године. У октобру ус-
пешно полаже пријемни испит из математике и нацртне геометрије, на 
Савезној вишој политехничкој школи.11 Милева, као најстарија – са 21 
годином и Алберт Ајнштајн – са 18 година, истовремено студирају. 

Алберт Ајнштајн је рођен у Улму. Школу је завршио у Минхену. 
Политехничку школу у Цириху уписује првенствено због физике, коју 
је желео да изучава. Симпатије између Милеве и Алберта биле су уочљи-
ве већ на почетку предавања. Редовно су се виђали на предавањима и 
вежбама на којима су имали иста интересовања. Можда се Милева – 
која је била посвећена, пре свега, студијама – уплашила било какве 
даље везе са Ајншајном, па је  покушала да се пребаци на чувени уни-
верзитет у Хајделбергу, у Немачкој, где се квалитетније изучавала фи-
зика – што је, можда, такође био један од разлога преласка. Како је у 

                                                 
8 Ђођре Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.38. 
9 Земљишна књига бр.1089. Архив града Новог Сада. 
10 Све податке пронашао је Ђорђе Крстић у архиви „Више девојачке школе”. 
11 Зборник Матице Српске, мај 1994. „Допринос Милеве Марић Ајнштајн” стр.8. 
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Немачкој још увек постојао закон о забрани уписивања девојака на 
универзитет, Милева је само могла да слуша предавања, али је била 
ускраћена за полагање испита.12 Већ наредне школске године, у јесен 
1898. године, враћа се у Цирих. По повратку из Хајделберга, смештена 
је у истој згради, са својим пријатељицама са ранијег школовања – са 
којима је остала у добрим односима до краја живота.13 

Пријатељица, Милана Бота – ћерка угледног лекара Павла Боте 
из Крушевца, која је студирала психологију, у једном писму наводи: 
„Марићева нам долази често, то је врло добра девојка, али сувише оз-
биљна и ћутљива, не би човек ни рекао да је тако паметна глава.”14 Од-
мах после њеног повратка у Цирих, Алберт је био редован гост у њеном 
стану и већ тада почиње њихов заједнички рад. Летњи распуст почињао 
је тек у августу и трајао је до средине септембра. Милева је распуст 
сваке године проводила код куће, у Каћу. У трећој години студија, веза 
и сарадња Милеве и Алберта се још више продубила. Пролећни рас-
пуст у 1899. год. Алберт је провео код својих родитеља којима је гово-
рио о пријатељству са Милевом и показивао њену слику – која је, 
наводно, оставила „дубок утисак” на њих.15 

Током последње године студија, заједнички рад прераста у љубав. 
Када нису били на предавањима, Алберт је најрадије био код Милеве. 
Код ње су обавезно пили кафу, а Милева је припремала јело, најчешће 
кобасице. Повремено се Алберт чак и бријао.16 Из тог периода потиче 
и велики број љубавних писама које шаљу једно другом, приликом 
одласка из Цириха. Ајнштајн је у њима Милеву Марић ословљавао са 
„Доксерл” што је, у буквалном преводу, значило „Лутка”. 

У јулу 1900. год. одржани су усмени дипломски испити. Милевин 
просек оцена у сведочанству је 4,7, док је Ајнштјнов био нешто слаби-
ји, 4,6. Ипак, из неког разлога, Милева није успела да положи усмени 
дипломски. Највероватније, као ћутљивој и повученој особи, усмени 
испит није одговарао. 

После летњег рапуста, у септембру, Анштајн долази у Цирих, где 
покушава да среди асистентску службу и позива Милеву да му се што 
пре придружи.17 Милева стиже крајем октобра. Први заједнички чланак 
„Закључци који следе из појава капиларности” објављен је 13. децем-

                                                 
12 Исто стр.10. 
13 Ђођре Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.50. 
14 Исто стр.51. 
15 Ђођре Крстић „Писма Ајнштајн-Марић” стр.42. 
16 Ајнштајн „Аутобиографске скице” стр.234. 
17 Ђођре Крстић „Писма Ајнштајн-Марић” стр.81. 
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бра 1900. год. у научном часопису  Физички Летопис (Лајпциг).18 У 
својим „скицама” Ајнштајн ја тај чланак назвао „наш рад”. 

Током читаве 1901. године, у писмима својим пријатељицама, Ми-
лева Марић одушевљено говори о свом животу са Албертом. С друге 
стране, Ајнштајн је наводио да му она пружа не само радост, него и 
самопоуздање, као и инспирацију за рад. 

Почетком јула 1901. године Алберт најављује могућност скоре 
веридбе са Милевом. У писмима која јој шаље, обећава да се неће оба-
зирати на мишљење своје мајке Паулине –  која се жестоко противила 
овој вези, највероватније због тадашњег мишљења да образоване жене 
нису за брак, а сигурно је утицало и то што је Милева била четири го-
дине старија од Алберта. 

Ајнштајн обећава да ће пронаћи одговарајући смештај – који ће 
моћи да плаћа својим скромним приходима.19 Милева, те године, први 
пут у писмима предлаже заједничку посету Војводини и њеним роди-
тељима, и пише: „Не би ли мало пошао са мном, веома бих се радовала. 
И само замисли то лепо путовање на које бисмо кренули заједно. Ту и 
тамо могли бисмо да застанемо и део пута пређемо пешице, или се 
негде мало задржимо. А онда, сам боравак код нас, ту би за тебе све 
било сасвим ново.”20 Претпоставља се да је Милева овом посетом на-
меравала да упозна Алберта са својим родитељима – који су били доста 
неповерљиви према том „немачком Јеврејину”.21 

Почетком јуна 1901, Милева долази у Берн и поново се сусреће са 
Албертом. Он је неко време радио у Заводу за патенте, али се и издржа-
вао дајући приватне часове математике. Они још увек живе на разли-
читим адресама, али су углавном стално заједно. 

Већ крајем лета, Милева, после лекарског прегледа, сазнаје да је у 
трећем месецу трудноће. Враћа се код родитеља у Каћ, међутим, ту 
највероватније не наилази на разумевање. Већ у јесен, отац је шаље у 
Швајцарску, да тамо рашчисти са Албертом међусобне односе и суд-
бину детета.22 Милош Марић, патријархални и строги домаћин, поста-
вио је две варијанте: прву – да Алберт нађе сталан посао, ожени Милеву 
и прихвати дете, а другу – да се дете дâ на усвајање. Из којих разлога 
прва варијанта пропада не може поуздано да се утврди, тако да се Ми-
лева врло брзо враћа кући. По доласку, Милош Марић склања Милеву 

                                                 
18 Ајнштајн „Аутобиографске скице” 
19 Ђођре Крстић „Писма Ајнштајн-Марић” стр.129. 
20 Исто стр.130. 
21 Исто стр.131. 
22 Ђорђе Крстић „Поводом прве годишњице смрти др Ханса Алберта Ајнштајна” стр.64. 
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у Нови Сад, у Кисачку улицу, зато што је највероватније трудноћа већ 
била приметна. У децембру 1901, Милеву одводи некуд изван Новог 
Сада, где се нешто касније породила, у јануару 1902. године и добила 
девојчицу којој дају име Лизерл. Милева остаје са дететом све до јуна 
1902. када поново одлази у Швајцарску.23 У Берну, Милева затиче 
Алберта заокупљаног писањем обимног чланка „Кинетичка теорија 
термичке равнотеже и закони термодинамике”. Она му се прикључује 
у писању и помаже у прорачунима. Чланак је објављен у часопису 
Летопис физике, крајем јуна. Озбиљнијег разговора о венчању и малој 
Лизерл очигледно није било, и Милева се враћа кући, средином јула. 

Милош Марић још једном шаље своју ћерку у Берн, у септембру. 
Међутим, Албертов отац се тешко разболео и он одлази у Милано, где 
остаје до очеве смрти, до октобра 1902. По повратку у Берн, кратко се 
виђа са Милевом и не постижу никакав договор, тако да се она у но-
вембру враћа у Нови Сад. Милевин отац то више није могао да трпи, 
па покреће поступак за усвајање детета – који је завршен негде у јесен 
1902. године.24 

Цео поступак изведен је у тајности – детаље је, највероватније, 
знао само Милош. Усвајање Лизерл био је, сигурно, велики ударац за 
Милеву, као и чињеница да су њени родитељи почели да се не слажу 
са планом удаје за Ајнштајна. 

Да би умирила родитеље, у децембру, путем писама, склапа до-
говор са Ајнштајном о удаји, већ почетком наредне године. Милева и 
Алберт венчали су се у Берну, 06. јануара 1903. године. Кумови су били 
њихови пријатељи са универзитета, Морис Соловин и Конрад Хабирх.25 

У мају 1904. године родио се њихов први син Ханс Алберт. Ми-
лева је тада имала 25, а Алберт 19 година.26 

Милош Марић у септембру долази у Берн, да посети унука и ње-
гове родитеље. Како је у Војводини мираз био саставни део венчања, а 
и даривање првог унука, Милош је понудио чак 100.000 аустроугар-
ских круна – што је тада било око  25.000 долара. Међутим, Алберт је 
то учтиво одбио уз образложење да „није узео Милеву због новца, већ 
из љубави и зато што је она његова инспирација.”27 

Током прве половине 1905. године супружници су, свако вече, 
после успављивања детета, радили заједно за истим столом, заједно су 

                                                 
23 Ђорђе крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.94. 
24 Ђорђе Крстић „Милева Марић Ајнштајн” стр.99. 
25 Ајнштајн „Аутобиографске скице” свеска 2. 
26 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.110. 
27 Ђорђе Крстић „Милева Марић Ајнштајн” стр.92–93. 
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рачунали, писали, читали и расправљали.28 
Заједничким радом пишу пет чланака које објављује часопис Ле-

топис Физике. То су: 
1. О хеуристичком погледу који се односи на добијање и размену 

светлости 
2. О кретању малих честица у мирујућим течностима на основу 

молекуларно-кинетичке теорије топлоте 
3. О електординамици покретних тела 
4. Зависи ли инерција тела од његове енергије? 
5. О теорији Брауновог кретања.29 
У лето 1905. године настаје први чланак о Теорији релативности 

који је, касније, више пута допуњаван. Израда чланка трајала је пет не-
деља и била је врло напорна. Ајнштајн је био толико исцрпљен да је, 
после тога, две недеље одлежао у кревету. Милева је неколико пута про-
веравала чланак и тек онда га послала на исту адресу, као и раније.30 

После неколико напорних месеци, породица Ајнштајн одлучује 
да посети Милевин родни крај. Нови Сад се тада налазио у саставу 
Аустро-Угарске. Код куће, у Кисачкој улици, дочекала их је шира род-
бина и велики број пријатеља. Сви су са нестрпљењем чекали да виде 
„Марићевог зета” и малог Ханса Алберта, који је ускоро добио нади-
мак Буја – како су га касније звали најближи. После краћег боравка у 
Марићевој кући у Кисачкој улици, породично одлазе на имање у Каћу, 
где се одмарају у правом природном амбијенту. Повремено их обилазе 
Милевини родитељи са којима се Алберт споразумева на немачком.31 

У центру пажње Марићевих био је унук Ханс Алберт. Салаш је 
био простран, а поред виле Кула, у којој су боравили Ајнштајнови, би-
ло је складиште пољопривредних алатки – три амбара, две коњушнице, 
штале и стаје. Посебни објекти били су стан за надзорника салаша и 
собе за раднике. Алберту се изузетно свидео одмор на селу. Највише му 
се допало да јаше магарца. Током боравка на салашу Алберт је пушио 
изузетно дугачку лулу, што није било баш уобичајено у Војводини.32 
Љубав и склад у браку Ајнштајнових, током боравка у Новом Саду и 
Каћу, била је очигледна. 

                                                 
28 Исто стр.115 
29 Наслови чланака узети из књиге Ђорђа Крстића стр. 115–120. 
Оригинални наслови у часописима „Летопис физике” свеска 17–19. 
30 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.121–122. 
31 Ајнштајн у својим „Аутобиографским скицама” описује боравак у Новом Саду у Каћу, то 

износи у књизи „Милева и Алберт Ајнштајн” Ђорђе Крстић стр.124–127. 
32 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.127–128. 
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Почетком 1906. године, по препоруци директора Швајцарског за-
вода за патенте у Берну, професора Халера, Алберт је напредовао и 
постао технички експерт. Плата му је повећана и породица Ајнштајн 
се преселила у већи и удобнији стан.33 

Током лета 1907. године породица Ајнштајн ишла је два пута на 
одмор. У августу одлазе у Ленк, село изнад Берна, на висини преко 
1000 метара, где шетају по планинским стазама и уживају у природи. 
У септембру одлазе у Нови Сад, где је била завршена нова кућа у Ки-
сачкој улици. Кући је, на кратко, дошао и Милевин брат Милош, који 
је у то време служио војску у Клужу, данашњој Румунији. Како је Ми-
лош пар година раније боравио у гостима код сестре у Швајцарској и 
како је течно говорио немачки језик, он се врло добро споразумевао са 
Албертом, па чак водио и озбиљне разговоре. Према сведочењу члано-
ва породице Марић, и тада су супружници Ајнштајн често дискутова-
ли, рачунали и писали понешто на пољу физике, што је околини било 
потпуно непознато.34 

Милева и Алберт су већину времена проводили у великој башти, 
у дворишту нове куће, или су седели на веранди. Краће време борави-
ли су и у вили Кула, на салашу. За време боравка у Новом Саду, често 
су долазили и до плаже на Дунаву.35 Главна плажа била је, у то време, 
наспрам Тврђаве. Звали су је Штранд и Швим шул, што значи да је већ 
тада, на том месту, организована школа пливања.36 

Алберт је често на раменима носио сина до плаже, што је, у то 
време, такође било неуобичајено. Већ тада, Алберт је имао дужу косу 
и необичан изглед, тако да су многи говорили „шашав Марићев зет”. 
Но, Алберт се на то није обазирао и активно се одмарао у Новом Саду. 
У каснијим годинама, после сукоба и разлаза са Милевом, у својим 
биографијама, на жалост, ништа није говорио о пријатном боравку код 
породице Марић. Трогодишњи Ханс Алберт, звани Буја, сигурно је био 
у центру пажње целе породице. Све ово потврђује да је боравак поро-
дице Ајнштајн у Новом Саду протекао пријатно и весело. 

По повратку у Берн, Милева и Алберт настављају заједнички рад и 
објављују још девет научних чланака, који су објављени до краја године.37 

                                                 
33 Ђорђе крстић „Милева Марић Ајнштајн” стр.133 
34 Подаци добијени од чланова породице и њихових наследника, које је у својим истражи-

вањима прикупио Ђорђе Крстић, одређен број података прикупио је и из фељтона „Политика” 
које је написао Миша Сретеновић 1929.године. 

35 Исто. 
36 Група аутора „Нови Сад – име и презиме” стр.207. 
37 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.139–141. 
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У јуну 1909. Милева са сином поново борави у Новом Саду, али 
овај пут без Алберта, који добија само 14 дана одмора и не жели да 
пође на тако дуг пут, на тако кратко време. 

После више година, у октобру 1909, породица Ајнштајн се сели у 
Цирих. Алберт добија место професора на Универзитету. Предавао је 
предмете Увод у механику и термодинамику и водио семинаре из фи-
зике. У пролеће 1910. Милевини родитељи, отац Милош и мајка Мари-
ја, долазе у посету. Када су се касније вратили у Нови Сад, причали су 
да су највише времена проводили са унуком Бујом, док је Милева „пу-
но времена проводила у раду са супругом и у расправи са посетиоци-
ма”.38 Ти посетиоци су, највероватније, били браћа Хабихт, тада углед-
ни предавачи на Циришком универзитету. 

У јулу 1910. године, у Цириху се родио и други син, Едвард. Врло 
брзо после порођаја, Милева наставља заједнички рад са Албертом и 
до пролећа 1911. године објављују још три значајна чланка: 

1. Теорија хомогених мешавина у течном стању у близини кри-
тичког стања 

2. Коментар Етвешовог закона 
3. Однос између еластичности и специфичне топлоте чврстих те-

ла с моноатомским молекулима.39 
У пролеће 1911. године породица Ајнштајн одлази у Праг где Ал-

берт, на Универзитету, држи предавања из механике и термодинамике. 
Од августа држи предавања у Утрехту, Бриселу и Цириху. Током сво-
јих путовања редовно се дописивао са Милевом, која је боравила у 
Прагу.40 

Предавање у Берлину променило је односе супружника Ајнштајн. 
После предавања, Алберт остаје у Берлину још недељу дана и планира 
разговоре са познатим берлинским физичарима. За време боравка у 
Берлину, Алберт је становао код своје тетке Фани. Тетка је живела са 
ћерком Елзом, која се развела од мужа и имала две ћерке. Алберт је са 
Елзом проводио највише времена, у блиским разговорима.41 Албертова 
мајка Паулина, и већи део породице, није био одушевљен браком са 
Милевом, али највероватније није претпостављао да ће се он заљубити 
у своју сестру од тетке. По повратку у Праг, Албертово понашање и 
однос према Милеви били су другачији. Грубости и увреде према су-

                                                 
38 Исто стр.151. 
39 Сви чланци објављени су у часопису „Летописи физике”. 
40 Ђорђе Крстић „Милева Марић Ајнштајн” стр.165–167. 
41 Исто стр.169. 
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прузи постали су скоро свакодневни. Само недељу дана после поврат-
ка из Берлина, Алберт почиње да пише писма Елзи у којима се присећа 
„срећних дана у Брлину”.42 

Крајем лета 1912. године породица Ајнштајн се враћа у Цирих. У 
октобру почиње зимски семестар и Алберт, заокупљен предавањима, 
поново се враћа мирном породичном животу. Боравак у Прагу никако 
није одговарао Милеви – што се види из њених писама пријатељицама. 
Занимљиво је писмо полато Хелени Савић, у којем описује Праг као 
„Град у којем су хигијенски услови били такви да ми је с мојим мали-
шанима понекад било заиста тешко. Да тамо нема пијаће воде то нај-
вероватније знаш, млеко је такође сумњивог квалитета. Ваздух је стал-
но препун чађи, нема зелених површина и уопште је мало слободног 
простора, тако да су деца заиста морала живети у собама”.43 

По завршетку предавања, у јулу 1913. године, из Берлина у Цирих 
долазе Макс Планк и Валтер Нерст, угледни физичари и професори на 
Берлинском универзитету и нуде Алберту чланство у Пруској Академи-
ји и место на Берлинском универзитету. Он са одушевљењем то при-
хвата и о томе одмах обавештава Елзу. Последњи пут Милева и Алберт 
са децом, заједно, бораве у Новом Саду, у септембру 1913. године. По-
родица Марић се веома обрадовала њиховом доласку, нарочито што 
виде своја два унука. Трогодишњем Едварду бака Марија је говорила 
„дете, моје дете” тако да је старији Ханс Алберт свог млађег брата по-
чео да зове Тете и тај надимак је Едварду остао.44 Међутим, многи су 
приметили да између Милеве и Алберта више нема оне срдачности као 
при ранијим посетама. Још увек су понешто заједнички писали и рас-
прављали – могуће да се Алберт припремао за јесења предавања. Често 
су одлазили на Дунав и возили се бициклом, тако што је „Алберт возио 
Милеву на штангли до Дунава”.45 

Посетили су и Тител, Милевино родно место, где су обишли део 
породице Ружић, са мамине стране. Касније, бораве на салашу код Ка-
ћа. У време њиховог боравка у Каћу, Милевин брат од тетке, Мија, 
женио се у Вилову. Милева и Алберт су били позвани на венчање. Ал-
берт се очигледно лепо проводио уз музику која је стално свирала, па 
чак и сам учествовао у весељу. 

                                                 
42 О томе је највише писао професор Михелмор у књизи „Ајнштајн, профил човека”, а то 

наводи Ђорђе Крстић у књизи „Милева Марић Ајнштајн”. 
43 Поповић Милан „Једно пријатељство – писма Милеве и Алберта Ајнштајна Хелени Савић”. 
44 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.182. 
45 Исто стр.183. 
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У Каћу је постојала мала јеврејска заједница. Један од чланова за-
једнице био је трговац Давид Рајх, који је држао мању радњу мешови-
те робе, у којој је радио, са женом. Како је Алберт много пушио, неколи-
ко пута, приликом боравка у Каћу, сам је одлазио са салаша, до радње, 
и куповао дуван и бомбоне за децу. 

Крајем септембра Милева и Алберт одлазе у Беч, где је Алберт 
требао да одржи неколико предавања. Синови су остали код баке и де-
де у Новом Саду. Још истог дана када су Милева и Алберт напустили 
Нови Сад, Марићи одводе децу на крштење у Николајевску цркву. О 
томе је чак писала новосадска Застава под насловом „мали Швајцарци 
православне вере”. Крштење је обављено на Малу Госпојину. Свеште-
ник је био Теодор Милић, а кум обојици браће, познати лекар и позо-
ришни писац, др Лаза Марковић звани Мргуд.46 

Милева се из Беча враћа у Нови Сад, да врати децу у Цирих. У 
октобру се породица окупила у Цириху, када и почињу предавања. 

У Цириху породица Ајнштајн остаје пола године. У том периоду 
Алберт је више пута тајно писао Елзи. У писмима он већ размишља о 
заједничком животу са њом и вођењу „мањег домаћинства”.47 

Пруска академија наука примила је у своје чланство Алберта, у 
новембру 1913. године, без обавеза да буде стално у Берлину. Алберт 
је, међутим, већ размишљао о напуштању Цириха, али и о разводу. У 
својим писмима Елзи он каже да се законски једноставно може разве-
сти. У више наврата о Милеви пише доста ружно, као на пример: „Су-
пругу третирам као службеницу коју не могу да отпустим, имам своју 
спаваћу собу и избегавам да будем насамо са њом”.48 

Пред Нову годину Алберт саопштава Милеви да ће се преселити 
у Берлин, па она одлази да пронађе одговарајући стан. Ту борави у го-
стима код познатог немачког хемичара, касније добитника, Нобелове 
награде, Фрица Хабера и његове супруге. Ту остаје преко Божића и 
Нове године и тек у јануару се враћа у Цирих. Средином јануара, мали 
Едвард се тешко разболео и два месеца је лежао у кревету. Од тада се 
често жалио на главобоље и болове у плућима. У априлу 1914. године 
породица Ајнштајн долази у Берлин. Током наредних месеци односи 
су се још више погоршали. Свађе, увреде и нервирања били су свако-
дневна појава. Занимљиви су „услови заједничког живота”49 које Ал-
берт поставља Милеви: 

                                                 
46 Група аутора „Нови Сад – име и презиме” стр.207. 
47 Ајнштајн: Аутобиографија списи том 3. стр.560. 
48 Исто стр.573. 
49 Исто том 8. стр.44. 
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А) Треба да се бринеш: 
1. да су моја одела и веш чисти и у добром стању; 
2. да редовно добијам три оброка у својој соби; 
3. да је моја спаваћа соба и радна соба одговарајуће уређена, а по-

себно да је мој писаћи сто на располагању само мени. 
Б) Треба да одустанеш од свих личних односа са мном, осим ако 

ти то није неопходно из друштвених разлога. Посебно мораш да се од-
рекнеш: 

1. да код куће седим поред тебе; 
2. да заједно шетамо или путујемо. 
В)  Изричито се обавезујеш да се у међусобним односима придр-

жавамо следећег: 
1. не смеш ми пребацивати што ти не нудим нежност, а од тебе 

их не очекујем; 
2. одмах мораш прекинути разговор са мном ако то захтевам; 
3. на лицу места мораш напустити моју спаваћу собу или радни 

простор ако то захтевам. 
Г) Обавезујеш се да ме нећеш понижавати пред децом, ни речима 

ни поступцима. 

После неколико месеци Милева је одлучила да са децом напусти 
Берлин и врати се у Швајцарску. Њену одлуку је убрзао почетак Првог 
светског рата, крајем јула. Оваква одлука изненадила је и Алберта – 
који је већ потпуно био заокупљен Елзом и њеним ћеркама. Пре по-
ласка, Милева и Алберт су се договорили о финансијским условима 
раздвојеног живота. 

Према каснијем сведочењу њиховог старијег сина Ханса Алберта, 
растанак на железничкој станици био је тежак и жалостан. Милева је 
пуно плакала. Деци су рекли да иду на распуст, пошто је био почетак 
лета.50 Истог дана, Алберт је посетио мајку и Елзине родитеље. Сви су 
били пресрећни што је Милева отишла, једино су замерали што јој је 
обећао превисоку финансијску помоћ. Ускоро је Ајнштајн изнајмио 
мањи стан у близини Елзиног. 

У више наврата, Ајнштајн је признао добро васпитање које сино-
ви добијају од Милеве, мада је о њој увек говорио са доста мржње. Те-
шко му је пало и то што синови нису одобравали његове поступке и 
што су га кривили за све што се десило.51 

                                                 
50 Ђорђе Крстић „Милева и Алберт Ајнштајн” стр.193. 
51 Исто стр.196. 
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Почетком 1919. године, на Циришком универзитету, Алберт др-
жи 24 предавања о теорији релативности. За време боравка у Цириху, 
14. фебруара, званично је дошло до развода брака. На бракоразводној 
парници супружници нису били присутни. У јуну исте године Алберт 
и Елза су се венчали. У новембру 1922. Ајнштајн добија Нобелову 
награду за физику. После победе нациста у Немачкој, 1933, Алберт са 
Елзом прелази у Швајцарску. Ту кратко борави и, у Цириху, посећује 
Милеву и синове. Нешто касније одлази у САД, где остаје до краја 
живота. Умире у Принстону, 1955. године. 

После развода од Алберта, Милева је почела да даје часове физи-
ке и математике. Науком се више није бавила. Наредних година посве-
тила се деци и њиховом школовању, као и бризи о здрављу млађег сина, 
који је био слаб и болешљив. Стално је одржавала контакте и пуно пи-
сала својим пријатељима са универзитета. После добијања Нобелове 
награде, целокупан износ Ајнштајн је дао Милеви. Она купује кућу у 
Цириху и школује синове. Последњи пут Милева је била у Новом Саду 
после смрти сестре Зорке, 1938. године. 

Пред почетак Другог светског рата, млађи син Едвард био је изу-
зетно лошег здравственог стања, па је Милева продала кућу, да би фи-
нансирала лечење. 

Крајем маја 1948. Милева је доживела мождани удар. Лева страна 
јој је била делимично одузета и тешко је говорила. Умрла је 4. августа 
1948. године. Њени синови одлазе у Америку. Вест о њеној смрти про-
шла је скоро незабележена. У тадашњој Југославији, медији то нису ни 
споменули. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Diese Arbeit verfolgt den Lebensweg von Mile-
va Marić Einstein, einer der bedeutendsten Frauen Forscher im Gebiet der 
Physik, die ungerecht jahrzehntelang im Schatten des berühmten Nobel-
preisträgers Albert war. In der Arbeit verfolgen wir das Lernen und die 
Ausbildung von Mileva Marić, ihr Studium in der Schweiz und das Kennen-
lernen mit Albert, die Anfänge ihres gemeinsamen Lernens und ihrer gemein-
samen Forschung, sowie den Anfang ihrer Liebesbeziehung, die durch die 
Ehe und ihre Söhne gekrönt wurde. In der Arbeit werden die Aussagen ihrer 
Zeitgenossen wiedergegeben, die ihr Leben sowohl in der Schweiz, als auch 
ihren Aufenthalt in Novi Sad verfolgt haben. Im letzten Teil der Arbeit wird 
über die Abkühlung in ihrer Beziehung, den Streit und endlich über die 
Trennung gesprochen. Der kurze Endteil spricht über ihre Lebenswege nach 
der Trennung. 
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ПЕТАР ЂУРЂЕВ, ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ 
Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад 

СУДБИНА МЕТОХА МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА  
У НОВОМ САДУ 

САЖЕТАК: Након ратних дешавања између Аустрије и Турске, српски право-
славни манастири на подручју Отоманске империје нашли су се у тешкој ситуацији. 
Због тога су били приморани да траже материјалну помоћ на простору Карловачке 
Митрополије. Ради лакшег прикупљања помоћи, монаси манастира Хиландар има-
ли су метох (кућу) у Новом Саду, који се налазио непосредно поред цркве Св. Николе. 
Након наредбе највиших царских власти – по којој је забрањено да манастири из 
Турске имају своје поседе у Аустрији, метох је, 28. јануара 1770. године, продат на 
лицитацији Давиду Рацковићу. Средства добијена лицитацијом предата су у школ-
ски фонд (клирикални фонд) Карловачке митрополије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Манастир Хиландар, Нови Сад, владика Висарион Павловић, 
гроф Андрија Хадик, Давид Рацковић. 

Данашњи Нови Сад прошао је кроз веома живу развојну етапу у 
XVIII веку. Рацка варош, а од 1748. године Неопланта, установила се 
као важно трговачко и образовно средиште Срба који су живели у Хабз-
буршком царству. У Новом Саду је, 1731. године, основана прва српска 
Гимназија, а 1741. године почела је са краткотрајним радом и прва Ду-
ховна академија. Огромну заслугу за такав развој Града имао је владика 
бачки Висарион Павловић. Захваљући мудрој пастирској руци владике 
Висариона, Православна црквена општина у Новом Саду је, у 18. веку, 
изидала пет цркава, основала гимназију и отворила болницу.1 Такав 
обиман неимарски подухват могао се финансирати само кроз изузетно 

                                                 
1 Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада из архива новосадског магистрата, 

Нови Сад 1947. год, стр. 65–82 
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добро организован рад православне црквене општине и кроз задужби-
нарство верних људи. 

Ретки су били тестаменти православних Новосађана у којима се 
нису налазили прилози за православне цркве и манастире. „Кад у оно 
доба по који богат Србин новосађанин умире, а он ће у тестаменту оста-
вити овако, као што ево овде из оригинала од речи до речи наводим: 
Епископу бачкому парусију 200 форинти, свјато-јерусалимској цркви 
300 форинти, у Свјатој Гори 20 монастиров које муждо по 20 форинти, 
свјатому гробу Господњу 100 форинти”2. 

Речи Ђорђа Рајковића најбоље илуструју дух тадашњег времена: 
„Пет намастира, наиме: беочински, ковиљски, фенечки, бешеновачки, 
и чак вилиндарски у Светој Гори, имали су сваки своју кућу у Н. Саду, 
на коју су плаћали порезу. Заиста, кад се, преврћући старине, винем 
духом у оно време, чисто ми се чини, да је сав Н. Сад задисао тамјаном 
и измирном, учини ми се, да су куће новосадске биле требницима по-
кривене, авлије и баште псалтирима ограђене, а улице часловцима кал-
дрмисане”.3 

Нашавши се у царству где су државне власти – некад прикривено, 
а некада отворено – показивале намеру за насилно покрштавање право-
славних, Срби су се још чвршће и тврдокорније држали обичаја и вере 
својих прадедова. „Ко је у то добао  ушао у српску кућу, тај је затекао 
у соби  читав музеј од икона, крстова и бројаница”.4 

У тешка времена робовања нашег народа, манастир Хиландар је 
представљао живи спомен славне прошлости срењовековне Рашке др-
жаве.5 Манастир Хиландар нарочито је дариван од ондашњих Новоса-
ђана. То је био израз дубоке побожности и поштовања, општенационал-
ног значаја, за српску културу и духовност – коју је поседовао манастир 
Хиландар. 

Међу оновременим Новосађанима, нарочито се владика бачки, Ви-
сарион Павловић, 1740. године, заузимао за „наш манастир Хиландар, 
иже ест наших свјатих первих цареи и просветителен: Симеона Пре-
подобнаго, и Св. Сави и Св. Милутина ктиторство, всех же нас Сербо-
славенов красота, слава же и хвала”.6 

                                                 
2 Ђорђе Рајковић, Из прошлости Новог Сада, Јавор за 1880. годину, стр.  14 
3 Ђорђе Рајковић, исто, стр.  14 
4 Исто, стр.  13 
5Мита Костић, Хиландарски метоси у Новом Саду и Сремским Карловцима, Летопис Ма-

тице Српске 313, 1–3 (јули–септ. 1927), стр. 488 
6 Исто, стр. 488 
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Ради прикупљања помоћи и прилога верних, монаси манастира 
Хиландара купили су метохе на простору Карловачке митрополије у 
Новом Саду и Сремским Карловцима.7 Метоси су превасходно служи-
ли за прикупљање помоћи у стоци и храни, коју су верници прилагали 
и доносили током читаве године. У Новом Саду се метох манастира 
Хиландара налазио код цркве Св. Николе и имао је кућни број 1071, 
док се у Сремским Карловцима налазио код Горње цркве, која је посве-
ћена Ваведењу пресвете Богородице.8 

„Осим Хиландара своје метохе у Новом Саду имали су још и све-
тогорски манастири Лавра (Св. Атанасија) с кућним бројем 912 и Ва-
топед с кућним бројем 955, и Јерусалимска Патријаршија са кућним 
бројем 909”.9 

Манастири који су се налазили у Отоманској империји, слободно 
су могли да поседују куће у Новом Саду све до изборног црквено-на-
родног сабора, који је одржан у Сремским Карловцима, 1769. године10. 

Српски народно-црквени сабори били су најважнија политичко-
народна институција Срба који су живели у Аустрији.11 Управо Сабор 
– који се збио 1769. године –  трасирао је пут темељној реформи Кар-
ловачке митрополије, која ће се догодити 1770. и 1777. године.12 Цари-
ца Марија Терезија је покушавала да „створи централизовану државу 
са немачким језиком”, због чега је желела да Карловачку митрополију 
стави под своју контролу.13 

У складу са таквим намерама, као и у сагласности са физиократско-
-меркантилистичким начелима у економији, аустријске власти су оте-
жавале везе између српског народа у Аустрији и Турској.14 

Током трајања Народног црквеног сабора, 15. јуна 1769. године, 
Краљевски комесар, гроф Хадик, обавестио је Сабор да је царском на-
редбом забрањен улазак православним монасима из Турске у Аустри-
ју.15 

                                                 
7 Исто, стр. 489 
8 Исто, стр. 489 
9 Исто, стр. 489 
10 Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, стр. 73 
11 Радослав Грујић, Азбучник Српске православне цркве, Београд 1993. год, стр. 247 
12 Исто, стр. 249 
13 Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, књига два, Београд 2002. год, 

стр. 50 
14 Душан Ј. Поповић, Срби у Војводина, књига два, Нови Сад 1990. год, стр. 24 
15 Ђорђе Рајковић, Српски народни сабор 1769. у Карловцима, Српски летопис 114 из 1872. 

год, стр. 163, 164 
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Након што је сазнао да православни монаси из Турске поседују 
куће у Новом Саду, гроф Хадик се обратио новосадском Магистарту 
следећим писмом: 

„Пошто према чешће поновљеним владарским наредбама страни 
монаси не смеју боравити у монархији без највише дозволе, то му је 
краљица наредила да као комесар на сабору склони монахе из Турске, 
или да их смести у неки манастири, док се не узмогну вратити у Тур-
ску, а њихови домови да се најпре процене, а онда на лицитацији про-
даду. Препоручује зато магистрату да ту распродају што пре изведу, а 
добивени новац депонује митрополиту”.16 

Као одговор на захтев грофа Хадика, новосадски Магистрат је, 8. 
августа 1769. године, сачинио списак имовине православних манасти-
ра на територији Новог Сада. Утврђено је да следећи манастири имају 
своје метохе у Новом Саду: Ковиљски, Бођански и Беочински из Аус-
трије, и Хиландар, Лавра Св. Атанасија, Ватопед и Јерусалимска патри-
јаршија из Турске.17 Процењена вредност кућа коју је поседовао Хи-
ландар износила је 722 форинте, Лавре Св. Атанасија 3.000 форинти, 
Ватопеда непуних 200 форинти и Јерусалимског манастира 453 фо-
ринте.18 

Сходно владарској наредби, манастири су 28. јануара 1770. годи-
не продати на лицитацији.19 Метох Јерусалимске патријаршије продат 
је Василију Шимићу за 801 форинту.20 Метох Лавре купио је Мила Ми-
ланковић за 4.800 форинти.21 Метох Ватопеда припао је Алки, удовици 
сенатора Гаврила Милорадовића.22 Метох манастира Хиландара, који 
је био подигнут на кућишту знаменитог новосадског трговца Давида 
Рацковића, припао је Давиду, по цени од 448 форинти. 

Давид Рацковић је рођен 1712. године. Своје образовање је стекао 
у Дебрецину и Сегедину, где је научио латински.23 Закупљивао је пу-
старе, где је гајио стоку, коју је са великим успехом продавао. Према 
уверењу које му је издао навосадски магистрат, Давид је поседовао две 
куће на добром месту, 400 јутара земље, 200 угојених и око 1000 тегле-

                                                 
16 Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, стр. 73, 74 
17 Исто, стр. 74 
18 Исто, стр. 74 
19 Исто, стр. 74 
20 Исто, стр. 74 
21 Исто, стр. 74 
22 Исто, стр. 74 
23 Васа Стајић, Новосадске биографије из архива новосадског магистрата, свеска четврта, 

Нови Сад 1939.    год, стр. 279  
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ћих волова, ергелу коња и винограде у Буковцу.24 Био је велики при-
јатељ културе, због чега је његова кућа била стециште првих српских 
књижевника XVIII века.25 Рацковић је био један од најугледнијих гра-
ђана Новог Сада – четири пута је биран за градског судију, тако да је 
чак десет година био на челу Новог Сада. 

Након што је завршена лицитација, Давид Рацковић и градски се-
натор Будаи, предали су карловачком митрополиту Георгијевићу своту 
од 6.021 форинту.26 Средства добијена лицитацијом предата су у школ-
ски фонд (клирикални фонд) Карловачке митрополије, јер у царској на-
редби је тражено да се добијени новац употреби за народне потребе.27 

Архимандрит светогорског манастира Лавре, Сергије, 1783. го-
дине је затражио од новосадског Магистрата новац који је добијен на 
лицитацији приликом продаје метоха.28 Магистрат га је обавестио да је 
новац „као и за остале домове манастира у Турској, исплаћен митропо-
литу Георгијевић”.29 

Сличну акцију повео је и игуман манастира Хиландара, јеромо-
нах Митрофан. Хиландарци су се, преко аустријског посланика у 
Истанбулу, обратили цару Јозефу II са молбом да им се исплати новац 
од продаје метоха у Новом Саду и Сремским Карловцима.30 Царским 
декретом је уређено да се именују повереници који су водили бригу о 
тим метосима.31 

Манастир Хиландар се, 6. октобра 1878. године, обратио новосад-
ском Магистрату следећим писмом: 

 
„Богохранимои кирал, вароши Новог Сада Господину велшожу бирову и 

всему препочтеному сенату радоватие о Господе, 
В Макетонии атонскии гор монастир Хилендар воведение пресв. богородици 

создан первовекчаниим кралем сербским Стефаном Немањом подвигом и трудами 
Светитеља Сави и преподобнаго Симеона сербским просветителии: 

– он монастир вишеречении Хилендар имел по дозволениу и правам рим-
скои империи милостинју просит от доброхотнии дателеи во всеи области онои 
богохранимои держави мож и дом длја братии препокоенија тружајушчиис, јакоже 

                                                 
24 Исто, стр. 289 
25 Ђорђе Рајковић, Из прошлости Новог Сада, Јавор за 1879. годину, стр. 55 
26 Васа Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, стр. 74 
27 Исто, стр. 75 
28 Исто, стр. 75 
29 Исто, стр. 75 
30 Мита Костић, нав. дело, стр. 489 
31 Исто, стр. 489 
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више, по дозволениу трудници оцеи и братија онога монастира созидали и два 
дворца илити метоха тамо во венгрии а имено един метох у Карловции код горне 
церкве Воведенија прес. Богородици, другии метох илити дом в Новом Саду в при-
ходу Св, Николаја церкве; в 1769. года велела блаженои памјати Марија Терезија 
Императорица римскаја и самодержипа венгрни, онии два хиландарскаго монасти-
ра метоха продати онех цену многопомјанутому монастиреви одат: акак ниоткого 
онои цени ни слова ни отговора и посне време неполучнл монастир Хилендар жи-
тели оного монастира оци братија как убогии старци лишени всеи пистине днев-
наго пропитанија и малого нуждни одејанија; принуждени и есмо дали чрез кон-
стандннополского посла к височаишему двору за наше право челобитиу, милости-
веишему Государу Императору Јосифу второму: на кое получили веление пред-
ставит поверении от монастира и представљаем в лице целого монастира нашего 
братства два епитропа а имено Госпона Давида Рацковича кои может с вами изсле-
доват наше право в Новом Саду, тож в купе и Господин Стефан Солар втории наш 
епитроп как карловецкии жител могут и тамо знат наше право и по ордену Импе-
раторского Величестба насланом в губернију следоват наше право в Карлобцих и 
Новом Саду, соопшчаем повереное писмо закое покорнеише просим изручит више-
речениил Господам нашего хилендарского монастира епитропом закое остаемо и 
есмо вашего племенитородна усрднии богомолци 

Сјашченоцарски и патриарш. Ставропиг. 

Во Св. Атонскои Гори Славен-Сербскиа Лаври Хилендарскои 
1787, года, октобра 6, дне. Игуман Митрофан јеромонахс братиами”.32 

На именовању повереника се и завршила ова акција. 
„Касније хиландарским калуђерима међу Србима у Аустро-Угар-

ској не налазимо више трага”.33 Из овог примера јасно можемо утврди-
ти колико је будно око Хабзбуршке монархије мотрило на сваки аспект 
политичког и духовног живота Срба у Аустрији. Ипак, и поред ове ре-
стриктивне политике Бечког двора, значај Хиландара никада није за-
борављен. 

                                                 
32 Исто, стр. 490, 491 
33 Исто, стр. 490 
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PETAR ĐURĐEV, Geschichtslehrer 
Gymnasium „Jovan Jovanović Zmaj” Novi Sad 

DAS SCHICKSAL VOM METOH DES KLOSTERS HILANDAR IN NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Nach den Kriegsereignissen zwischen Öster-
reich und der Türkei haben sich die serbischen ortodoxen Klöster auf dem 
Gebiet des Ottomanischen Reichs in einer schwierigen Lage gefunden. 
Deswegen waren sie dazu gezwungen, im Raum des Erzbistums von Kar-
lowitz materielle Hilfe zu suchen.Um die Hilfe leichter zu sammeln, hatten 
die Mönche des Klosters Hilandar einen Metoh (ein Haus) in Novi Sad, das 
unmittelbar neben der Kirche des Hl. Nikolaus lag. Nach dem Befehl der 
obersten kaiserlichen Behörden, gemäß welchem den Klöstern in der Türkei 
verboten wurde, eigene Besitztümer in Österreich zu haben, wurde der Metoh 
am 28. Januar 1770 an David Racković versteigert. Durch die Versteigerung 
erhaltene Mittel wurden dem Schulfonds ( klerikaler Fonds) des Erzbistums 
von Karlowitz übergeben. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Kloster Hilandar, Novi Sad, Bischof Visarion 
Pavlović, Graf Andrija Hadik, David Racković 



 

UDC  327(497.1:47)"1948/1950":070(497.113 Novi Sad)Magyar Szó 

КАТАЛИН ФОРГАЧ, професор историје 
Основна школа „Шаму Михаљ”, Бачко Петрово Село 

ПОЧЕТАК СУКОБА КПЈ И ИБ У СВЕТЛУ ПИСАЊА МАЂАРСКЕ 
ШТАМПЕ У НОВОМ САДУ 

САЖЕТАК: Добри односи Титове Југославије и Совјетског Савеза након фор-
мирања Информационог бироа, септембра 1947. године, убрзо су нарушени. Разлог 
за прекид пријатељства између ове две „братске државе” био је ширење Стаљино-
вог утицаја на државе Централне и Источне Европе, са циљем да се спречи даље 
надирање западњачког капитализма и осигурају позиције стечене након Другог 
светског рата. Титово „историјско не” СССР-у довело је до велике нетрпељивости 
држава унутар источног блока, према Југославији, због чега  је читав свет био ми-
шљења да се такав притисак не може дуго издржати и да ће се Тито убрзо покори-
ти Стаљиновој вољи. То се ипак није догодило. Највећу улогу у очувању терито-
ријалног интегритета и самосталности државе одиграла је Комунистичка партија 
Југославије. Она је будним оком пратила сва дешавања у држави, као и писање та-
дашње штампе. Цензура и једнопартијски систем учинили су своје: сви народи и 
народности унутар државе били су мишљења да су Тито и Партија непогрешиви. 
Они који су били другачијег мишљења, склоњени су. Мађарска штампа, а погото-
во Magyar Szó – лист који је такође био у служби КПЈ, учинио је да Мађари у Вој-
водини подрже друга Тита. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Информбиро, КПЈ, Војводина, Мађари, штампа, Magyar Szó. 

У време избијања сукоба између ЦК КПЈ и Информационог би-
роа, у Војводини, тачније у Новом Саду, излазило је неколико листова 
на мађарском језику. Ови листови, као и они на српском језику или на 
језицима других националних мањина, били су у служби владајуће 
партије. Најзначајније новине, преко којих су се у том периоду Мађари 
информисали, биле су: Magyar Szó, Dolgozók и Hét Nap. Поред ових, из 
штампе су излазиле и друге новине на мађарском језику: Spotrujság 
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(Спортске новине), Pionirujság (Пионирске новине), као и часописи: Híd 
(Мост), Népoktatás (Народно образовање) и Új ipar (Нова привреда). 

Magyar Szó или Мађарска реч је и тада, као и данас, био дневни 
политички лист. Први број новина изашао је 24. децембра 1944. у Но-
вом Саду, као „скраћено издање” тадашњег гласника Јединственог на-
родноослободилачког фронта Војводине – Слободне Војводине или 
Szabad Vajdaság.1 Покрајински комитет је задужио Станку Веселинов 
за издавање листа. Новине су промениле име 27. септембра 1947. годи-
не и од тада излазе под именом Magyar Szó. 

 
Лого новина Magyar Szó из 1948. године 

О самом оснивању листа не постоје никакви писани документи. 
Он је настао на основу политичке одлуке. Тадашњи секретар Покра-
јинског комитета КПЈ Јован Веселинов, у рукописима за своје дело „Az 
autonóm Vajdaság születése”, забележио је следеће: „Након ослобођења 
Војводине, Покрајинско партијско руководство донело је одлуку да се 
покрене лист на мађарском језику, под именом Слободна Војводина. 
Било је тешко наћи одговарајуће новинаре за овако велики подухват. 
Неколицина другова је дан и ноћ радила да би се лист ускоро појавио.”2 
Ове новине су постале гласило једнопартијског система – другачије 
није могло ни бити. На крају Другог светског рата, било је јасно ко је 
победио, а ко изгубио. Новине су наступиле у име победничке револу-
ције и радничког народа. Опозициони листови су били укинути, и на 
језицима националних мањина, као на пример Zágrábi Magyar Ujság – 
Загребачке Мађарске Новине, под уредништвом Емила Валтера (Wal-
ter Emil). 

Слободна Војводина није сарађивала са другим мађарским листо-
вима који су излазили између два рата, поготово се оградила од оних 
новина које су излазиле почетком рата, а које су писале у  десничарском 
и фашистичком тону. 

У почетку су новине вести добијале из редакције Слободне Војво-
дине, да би се временом осамосталиле. Главни уредник новина је тада 

                                                 
1 Енциклопедија Новог Сада, Књига 13, Нови Сад, 1999, 176. 
2 Veselinov, Jovan, Az autonóm Vajdaság születése, Novi Sad, 1975, 
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био Жигмонд Кек (Kék Zsigmond). Друге уреднике ангажовао је Агит-
проп ЈНОФ, а то су били: Ласло Гал (Gál László), Михаљ Мајтењи (Maj-
tényi Mihály) и Ендре Леваји (Lévay Endre). Сви они били су сарадници 
у часопису Híd – Мост.3 

Доношење Резолуције Информационог бироа потресло је јавност 
и у Војводини. Главни уредник Magyar Szó-а, Жигмонд Кек, и његов 
заменик др Шандор Штејнфелд (Steinfeld Sándor), подржали су Резолу-
цију, и под њиховим утицајем ни партијска организација у Војводини 
се није одмах изјаснила. Кек није крио своје мишљење. Једном прили-
ком, када је прочитао наслов у новинама „Мађари Војводине једно-
гласно подржавају политику КПЈ”, пред свима присутнима се клео да 
ће „огребати своје име са листа”. На разговорима у Покрајинском пар-
тијском комитету он је чврсто бранио своје ставове. Након неколико 
дана ухапшен је и послат на Голи оток, одакле је пуштен, међу послед-
њима, тек након пет година. Тада се вратио у круг уредништва, као 
лектор, али је читавог живота био под присмотром и носио жиг. Једном 
приликом, када је Тито посетио Нови Сад, морао је напустити Град. Да 
би избегао привремену полицијску изолацију, његов колега и пријатељ 
Јожеф Серенчеш (Szerencsés József) повео га је на измишљени пут у 
Суботицу. Ипак, поред свих потешкоћа, он је наставио писати под 
псеудонимом Јанош Коша (Kossa János) и оставио је за собом значајно 
дело.4 

Шандор Штејнфелд је изабрао другачији пут. Он је отишао у По-
крајинско партијско вођство, где је, позивајући се на своју дугу пар-
тијску активност, изјавио да просто не може ништа замерити Стаљину. 
Он је затражио да, напуштањем листа, добије могућност да поново ра-
ди у здравству. Успут се клео да неће рећи ништа на штету КПЈ и да ће 
се оградити од свих могућих политичких активности. Пустили су га, 
вероватно зато што је између два рата пет година провео у митровачком 
затвору, као комуниста, а то се више него поштовало у комунистичкој 
југословенској јавности.5 

Нови главни уредник постао је предавач Агитпропа, Ласло Рехак 
(Rehák László). „Два основна задатка су ми поверили: обезбедити даље 
излажење дневног листа, идеолошко усавршавање чланова редакције и 

                                                 
3 Часопис је био друштвено-књижевног карактера и представљао је гласило мађарске омла-

дине у Југославији, под     уредништвом Ендреа Леваија. Он је покренут у Суботици, и излазио 
је од 1934 до 1941. и од 1945, до данас, у Новом  Саду. Енциклопедија Новог Сада, Књига 30, 
Нови Сад, 2009, 148–149.  

4 Kalapis, Zoltán, A Magyar Szó fél évszázada, Újvidék, 1994, 67. 
5 Исто, 68. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 194

безрезервно окупљање око политичке линије КПЈ. При том су нагласи-
ли да ћу бити лично одговоран, ако још неки новинар пређе у ибеовце” 
– овако је, о својим првим корацима у југословенској мађарској штам-
пи писао, након четрдесет година, др Рехак, професор на факултету.6 

Hét Nap или Седам дана је друштвено-политички недељни лист 
на мађарском језику који је излазио, и излази и данас, у Новом Саду и 
Суботици. Први број је изашао 5. априла 1946, у Новом Саду, као ор-
ган ЈНОФ. Први главни уредник је био Реже Хок (1946–1948), а потом 
Тибор Штајниц (1948–1952).7 

Dolgozók или Радници био је недељни синдикални лист, такође на 
мађарском језику. Излазио је у Новом Саду, од 13. априла 1947. до де-
цембра 1990. Лист је најпре излазио у оквиру НИП Братство-јединство 
(1947–1952) и Прогреса (1952–1958), а потом Форума. 

Лист је основало Веће Савеза синдиката Војводине, с циљем да се 
запослени радници мађарске националности на матерњем језику инфор-
мишу о текућим збивањима и упознају са друштвено-економским кре-
тањима у Војводини. Многи новинари су по тридесет и више година 
остајали у редакцији, пишући на такав начин да новине буду присту-
пачне широком кругу читалаца. Први главни уредник новина био је 
Карољ Бриндза (Brindza Károly), од 1947. до 1949. године.8 

Редакција Magyar Szó-а безрезервно је подржала КПЈ и заложила 
се за праведну ствар, као и друге новине које су излазиле на мађарском 
језику. Напад на Југославију био је дуготрајан, али је на крају осујећен, 
захваљујући снажном супротстављању народа под вођством Тита. Упра-
во у тим годинама је дошло и до све већег политичког ангажовања Ма-
ђара, који су постали битан фактор у постизању државног јединства. 
Бирајући између Тита и Ракошија, они су изабрали првог. 

Прва земља социјализма, велики СССР, од самог почетка био је 
узор свим другим комунистичким партијама на свету, па и Комунистич-
кој партији Југославије, како у предратним годинама, тако и после Дру-
гог светског рата. Зато је сасвим природно да се и у илегалној, а нарочи-
то у легалној комунистичкој штампи, о Совјетском Савезу писало врло 
истакнуто. Речи хвале и дивљења су непрестано величале предност со-
цијалистичког система над капиталистичким. Писало се увек у супер-
лативу, чак бајковито, на пример, Русија је била „земља раја”, „проспе-
ритета”, „процвата”, „изобиља”, „свеопште правде и демократије”. 

                                                 
6 Исто, 68. 
7 Енциклопедија Новог Сада, Књига 30, Нови Сад, 2009, 147–148. 
8 Енциклопедија Новог Сада, Књига 7, Нови Сад, 1996, 101–102. 
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Осим низа чланака и других написа у штампи о СССР, било је и 
више посебних издања са овом тематиком. Већина ових издања публи-
кована је у иностранству и илегално преношена у Југославију. У мно-
гим чланцима – који се нису директно односили на СССР, у оквиру 
њихове елаборације цитирани су совјетски аутори или навођени при-
мери из совјетске праксе. Многи листови су имали сталне или повреме-
не рубрике у којима су објављивани разноврсни прилози о Совјетском 
Савезу. 

Непосредно после рата, у партијској штампи није било изазивач-
ких тонова, посебно када је у питању Совјетски Савез. Свака критичка 
реч проглашавана је непријатељским актом. Владао је принцип моно-
литности и безрезервног поверења у све што се догађало у СССР. Уко-
лико је и било извесног несагласја, он је могао бити изражен у мало-
бројној опозиционој штампи.9 

И након сукоба са Информбироом и Стаљином, Југословенска 
штампа је још дуго доносила ударне вести из „пријатељских соција-
листичких држава” и „братског Совјетског Савеза”. Заменик главног 
уредника у Magyar Szó-у, Ласло Сауер (Sauer László),  имао је задатак 
да прибави и објави такве вести у новинама. Он је (у сантиметрима) 
израчунао величине шлајфни, да би на основу тих података могао во-
дити тачну статистику о количини објављених вести. На крају сваког 
месеца, слао је извештај највишим партијским органима, који су то пак 
користили као доказ за демантовање лажних вести о постојању анти-
руске пропаганде у Југославији. Напротив, сваког дана југословенска 
штампа ојављивала је објективне вести о СССР и другим социјалистич-
ким земљама.10 

Преглед писања мађарске штампе у Војводини у периоду између 29. 
јуна и 20. јула 1948. 

И поред велике љубави према Совјетском Савезу и ауторитета ко-
ји је Стаљин уживао, Magyar Szó је настојао, као и сви други политички 
листови у Југославији, да, од самог почетка, у масама ствара убеђење 
да су неосноване и нетачне тврдње ИБ уперене против независности 
домовине. Сви народи Југославије, преко својих листова, изражавали 

                                                 
9 О одјеку сукоба са ИБ-ом у Војводини види опширније у: Слободан Бјелица, Комунисти 

Војводине и сукоб са Информбироом, Истраживања, Нови Сад, 20/2009, 33–45. 
10 Kalapis, Zoltán, наведено дело, 73. 
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су оно што су осећали, па и Мађари. Били су огорчени не само због гру-
бих измишљених оптужби, већ и због срамног позива да устану против 
Тита и Централног комитета. 

Покрајинско партијско руководство помагало је редакцијама у во-
ђењу противинформбировске акције, а новинари су имали на распола-
гању и Танјугов „црвени билтен”. Ипак, показало се да то није било 
довољно за благовремено информисање о нападима и о ставовима Цен-
тралног комитета. Magyar Szó и други листови – који су излазили на 
језицима националних мањина, понекад су каснили у реаговању у од-
носу на Борбу или Политику. Догађало се, такође, и то да су већ при-
премљени текстови дуже задржавани на читању у Агитпропу, па су 
вести зато касниле.11 Након ослобођења Новог Сада, 23. октобра 1944, 
створен је Агитпроп као орган Покрајинског комитета КПЈ за Војводи-
ну. Овај орган имао је велика овлашћења у погледу организовања и 
усмеравања штампе и целокупне агитације и пропаганде.  Он је директ-
но одређивао идејно-политичку концепцију листова и часописа. Члано-
ви Агитпропа нарочито су инсистирали на сузбијању „непријатељског 
и страног утицаја”, а залагали су се и за развијање „социјалистичке све-
сти и остваривање националне равноправности и неговање братства и 
јединства”. Они су деловали и као својеврсна цензура, избацујући из 
листова и часописа „неподобне” текстове. У време сукоба Југославије 
са СССР и ИБ делатност Агитпропа највише је била усмерена на орга-
низовање пропаганде, путем штампе и радија.12 

Када је у штампи објављено да је ЦК КПЈ, на седници од 20. маја 
1948. одлучио да сазове Пети конгрес КПЈ, то је значило да је партиј-
ско руководство решило да спор са ИБ изнесе пред целокупно чланство 
и све радне људе, а уједно је обележило и излазак Партије у јавност. 
Отада ће Magyar Szó, као и други листови, редовно пратити јавну актив-
ност Партије.13 

Резолуција ИБ је објављена 28. јуна 1948. године. Мађарски ли-
стови, то јест Magyar Szó и Dolgozók, Резолуцију су објавили тек 2. јула. 
Осим Резолуције, у том броју Magyar Szó је донео и комплетан текст 
одговора ЦК КПЈ на оптужбе ИБ, и то на првој страни, као и одговор 
ЦК КПЈ, од 20. јуна, заседању ИБ у Букурешту. Како су дани пролази-
ли, тако су на адресу Југославије пристизале различите оптужбе, ино-
стране медијске куће писале су неистине, а влада ФНРЈ настојала се 

                                                 
11 Попов, Душан, Историја „Слободне Војводине” (1942–1952), Нови Сад, 1982, 176. 
12 Енциклопедија Новог Сада, Књига 1, Нови Сад, 1993, 63–64. 
13 Д. Попов, наведено дело, 177. 
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одбранити од тих напада. Мађарска штампа у Војводини је такође буд-
но пратила дешавања везана за овај сукоб. Ове новине су вести углав-
ном преузимале из Политике и Борбе, али су имале и своје дописнике. 
С обзиром на то да је матична држава мађарске националне мањине 
безрезервно подржала Резолуцију и СССР, могло се рачунати на по-
горшање положаја Јужних Словена у Мађарској, о чему је Magyar Szó 
и објавио неколико чланака, почевши од 4. јула 1948. године. 

Југословенска амбасада у Мађарској огласила се убрзо након до-
ношења Резолуције. Чланови Амбасаде су одржали састанак на који су 
позвали особље југословенских институција и чланове посада југосло-
венских бродова који су се тада налазили у Будимпешти. Тема састан-
ка била је Резолуција ИБ и одговор ЦК КПЈ на изнете оптужбе. После 
широке расправе они су донели своју одлуку. Magyar Szó је забележио 
тај догађај и, 4. јула, објавио је следећу вест под насловом Изјава чла-
нова Југословенске амбасаде у Будимпешти: „Огорчено одбацујемо 
тешке и неосноване оптужбе. У потпуности подржавамо политичку 
линију Тита и ЦК КПЈ, која се показала као исправна пре рата, током 
рата и након њега. Захваљујући вођству КПЈ остварило се братство и 
јединство наших народа. Изјављујемо да ћемо се и у будућности са љу-
бављу опходити према братском совјетском народу, славној Бољше-
вичкој партији, непобедивој Црвеној армији и великом Стаљину, јер су 
нас на то учили наша Комунистичка партија, ЦК а нарочито друг Тито.” 
Они су упутили и свој телеграм подршке и захвалности маршалу Ти-
ту.14 

Већ наредног дана, Magyar Szó је донео обавештење о Четвртој 
пленарној седници Главног комитета Савеза ратних инвалида Југосла-
вије, која је одржана у Београду. На тој седници председавајући је био 
пуковник Милоје Милојевић, који је сумирао дотадашњи рад Савеза. 
Према његовим речима, ратни инвалиди су се успешно укључили у 
привредни живот и на том пољу остварили су велике успехе. Ова вест 
је у новинама изашла под насловом Мађари у Војводини одбацују оп-
тужбу Резолуције о „националистичком застрањивању”. На тој сед-
ници одржао је говор и Рато Дугоњић. Он је одбио неистиниту тврдњу 
да се у Југославији ширила непријатељска атмосфера против Совјета и 
на примерима је доказивао да је КП целокупно становништво Југосла-
вије васпитала на безграничну љубав и пожртвовање према Совјетском 
Савезу. У свом говору он је истакао следеће: „Нас испуњава родољуб-
ље, али то није национализам, и није грешка. Нека каже ко шта жели, 

                                                 
14 Magyar Szó, бр. 1095/ 4. VII 1948. 
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али ми волимо нашу прелепу домовину, а волећемо је и у будуће. Зар 
смо националисти зато што смо успели решити национално питање и 
да смо прва држава у низу, која је створила братство и јединство, на 
које су нас учили Лењин и Стаљин? Зар смо, можда, националисти зато 
што смо нашим националним мањинама дали сва права и јер је наша 
Партија свом тежином и угледом обезбедила да Мађари, Шиптари, 
Италијани и друге националне мањине постану равноправни чланови 
наше државе? Безброј пута смо доказали да ми заиста дубоко верујемо 
у принцип међународности, а на свим међународним форумима смо 
најискреније подржавали демократску политику Совјетског Савеза. 

Наравно, постоје и они који ове несугласице желе да искористе за 
реакционарне циљеве. Можда причају и о повратку Петра. Њима, ме-
ђутим, препоручујемо да ни не сањају о овим стварима. Комунистичке 
партије су увек пронашле и пронаћи ће пут да изгладе међусобне не-
сугласице. И нико, али нико, нас не може натерати на колебање или 
скретање са пута, којим идемо ка потпуној изградњи социјализма у 
нашој држави.”15 

Мађарска национална мањина се, у то време, већ активно укључи-
ла у политички живот Југославије. Окупљена у Народном фронту, она 
је, ако не безрезервно, али већином, подржала ЦК КПЈ и Тита. О томе 
сведочи и чланак објављен 6. јула у новинама, под насловом Становни-
ци Темерина преузимањем нових задатака показују своју приврженост 
према ЦК. Дан раније, у Темерину је одржана велика седница Народ-
ног фронта, на којој су говорили Стева Стефановић и Јанош Каса (Kasza 
János), секретар Месног комитета. Са седнице, они су упутили писмо 
ЦК КПЈ. На седници се говорило о следећем: „Ми, темерински Мађари 
и Срби, радници, сељаци и интелигенција, са фронтовског састанка 
шаљемо најсрдачаније поздраве нашој јуначкој Партији и Централном 
комитету, на чијем челу Ви стојите. Наша жеља је, да нас и у будуће 
водите из победе у победу у изградњи социјализма. Нашу верност и 
безграничну љубав према Партији и ЦК доказаћемо на све начине, још 
приврженијим радом и испуњавањем свих задатака које нам буду по-
верили, у знаку поштовања предстојећег Петог конгреса КПЈ. И даље 
ћемо водити борбу за учвршћивање братства и јединства Срба и Ма-
ђара и сасвим смо сигурни да ће нас наш ЦК и маршал Тито одвести 
до коначне победе у изградњи социјализма.”16 

                                                 
15 Magyar Szó, бр. 1096/ 5. VII 1948. 
16 Magyar Szó, бр. 1097/ 6. VII 1948. 
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Један од најзначајнијих догађаја везаних за прве дане после обја-
ве Резолуције био је положај Јужних Словена на територији Мађарске. 
Маћаш Ракоши, који се налазио на челу државе, а који је директно по-
стављен од совјетских власти, није се устручавао да на сваки начи до-
каже своју оданост Стаљину и Москви. У Мађарској, Југословени су у 
то време били окупљени око Демократског савеза Јужних Словена 
(Magyarországi délszlávok demokratikus szövetsége). Већ 9. јула, Magyar 
Szó у чланку под називом Савез Јужних Словена у Мађарској, против 
Резолуције Информационог бироа, пише да је Анталу Робу, представ-
нику Јужних Словена, одузет посланички мандат и да је искључен из 
Мађарске радничке партије. 

Централно председништво Демократског савеза Јужних Словена 
у Мађарској протестује против одлуке да Антал Роб (Rob Antal), гене-
рални секретар Савеза, буде искључен из Мађарске радничке партије и 
да му се одузме посланички мандат, јер је одбио да подржи неправедне 
оптужбе Резолуције. У њиховој одлуци је закључено да је Михаљ Фар-
каш (Farkas Mihály), заменик генералног секретара МРП, у канцеларији 
Централног комитета, затражио од Роба писмену изјаву, да подржава 
одлуке Резолуције. Поред овога, од њега је затражено да у новинама 
Szabad Nép (Слободан народ), Déli Csillag (Јужна звезда) и Наше новине, 
пише против ЦК КПЈ. Када је Роб одбио да прихвати захтеве, одмах 
му је одузет посланички мандат. Истовремено, неки други чланови ЦК 
покушали су да врше притисак на руководство Савеза. 

У одлуци је наглашено да су чланови Савеза Јужних Словена у 
Мађарској, од ослобођења, неуморно радили на развијању мађарске 
демократије и учвршћивању јужнословенско-мађарског пријатељства, 
и на том пољу су постизали велике успехе. Тој мањини је одузет једи-
ни вођа чиме су повређена права националних мањина. Тежак је ово 
ударац на даљи развој јужнословенске нацоналне мањине у Мађарској. 
Овако нешто се никада не би могло догодити у Совјетском Савезу или 
Југославији, где је питање националних мањина решено на основу уче-
ња марксизма – лењинизма. 

Протестује се и против чињенице да је, од неких руководилаца 
Савеза, тражена изјава према којој они нису „југословенски агенти”. 
Ово је најтежа клевета уперена против Демократског савеза Јужних 
Словена. Протестују и против тога што их насилно терају на осуђива-
ње политике КПЈ, а њихов став је следећи: југословенско-мађарско 
пријатељство омогућила је мирнодопска политика ФНРЈ; на основу 
југословенске међународне политике решена је ситуација Мађара у 
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Југославији, а млада мађарска демократија је добила подршку за реша-
вање положаја Јужних Словена у Мађарској. 

У новинском чланку пише да Szabad Nép јавља да је Антал Роб 
искључен из МРП и да му је одузет посланички мандат. Такође су ис-
кључили и остале руководиоце. Новине Szabadság (Слобода) објавиле 
су вест да је место Антала Роба преузео Бела Салаи (Szalai Béla). 

Одмах после ове вести, објављена је и следећа: Ухапшена су дво-
јица руководилаца Савеза Јужних Словена у Мађарској. Према Танјугу, 
мађарска полиција је ухапсила двојицу чланова Савеза Јужних Слове-
на – Едварда Карагића (Karagics Edvard) и Матеја Томића (Tomics Máté), 
јер су одбили да, на захтев МРП, осуде ЦК КПЈ. Хапшење је уследило 
након састанка у Мохачу. Састанак је организовала Мађарска радничка 
партија за јужнословенску националну мањину, да би их наговорили 
да сви једногласно подрже Резолуцију ИБ. Томић је на састанку осу-
дио клевете и неправедне оптужбе МРП против Југославије. Присутни 
чланови Савеза одлучно су одбили да прихвате оптужничке предлоге 
представника МРП уперене против Југославије, пише у Magyar Szó-у.17 

Вести везане за ове догађаје гомилале су се из дана у дан. Чланови 
Извршног комитета Демократског савеза Јужних Словена у Мађарској 
уложили су протест мађарском министру унутрашњих послова, Ласлу 
Рајку (Rajk László), због хапшења Едварда Карагића и Матеја Томића 
и саставили су протестну ноту. О овом догађају Magyar Szó пише 10. 
јула, под насловом: Енергично негодовање Јужних Словена у Мађар-
ској, против напада на њихове руководиоце и доноси фрагменте те про-
тестне ноте: „Демократски савез Јужних Словена је увек и у сваком ча-
су имао за свој циљ продубљење пријатељства између мађарског и 
југословенског народа и приоритет давао интересима мађарске демо-
кратије. Наша организација није ни са чиме заслужила да њене члано-
ве хапсе. Оваквим поступцима нарушавају се законом гарантована пра-
ва Јужних Словена у Мађарској.” У писму се од министра унутрашњих 
послова захтевало да неодложно стане на пут незаконитим мерама. 

Magyar Szó пише и о томе да су, поводом хапшења Антала Роба, јуж-
нословенски наставници одржали састанак у Печују на коме су једно-
гласно осудили неправду која му је нанета. Они су упутили и протестно 
писмо председнику мађарске владе, Лајошу Дињешу (Dinnyés Lajos), у 
коме су написали следеће: „Овакав поступак је повреда основних пра-
ва Јужних Словена у Мађарској.” Писмо је потписало 46 наставника.18 

                                                 
17 Magyar Szó, бр. 1099/ 9. VII 1948. 
18 Magyar Szó, бр. 1100/ 10. VII 1948. 
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Али, у Мађарској нико није реаговао на ова дешавања. Са друге 
стране, занимљиво је да се у Magyar Szó-у не налази ниједна вест или 
новински чланак који би писао о реакцији југословенске владе везаној 
за положај и дешавања која су директно погађала јужнословенску ди-
јаспору у суседној држави. Развој догађаја је, на крају, довео до тога да 
је један полицијски мајор забранио штампање Наших новина. О том 
догађају Magyar Szó је објавио следећу вест, 13. јула, преузету од Тан-
југа из Будимпеште, под насловом Самовоља против листа Јужних 
Словена у Мађарској: „Један мајор полиције без икаквог овлашћења 
забранио штампање листа Наше новине. Чланови  Централног руко-
водства Демократског савеза Јужних Словена о том догађају износе 
следеће: 'Јуче после подне је Милутин Барцан однео припремљен текст 
за штампање Наших новина у штампарију Аладара Карпинског (Kar-
pinszki Aladár), где је до сада лист и излазио. У овом броју листа је 
требало да буде објављен текст о неправедном одузимању посланич-
ког мандата Анталу Робу, као и протестне ноте печујских наставника. 
Када је Барцан стигао у штампарију, Карпински му је испричао да се у 
преподневним сатима у штампарији појавио један полицијски мајор у 
униформи и узео је припремљени примерак за штампање наредног 
броја. Када је схватио да је текст написан на српскохрватском језику, 
просуо је словослагач и самовољно је наредио да се обустави штампа-
ње. Када је Карпински затражио од њега да му покаже овлашћење или 
да му дâ образложење за такав поступак, мајор му је рекао да се Савез 
обрати са евентуалним жалбама полицији.” 

Magyar Szó даље пише да је Барцан додао и то да је, према речи-
ма Карпинског, тај мајор у протеклим данима неколико пута обилазио 
штампарију и распитивао се када ће изаћи наредни број листа. Своју из-
јаву о овом догађају Карпински је дао у присуству правног саветника 
Савеза Јужних Словена, др Мартона Ласловића ( dr. Lászlovics Márton).19 

И поред ових догађаја – који су нарушавали права јужнословен-
ске националне мањине у Мађарској, а преко које се вршио притисак 
на југословенску владу – када се делегација мађарске владе враћала из 
посете Софији, она је најсрдачније дочекана на београдској Железнич-
кој станици. О том догађају је писао и Magyar Szó, 19. јула: „У поврат-
ку из Софије, преко Београда је прошла делегација мађарске владе, са 
председником Лајошем Дињешем (Dinnyés Lajos) на челу. Делегацију 
су поред Дињеша чинили Маћаш Ракоши (Rákosi Mátyás) и Арпад Са-
кашич (Szakasits Árpád), заменици министра и министар иностраних 

                                                 
19 Magyar Szó, бр. 1103/ 13. VII 1948. 
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послова Ерик Молнар (Molnár Erik). Њих су на Железничкој станици у 
Београду поздравили министар иностраних послова Станоје Симић, 
његов заменик Густав Влахов и шеф протокола Бељански. На станици 
су се појавили и мађарски конзул Золтан Санто (Szántó Zoltán), као и 
бугарски отправник послова Кацаров.” 

Поред ове вести, у истом броју доноси се и вест да су суспендо-
вали самоуправу Демократског савеза Јужних Словена у Мађарској. 
Према наводима Танјуга из Будимпеште, Одељење за медије Министар-
ства унутрашњих послова Мађарске јавља да је министар за унутрашње 
послове донео одлуку да се, до даљег, суспендује самоуправа Демократ-
ског савеза Јужних Словена у Мађарској. За контролора Демократског 
савеза наименован је повереник Министарства за унутрашње послове.20 

Југословенска штампа, као уосталом и мађарска штампа у Војво-
дини, није на нападе држава чланица ИБ узвраћала нападима, него је 
настојала да принципијелно објасни ствари и да, у складу са ставом 
ЦК КПЈ, покаже добру вољу за превазилажење сукоба. Стална рубрика 
у Magyar Szó-у  о СССР остала је његов саставни део. Као што је већ 
неколико пута наглашено, у првом периоду сукоба, југословенско др-
жавно руководство настојало је да реши несугласице мирним путем. 
Новине су о Совјетском Савезу и даље доносиле вести и о њему писа-
ле врло лепо, чак и узвишеним тоном. 

У Београду је, 2. јула 1948. године, одржана велика седница Пе-
тог окружног одбора Народног фронта, на којој је учествовало око 
15.000 грађана. Са скупа је, између осталог, послат и телеграм генера-
лисимусу Стаљину. О том догађају је, 3. јула, и Magyar Szó  обавестио 
своје читаоце, а објављене су и речи телеграма, који почиње са „Драги 
друже Стаљине, шаљемо вам најтоплије поздраве... Ми верујемо да 
ћеш Ти учинити све да се учини крај неправедним оптужбама против 
наше државе. Наша љубав према Теби, Совјетском Савезу и свему што 
сте Ви учинили за све народе овог света је и даље чврста, као што је 
чврсто и наше уверење да ћеш Ти учинити све да истина што пре дође 
на видело. Живело нераскидиво совјетско-југословенско пријатељство! 
Живео друг Тито! Живео наш велики пријатељ Стаљин!”21 

Magyar Szó је 12. јула донео вест и о томе да је Стаљин добио од-
ликовање генералисимуса, поводом обележавања осамстоте годиш-
њице постојања Москве, које је установљено посебно за ову прили-

                                                 
20 Magyar Szó, бр. 1108/ 19. VII 1948. 
21 Magyar Szó, бр. 1094/ 15. VII 1948. 
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ку.22 И поред оваквог развоја ситуације Тито и ЦК КПЈ желели су да 
реше нагомилане несугласице. О томе сведочи вест коју је Magyar Szó 
објавио, а у којој ЦК КПЈ позива комунистичке партије – чланице ИБ, 
и друге комунистичке партије, да пошаљу своје представнике на Пети 
конгрес КПЈ.23 

Највише вести, почевши од 4. јула 1948. године, Magyar Szó доно-
си о лажним и измишљеним вестима којих је пуна штампа у иностран-
ству, а које је Титова влада настојала да демантује, у веома смиреном 
тону. Након доношења Резолуције Информбироа, одмах су се нашли 
кругови – не само у социјалистичком лагеру, него и на Западу – који 
су искористили Стаљинов притисак на Југославију, па је један део про-
паганде ишао на то да дезинформише јавност и тако дискредитује по-
зиције Југославије у свету. Лондонска новинарска агенција „Telepress” 
била је једна од предводника у ширењу тих неистина. 

У Magyar Szó се, 6. јула, појавила вест под насловом Измишљене 
вести и клевете против Југославијe, у којој пише следеће: „Агенције ра-
дија из Атине, агенције Франс преса, Hearsta, Intrenational News Pressa 
и United pressa 3. јула објавиле су вест да је Битољ бомбардован и да се 
на југу наше државе воде битке. Такође, 3. јула званични орган КП Че-
хословачке Руде право објавио је преузету вест из Telepresa о томе да 
је jугословенска штампа објавила одлуку владе, према којој је станов-
ништву забрањено напуштање места пребивалишта без претходне доз-
воле власти. Руде право је објавио и вест да су студенти, комунисти са 
Београдског универзитета, подржали Резолуцију ИБ, иако је југословен-
ска штампа 3. јула објавила обзнану партијске организације Универзи-
тета, у којој они једногласно подржавају Изјаву ЦК КПЈ поводом Резо-
луције Информационог бироа комунистичких партија о стању у КПЈ. 

Радио у Риму је 29. јуна емитовао вест да су у Југославији објави-
ли опсадно стање. Humanité, лист КП Француске, 1. јула је писао да ЦК 
КПЈ није смео објавити Резолуцију ИБ, иако је Борба 30. јуна објавила 
комплетан текст Резолуције. Исте ове неистине су 2. јула изнели и ли-
стови КП Италије Unitá и Софијски Отечествени фронт. И Paris-presse, 
лист КП Француске, 3. јула преузео је вест о придруживању Југосла-
вије Маршаловом плану. Све ове измишљене вести и клевете за циљ 
имају рушење међународног угледа Југославије пред демократским 
снагама света.”24 

                                                 
22 Magyar Szó, бр. 1102/ 12. VII 1948. 
23 Magyar Szó, бр. 1097/ 6. VII 1948. 
24 Magyar Szó, бр. 1097/ 6. VII 1984. 
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Од објављивања Резолуције, новине су биле препуне оваквих и 
сличних вести, а уместо да су оне јењавале и постајале умереније, биле 
су све грубље. Разуме се да су такве акције нужно допринеле и погор-
шању односа са суседним државама, првенствено са Бугарском и Ал-
банијом. Magyar Szó је пратио дешавања и о тим догађајима, па је 2. 
јула објавио чланак под насловом Југословенско-бугарски односи су 
непромењени, у коме пише: „Резолуција Информбироа која је данас 
објављена неће утицати ни у чему на односе између Народне Републи-
ке Бугарске и ФНРЈ. Бугарска ће у духу Споразума о пријатељству, ме-
ђусобној сарадњи и пружању узајамне помоћи, најискреније наставити 
своју досадашњу политику према Југославији. Ови споразуми спајају 
две братске државе, које имају заједничке циљеве, и одговарају наро-
дима обеју држава. Као и до сада, Бугарска ће се и убудуће суздржава-
ти од мешања на било који начин у унутрашње послове Југославије, 
јер су то њихове основне обавезе за наставак и продубљивање прија-
тељских односа.”25 

Неколико дана касније потписан је и план извршења Споразума 
Југословенско-бугарске сарадње. Делегати обеју земаља, о извршењу 
тог споразума, два дана су водили преговоре у Београду. Крајњи резул-
тат преговора је потписивање Споразума на годину дана, чија важност 
истиче јула наредне године. Споразум треба да допринесе усаглашава-
њу културне политике двеју држава – писао је Magyar Szó 7. јула.26 

Један од најшокантнијих догађаја свакако је била вест о томе да 
је полиција затворила југословенске мензе у Албанији, које су помага-
ле у исхрани југословенских грађана. „Ова акција је посебно погодила 
децу. Менза се од тада налази под сталном контролом. Југословенска 
амбасада протестовала је против ових нечовечних поступака код Ал-
банске владе и затражила је моментално опозивање одлука”, писало је 
у Magyar Szó-у  6. јула.27 

Magyar Szó је, у том периоду, износио и телеграме које су радни 
људи упућивали Централном комитету и говорили о својој спремности 
да се боре за јединство Партије, радничке класе и маса и да још упор-
није наставе изградњу социјализма. У новинама су се, из дана у дан, 
ређали чланци који су говорили о безрезервној подршци Титу и КПЈ. 
Први у низу је стигао телеграм поздрава и подршке југословенског 
амбасадора из Париза, маршалу Титу и КПЈ, у коме пише: „Чланови 

                                                 
25 Magyar Szó, бр. 1093/ 2. VII 1948. 
26 Magyar Szó, бр. 1098/ 7. VII 1948. 
27 Magyar Szó, бр. 1097/ 6. VII 1948. 
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југословенске амбасаде одржали су састанак и шаљу најсрдачније поз-
драве маршалу Титу, ЦК КПЈ и влади на чијем челу Ви стојите. Ви сте 
тај, који сте нас васпитали у духу марксизма-лењинизма, који сте нам 
показали прави пут пре рата, током народноослободилачке борбе, као и 
након победе над фашизмом. Данас смо уверенији више него икада, да 
је пут којим сте водили наше народе био прави пут ка изградњи соци-
јализма и овај пут желимо да следимо под Вашим вођством до коначне 
победе.” Magyar Szó је овај телеграм објавио 2. јула 1948. године.28 По-
ред овог, објављени су и телеграми југословенских студената из Москве 
и Лењинграда, за ЦК КПЈ, као и телеграм тенкиста маршалу Титу итд. 

Лист је доносио и говоре високих партијских и државних руково-
дилаца Југославије, који су одлучно одговарали на све оптужбе упере-
не против КПЈ и саме државе. У тим говорима протестовало се против 
притисака на земљу, шиканирања југословенских дипломата, прогона 
и расељавања југословенске националне мањине у суседним држава-
ма, убацивања шпијуна и провокатора, повреда границе итд. Као што 
се види, пропаганда је ишла у два правца: према обавештавању јавно-
сти самих чланица ИБ путем штампе – која по правилу није никада 
објавила ниједан аутентичан став југословенске владе, и путем прити-
ска на југословенску јавност. 

                                                 
28 Magyar Szó, бр. 1093/ 2. VII 1948. 
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KATALIN FORGAČ, GESCHICHTSLEHRERIN 
Grundschule „Šamu Mihalj”, Bačko Petrovo Selo 

DER ANFANG DES KONFLIKTS ZWISCHEN DER KPJ UND DEM IB IM LICHTE 
DER BERICHTERSTATTUNG DER UNGARISCHSPRACHIGEN PRESSE IN NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Der Konflikt zwischen der SSSR und Jugosla-
wien war ganz unerwartet, nicht nur im Rahmen des sozialistischen Lagers, 
sondern auch in der westlichen Hemisphäre. Der Westen hat über Jugoslawien 
immer als den treuesten Verbündeten von Stalin gesprochen. Deswegen 
wundert es nicht, dass die Nachricht über den Ausschluss von Jugoslawien, 
über die schweren Anfechtungen gegen den Marschall Tito und das ZK KPJ 
(Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens) zumindest eine 
Verwirrung in der Weltöffentlichkeit ausgelöst hat. Zuerst hatte man ge-
glaubt, dass es sich nur um einige kleine Meinungsverschiedenheiten han-
delte, die man schnell klären würde. Niemand konnte voraussetzen, dass die 
Angriffe, auf die jugoslawischen Kommunisten gerichtet, die sich, wie ge-
sagt wurde, „vom Marxismus-Leninismus entfernen und die Sache des So-
zialismus verraten haben”, so lange dauern würden. 

Eine Zeit lang hat der öffentliche Kurs der jugoslawischen Propagan-
da den Konflikt nicht direkt mit dem Namen Stalin verbunden. In den höch-
sten Parteikreisen glaubte man, Zdanov wäre der Initiator aller Angriffe. Es 
ist auch bemerkbar, dass Jugoslawien auf das Auftreten anderer Mitglieds-
staaten des IB (Informbiro) viel heftiger reagiert hat, denn man hat erachtet, 
sie hätten kein Recht auf die Äußerung solcher Kritik und die Verbreitung 
von Lügen. Obwohl die ungarischsprachige Presse in Novi Sad, an erster 
Stelle Magyar Szö, damals das einzige politische Tagesblatt in ungarischer 
Sprache, wirklich verschiedenartige Angaben über die Ereignisse bezüglich 
dieses Konfliktes gebracht hat, sollte man nicht vergessen, dass es unter 
einem starken Einfluss der einheimischen Propaganda stand. Die Nachrich-
ten für Magyar Szö kamen aus den Redaktionen der Tagesblätter Borba und 
Politika, welche schon zensuriert waren. 

Unter dem wachen Auge von Agitprop war Magyar Szö auch ein In-
strument in den Händen der KPJ. Alle Nachrichten wurden unzweideutig 
geschrieben, ohne eventuelle Kommentare der Journalisten. Diejenigen, die 
anderer Meinung waren, wurden abgelöst und auf die Gefängnisinsel Goli 
otok geschickt. Es gab keinen Platz für eine eventuelle Kritik an der Partei-
führung. Statt Stalin erschien jetzt Tito – als jemand, der unfehlbar ist. In 
den ersten Tagen nach der Verkündung der Resolution, als auch die unga-
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rischsprachige Presse in Jugoslawien den kompletten Text der Resolution 
und die Antwort des ZK KPJ auf dieses Dokument veröffentlicht hat, waren 
die Zeitungen meistens mit den Erfolgen der Realisierung des ersten Fünf-
jahresplans beschäftigt. 

Eine Art Entspannung zwischen der SSSR und Jugoslawien spürte man 
erst nach dem Tod von Stalin am 5. März 1953, aber bis zur endgültigen 
Versöhnung sollten noch einige Jahre vergehen. Tito, der seine maximale 
Loyalität gegenüber der sozialistischen Sache beweisen wollte, wandte sich 
nach der Trennung von der SSSR und den anderen Staaten des Ostblocks 
nicht dem Westen zu, sondern er versuchte, seinen eigenen Weg zum voll-
ständigen Aufbau des Sozialismus und eine Lösung zur Wahrung der Unab-
hängigkeit Jugoslawiens auf diesem Wege zu finden. Ein solcher Ablauf 
von Ereignissen führte auch zur Bildung der Bewegung der Blockfreien 
Staaten unter der Führung von Jugoslawien. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Informbiro, KPJ, Woiwodina, Ungarn (als Volks-
gruppe), Presse, Magyar Szó 
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ПРИКАЗИ, ПРЕВОДИ И РЕЦЕНЗИЈЕ 

ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ 
Филозофски факултет Нови Сад 

ГОРАН ЈОВИЧИЋ: ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ САД –  
ПРВИХ 80 ГОДИНА 

Техничка школа „Јован Вукановић”, Нови Сад, 2009. 

Нови Сад је, са историјске тачке гледишта, веома млад и полетан 
град. Први обриси насеља са леве, дунавске стране, наспрам Петрова-
радинске тврђаве, забележени су 1694. године, када је то мало занат-
лијско-трговачко насеље добило име Рацендорф, Рацко (српско) село. 
Насеље је 1702. године ушло у састав новоформиране Подунавске вој-
не границе и добило назив Петроварадински шанац. Шанац је средином 
XVIII века, односно 1739, после завршетка неславног аустро-турског 
рата и губитка Београда, био појачан новопридошлим становништвом: 
Немцима, Грцима, Цинцарима и Србима, који су већином били трговци 
и занатлије – што је условило већу привредну активност Шанца и омо-
гућило му да се ослободи војног статуса. На основу тако забележеног 
привредног раста, залагањем трговаца и занатлија, као најбогатијих 
људи, 1. фебруара 1748. Шанац је прерастао у први Слободни краљев-
ски град на територији јужне Угарске – чиме је додатно порастао ње-
гов значај. Од тог доба Град носи назив Нови Сад – немачки Neusatz, 
мађарски  Ujvidek, а  латински Neoplanta. 

Од самих почетака, трговци и занатлије у Граду су организовани 
у своје организације – еснафе, или тзв. цехове, који су имали веома 
строга и стриктна правила. У оквиру ових удружења учили су се први 
облици заната, због чега  су они представљали и претече занатских школа 
у Граду. У њима су израстале генерације зидара Дунђера и Цимермана, 
столара, кројача, крзнара – тзв. ћурчија, чизмара, ципелара. Без обзира 
на разлику заната, градски Магистрат је прописивао јединствена пра-
вила понашања за калфе и шегрте у цеховима, па је тако забележено да 
„калфа мора бити побожан, честит, скроман, понизан, попустљив и трез-
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вен. Мора се чувати свађе, пијанства, псовања и празних разговора”. 
Такође је био у обавези да се опходи понизно према мајсторима у свим 
цеховима, а као обавеза је било и суделовање у црквеној литургији, са 
цеховском заставом. Калфа није смео похађати непријатна места, није 
смео никоме пркосити и никакву штету наносити, никакву превару на-
чинити. Морао је све друге сматрати себи равнима, а никако нижим од 
себе. Након две године усавршавања калфа је подносио молбу за при-
јем у цех, а да би био прихваћен и проглашен за мајстора, морао је 
израдити „ремек рад”, односно, један производ из струке, и образло-
жити начин и процес израде – пред мајсторима као комисијом. Када 
калфа постане мајстор, приман је, равноправно, у цех. Нови члан је 
морао да приреди ручак за све мајсторе у цеху, са обавезном музиком, 
што је новопечене чланове некад заиста пуно коштало и доводило у 
ситуацију да по више месеци раде за џабе, или пак да враћају дугове. 

Са јачањем индустријског развоја, у другој половини XIX века, и 
наглим развојем капиталистичких односа, еснафско-цеховске органи-
зације убрзано губе корак са јефтинијом индустријском робом. Занат-
лије све више увиђају неминовност сопственог образовања и даљег 
усавршавања, односно, потребу за отварање једне стручне-образовне 
школе. Таква школа је, после низа проблема, започела рад 1885. годи-
не као Мушка стручна занатлијско-трговачка школа. Она је била тро-
годишња, и у њу су се могли уписати ученици који су завршили четири 
разреда основне школке, а најкасније до своје дванаесте године. Наста-
ва се у припремном разреду одвијала на српском језику, а у следећа 
два разреда – на мађарском језику. Поред ова два језика, ученици су 
слушали и немачки језик. Осим језика, изучавале су се основе матема-
тике, књижевности, лепог писања. Индустријски развој је условио да и 
девојке – које су до тада училе само основну школу, могу такође да се 
стручно образују и усавршавају, како би могле радити самостално, или 
у фабрикама. На основу тога, покренута је иницијатива и за отварање 
женске занатлијско-трговачке школе, која је заживела 1895. године, са 
истим правилима и предметима као у мушкој школи. 

Ове две школе су претече свих осталих занатлијско-трговачких 
школа отворених у Граду, у прошлом (XX) веку. Техничка школа је 
једна од најзначајнијих, која сада већ има завидну 80-годишњу тради-
цију и која је, до данас, образовала бројне генерације младих, свих за-
натских профила. 

Књига која се налази пред нама даје приказ развоја занатства, тр-
говине и  занатских школа у Граду. На прави начин приказује истори-
јат и све фазе развоја Техничке школе, до данашњих дана. Професор 
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историје у овој школи, Горан Јовичић је, са својим стручним тимом, 
овом монографијом – књигом о првих 80 година Техничке школе у Но-
вом Саду, урадио велики истраживачки посао. Оно што посебно треба 
нагласити је да је ово први, пионирски приказ занатства и трговине у 
Новом Саду, чиме су дате смернице за даља истраживања на том пољу. 
Занатство и трговина су највише утицали на развој Новог Сада. Данас, 
са аспекта савременог пословања, друштвеној заједници су и даље по-
требне гране непривреде. Књига која приказује развој заната и трго-
вине у Новом Саду – и која се уједно односи и на историјат Техничке 
школе – значајан је помак у приказивању дела онога што је наш Град 
некада имао. Истовремено,  доприноси маркетингу и промоцији вред-
ности Новог Сада – који је историјски млад, али полетан Град. 
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ФРАНСОА ДВОРНИК: ВИЗАНТИЈА И РИМСКИ ПРИМАТ 
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Крајем 2009. године, у издању Службеног гласника Републике Ср-
бије и преводу Јелице Вуковић, објављено је капитално дело византоло-
га Франсоа Дворника (François Dvornik), Византија и римски примат 
(Byzance et la primauté romaine). Књига је објављена у оквиру Фило-
софско-теолошке библиотеке и едиције Simvol, чији је уредник проф. 
др Радован Биговић. 

Франсоа Дворник (1893–1975), родом из Моравске, био је један 
од најзначајнијих византолога XX века. У младости је постао като-
лички свештеник, а доцније се школовао у Оломуцу, Прагу и Паризу. 
Предавао је црквену историју на Универзитету Карла VI, у Прагу, и 
историју Византије на универзитетима Dambarton Ouks и Harvard, у 
САД. Чехословачку је напустио након студентских немира 1938. го-
дине и, после краткотрајног боравка у Лондону, одлази у САД где је и 
умро. Аутор је 30-так монографија и великог броја расправа, студија и 
чланака. Посебно се бавио односом Рима и Византије и византијским 
утицајем на Словене. 

У Уводу Ф. Дворник разматра следећа питања: Разлике између 
Истока и Запада, питање Filioque и еклисиолошка питања. Аутор посеб-
но истиче чињеницу да су други разлози, пре свих политички и језич-
ки, а најмање богословски, довели, у догматској области, до покушаја 
доказивања јереси код Грка или Латина. Разлике у развоју организаци-
је две цркве тумачи искључиво различитим политичким и социјалним 
условима и то објашњава примером да је византијски цар настављао да 
доноси законе византијској цркви, по основу наслеђа хришћанског хе-
ленизма (јелинизма), док је у Риму суверени Понтифекс био једини 
законодавац. 
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Поглавље I носи наслов Примат и начело усклађивања у политич-
кој организацији Царства, а покушава да одговори на следећа питања: 
проблематика која проистиче из полемичких списа;  византијски начин 
усклађивања примата; Никејски сабор и митрополити; надмитрополит-
ска организација и начело усклађивања на Западу. Посебно је значајно 
да аутор, у темељној анализи заснованој искључиво на анализи извора, 
занемарује богословске ставове и фаворизује историјски метод. Још је 
Сабор у Никеји (325. године) доказао да је црквена организација по-
стала саобразна државној, док је, у западом делу Царства, већ током V 
века свака провинција имала свог митрополита. 

Поглавље II или Принцип апостолства против начела усклађивања 
расправља о апостолском пореклу катедри у Риму, и на Истоку. При-
родно је било да катедра у Риму једноставно постане петровска, однос-
но, да св. Петар, све до VI века, буде и једини оснивач епископства. На 
Истоку је ситуација била другачија, јер је и читав низ катедри био апо-
столског порекла (Антиохија, Ефес, Александрија и Јерусалим). Сукоб 
је постао озбиљнији након сабора у Халкидону, 451. године, на којем 
нису присутвовали римски легати. Они присутни, изгласали су 28. канон 
који је потврђивао јурисдикцију главног града, тј. Константинопоља, 
над Антиохијом и Александријом. 

Поглавље III или Акакијев раскол и примат. Акакијев раскол тра-
јао је од 484. до 514, а повод је био тај што је патријарх Акакије при-
хватио догматски спис Енотикон, чији је аутор био цар Зенон. Након 
тога, папа Феликс је изопштио Акакија и то је био први велики неспо-
разум између Рима и Константинопоља. У његовом превазилажењу, 
велику улогу је имао је цар Јустинијан (527–565) који је увео сацердо-
тиум, са намером да све верске и догматске наспоразуме и спорове 
решавају епископи, представници пет патријаршијских катедри, чиме 
је заправо утрт пут стварању тзв. Пентархије. Ово је и тематка Поглав-
ља IV или Јустинијан и Рим и Григорије Велики и Јован IV. Јустинија-
ново завештање није било дугог века, јер су освајања Лангобарда, Авара, 
Словена у Европи и Арапа у Азији и северној Африци знатно смањила 
територију Царства – што је за последицу имало нарушавање привред-
них и културних веза Византије и Запада. То је, опет, довело до јачања 
значаја источних елемената у византијској цивилизацији, односно, до 
укључивања националних предавања народа које су римски мисионари 
преводили у хришћанство и, на крају, до раздвајања Рима и Констан-
тинопоља, у два различита правца. 

Поглавље V или Примат у VI и VII веку бави се историјом односа 
Рима и Константинопоља у наведеном раздобљу. То је раздобље у ко-
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јем је присутна тежња за очувањем црквене аутономије Византије иако 
су неки аутори покушавали да докажу како је реч о негирању положаја 
и значаја папе у грчким преводима. Ф. Дворник аргументовано одба-
цује овакве тврдње стојећи на становишту да је Константинопољ ипак 
највише занимала идеја црквене аутономије, а да су покушаји мешања 
папе у унутрашње ствари Константинопоља наилазили на отворено 
негодовање и отпор. 

Поглавље VI или Идеја Пентархије, Фотије и примат. Као што 
се већ из назива поглавља може закључити, VIII и IX vек су били раз-
добље у којем је идеја пентархије постала поново актуелна, али на је-
дан нови начин, формалним изједначавањем патријарха Рима, Констан-
тинопоља, Антиохије, Александрије и Јерусалима. Ипак, фактичка јед-
накост није постигнута, али је идеја пентархије ипак постала modus vi-
vendi између Рима и Константинопоља. Исцрпно нас упознајући и ту-
мачећи изворну и литерарну грађу, Ф. Дворник нас уверава да патри-
јарх Фотије заправо није био највећи опонент римског примата. С тим 
у вези, закључујемо да је Фотијево схватање римског примата било 
једино прихватљиво за Византију. У том контексту треба посматрати 
Поглавље VII или Криза XI века. То је раздобље у ком су Турци освоји-
ли велики део Мале Азије, Арапи Сицилију, Нормани византијске по-
седе у Италији, док су представници династије Отона, у Немачкој, Не-
мачку цркву потпуно посветили немачком владару („Reichskirche”), а 
феудалци у Француској успоставили систем да свака црква има свог 
господара („Eigenkirchen”), спуштајући то до нивоа опатије. Црква на 
Западу је потпуно изгубила углед и, као природан одговор на то стање, 
појавио се реформаторски покрет. 

Поглавље VIII или Катастрофа из 1204. и њене последице полако 
нас уводи у епилог. Папе су се нарочито бринуле да одрже превласт 
над Источним и Западним царством, а, са друге стране, византијско 
свештенство је, поучено искуствима из ранијих периода, једногласно 
одбацивало римску идеју о васељенској превласти. Масакр Латина у 
Константинопољу, 1182. године, додатно је оптеретио односе, а за по-
следицу је имао рађање антивизантијског расположења, не само у Риму, 
већ и на читавом Западу. Четврти Крсташки рат и освајање Константи-
нопоља 1204. су само то потврдили. 

Франсоа Дворник је био изванредан познавалац црквене историје, 
не само Византије, већ и Европе у целини. Књига Византија и римски 
примат припремана је и писана на основу аутентичних извора, при че-
му је аутор користио и савремену литерарну грађу – тако да богат и 
разноврстан критички апарат само употпуњује утисак о врсном исто-
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риографском делу. Без обзира што је књига писана још 70-тих година 
XX века, њена актуелност је веома изражена. На крају, речи самог ау-
тора, из Увода, то можда најбоље илуструју: „Може се слободно рећи 
да је данас једина озбиљна препрека приближавању источних цркава и 
Римокатоличке цркве питање римског примата. Друге препреке, наро-
чито обредне и литургијске, које су одиграле тако велику улогу у грчкој 
и латинској полемичкој литератури од XI до XV века, могу се сматра-
ти превазиђеним”. 
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ДР АГНЕШ ОЗЕР 

УРБС – ГОДИШЊАК АРХИВА БУДИМПЕШТЕ 
URBS – MAGYAR VÁROSTÖRTÉNETI ÉVKÖNYV 

Историјски архив Будимпеште спада у ред архива који би се мо-
гао сврстати међу оне који не покривају територију само једног града у 
Мађарској. С обзиром на историјски значај и садашњу величину Глав-
ног града Мађарске, па и његов специфичан статус – како у прошло-
сти, тако и данас – овај Архив се не може сврстати ни у ред искључиво 
локалних архива. С тога не чуди да је и стручна делатност, која је свој-
ствена архивима, схваћена много шире – од стране оснивача, као и ру-
ководства самог Архива. То проширено поимање задатка Архива огледа 
се и у Годишњаку за урбану историју Мађарске – Урбс, чији је први 
број објављен 2006. године, и који је до данас успео да окупи сва зна-
чајнија имена мађарских историчара – чија је ужа специјалност исто-
рија градова и урбане историје. 

Мада је у чланку – објављеном у првом броју Годишњака – утвр-
ђено да је традиција писања историје градова свој полет и институцио-
нални облик, као самостална грана истраживања, добила 60-их година 
20. века (упућујући читаоца на чињеницу да је тај жанр историографи-
је развијен, у првом реду, у англосаксонским државама), редакција је 
свој узор нашла у једном од значајних часописа из те области, у Urban 
History Yearbook, који излази од 1974. године, а од 1992. године се по-
јављује као часопис Urban History, у Енглеској. 

По оцени уводничара, у Мађарској, до 2006. године, такав при-
ступ истраживањима није постојао. Истраживачи – који су се окупили 
око те идеје – сматрали су да је објављивање Годишњака права прили-
ка и могућност, не само за објављивање резултата рада, већ и сагледа-
вање историје градова, са аспекта њиховог ритма урбанизације, који је 
тражио и нови начин приступу истраживања историчара. Заступник 
социолошког правца био је познати историчар Иштван Хајнал. У дру-



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 216

гом реду, Годишњак је послужио и свим оним историчарима који су се 
бавили урбаном историјом, а који, до тада, нису имали своје стручно 
гласило у ком би могли објављивати резултате рада – сем, повремено, 
у тематским бројевима појединих часописа или, ретко, у зборницима 
радова. 

Без обзира на изнети став, мора се рећи да мађарска историогра-
фија ипак није била без традиције у писању локалне историје, па ни у 
писању историје градова. Први трагови организације таквог рада до-
сежу у другу половину 19. века, да би своје златно доба доживела у 
периоду у којем су текле припреме за миленарне свечаности, поводом 
1000 година досељења Мађара у Панонску низију. У оквиру тог покре-
та све друштвене науке су извршиле својеврсни инвентар хиљадуго-
дишње историје Мађара, у којем су историјске синтезе заузимале важ-
но место у идеолошким темељима концепције читаве прославе. 

Писање локалне историје, као и историографија градова, ипак се 
не везује искључиво за тај догађај. Иницијатива је потекла неколико 
деценија раније, а његове основне темеље, у облику потребе писања 
локалних монографија, поставио је мађарски историчар Арнолд Ипо-
љи (1864). Методолошко упутство за израду оваквих монографија дао 
је Фриђеш Пешти (1872). 

Арнолд Ипољи је сматрао да се „зграда” (синтеза) мађарске ис-
торије може са сигурношћу подићи, само на основу монографија – које 
су имале за циљ да историја појединих жупанија и насеља постане ствар 
њихових грађана, да би „могли сагледати себе у општој историји Угар-
ске”. Као видљив резултат тог покрета, на нашим просторима су, изме-
ђу осталих, настале историје Новог Сада (Мелхиор Ердујхељи), Исто-
рија слободног краљевског града Вршца (Феликс Милекер), Историја 
Суботице (Иштвана Ивањија) и друге. Значајно је и то да су, у жупа-
нијским монографијама, заступљени и градови који нису добили своје 
посебне прегледе историјског развоја. С тога се тај допринос развоју 
историје насеља, у овом контексту, не може занемарити. 

Наравно да се модерни приступ Урбс-а, према писању урбане ис-
торије, ни у ком случају не може оспорити. Уредништво Годишњака 
зацртало је себи циљ да објављује све прилоге који се баве или једним 
насељем, његовом широм околином, низом насеља који имају неке 
сличности – или градовима једне историјске епохе, феноменом појаве 
града (чија искуства и појаве нису искључиво локалне појаве и које 
омогућавају стварање универзалних закључака). Иако у свом наслову 
Годишњак носи епитет „мађарски”, редакција се ипак не жели ограни-
чити искључиво на историју градова на територији данашње Мађарске 
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и некадашње Угарске, већ, у првом реду, жели да пружи могућност за 
размену мишљења о појавама везаним за градове у Карпатској низији 
– што значи да је тежиште на историји градова тог подручја. Објав-
љивање радова са других подручја је прихватљиво само у случају да 
рад представља нов теоријски и методолошки приступ који може бити 
од користи мађарским стручњацима, односно, даје допринос разумева-
њу појава у Карпатској низији, у ширем контексту. 

У образложењу изабраног назива Годишњака – Урбс крије се на-
мера редакције да отвори широк круг асоцијација на тему урбанистике, 
урбанизације, урбанитета, урбаног начина живота и урбаног држања, 
који представљају, осим историје, и предмет истраживања низа других 
научних области. То је отворило могућност за интердисциплинарни 
приступ истраживању историје града, па и могућност да Годишњак по-
стане форум интердисциплинарне размене научних искустава. 

Годишњак, осим објављивања чланака, активно прати рад на пољу 
историјских радионица. Прати и све објављене радове из назначене об-
ласти, не само у Мађарској, већ и у околним државама – тако да објав-
љује и одабрану библиографију објављених радова из области урбане 
историје Војводине и Србије. 

Први број Годишњака Урбс (2006) био је посвећен 300 годишњи-
ци поновног добијања статуса привилегованог слободног краљевског 
града Будима и Пеште, под називом Слободни краљевски градови у 
мађарској историји. 2007. године Годишњак се бавио темом „умрежа-
вања” градова у 19. веку, односно, питањима историјског развоја ин-
фраструктуре једног града који је захтевао изградњу инфраструктурне 
мреже разних водова (цеви и шинског система) – што је у другој поло-
вини 19. века било мерило развијености једног града, а што је, у том 
периоду, већ постало распрострањено и у насељима који су у хијерар-
хијском систему градова заузимали ниже позиције. У истом броју обра-
ђена је и тема „Памћење и град” која се, у низу чланака, бави појавом 
града у сећању и мемоарима. 

Године 2008. у центру занимања била је грађанска елита, грађан-
ске везе и градски простор. Ове области су обрађене и на научном ску-
пу посвећеном наведеним темама. Аутори Урбс-а су, 2009. године, по-
себно обрадили употребу градског простора и схватање простора града, 
јер је то била и посебна тема секције научног скупа. Намера органи-
затора скупа била је, у првом реду, стварање традиције да се, сваке 
друге године, створи могућност за истраживаче – који се баве питањи-
ма града и урбане историје – да на задате теме изврше аналитичку син-
тезу, на основу грађе која се налази у локалним архивима. Ове, 2010. 
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године, научни скуп ће се бавити градовима у социјалистичком перио-
ду. 

Годишњак Урбс спада у ред оних публикација који су успеле да 
ангажују (не само у своју редакцију, већ и међу ауторе) најистакнутија 
имена мађарске историографије, као што су: Вера Бачкаи, Габор Ђани, 
покојни истраживачи Ђула Бенда, академик Андраш Кубињи, као и 
многе друге, међу којима је и не мали број младих истраживача. 

Руководство Архива Будимпеште, осим свог преданог рада на из-
давању Годишњака за урбану историју – Урбс, и у организовању науч-
ног скупа посвећеном историји града, кренуо је и путем стварања сво-
јеврсне „радионице”, са чврстим ставом унапређења истраживачког 
рада на пољу урбане историје. Својом отвореношћу према истражива-
чима са читавог простора некадашње Угарске и Аустроугарске монар-
хије – као и пажњом која је усмерена на праћење рада на урбаној исто-
рији, без обзира о којој држави се ради – може послужити као модел 
који ће, засигурно, резултирати напредак и развој методологије истра-
живања и писања „историје града”, доприносећи и модернизацији  исто-
риографије и напретку на пољу друштвене историје. 



 

UDC  651.56(497.113):087.2 

МР ДЕЈАН ЈАКШИЋ, архивиста 
Архив Војводине, Нови Сад 

ЕДИЦИЈА НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНИХ СРЕДСТАВА О 
АРХИВСКОЈ ГРАЂИ ПОСВЕЋЕНА ТАМИШКОЈ ЖУПАНИЈИ 

I Владислав М. Тодоровић, Тамишка жупанија (1779–1849), 
Аналитички инвентар, свеска 1 (1731–1782), Архив Војводине, 
Нови Сад 2005, 252. 

II Митар М. Крејић, Тамишка жупанија (1779–1849), Каталог 
одабраних садржаја докумената, свеска 2 (1782–1784), Aрхив 
Војводине, Нови Сад 2008, 268. 

Издавање информативних средстава о архивској грађи, као и саме 
грађе, важна је архивска делатност и саставни део рада на историјским 
изворима почевши од њиховог сакупљања, чувања, сређивања и обра-
де. Друштвена улога архива да служи потребама заједнице у различи-
тим областима живота обавезује архивске установе да архивску грађу 
учине приступачном за научно-истраживачки, стручни и други рад. Да 
би ово постигли, поред свих својих задатака и примене нових начина 
спознаје, архиви треба савесно да наставе делатност објављивања ин-
формативних средстава. Издавањем се штите оригинална документа 
од честе употребе и оштећења, и истовремено стављају на располагање 
великом броју корисника, у штампаном и другим видовима преноса, 
што има трајну вредност. Искуства показују да објављивање историј-
ских извора доприноси размаху научноистраживачког рада и упозна-
вању шире јавности са богатом архивском ризницом. 

Овај приказ и осврт није прилика да се шире говори о појму ана-
литичког инвентара, нити о бројним другим питањима из те области, 
те ћемо подсетити само на основне податке. Аналитички инвентар је 
научноинформативно средство ужег типа и представља вишу фазу архи-
вистичке обраде фонда или збирке, а јединица аналитичког инвентара 
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је предмет. Аналитичка обрада представља ишчитавање предмета у це-
лини и израду кратког садржаја предмета у облику аналитичког описа, 
пружањем основних информација о садржају предмета. Без обзира на 
облик изведбе и распоред елемената инвентарне јединице, аналитички 
описи се обично састоје из следећих елемената: број архивског фонда, 
датум и место настанка, оригинална сигнатура, архивски број, текст/ 
опис садржаја, језик грађе и број листова предмета. Садржај је најважни-
ји део аналитичког инвентара и од обрађивача захтева познавање језика 
на коме је предмет написан, историје и других релевантних дисциплина, 
као и виспреност у креирању описа који најбоље треба да представи 
значај теме која се обрађује у предмету. Физички преносник аналитич-
ког описа може бити свеска/ књига, картица (картотека), рачунарски 
програм. 

Након завршетка посла на аналитичкој обради једног фонда или 
фондовске целине,  предстоји значајан и одговоран посао припреме 
публикације, односно публиковање. Збир аналитичких описа свих пред-
мета из једног фонда чине аналитички инвентар, док одабир најинтере-
сантнијих и најважнијих аналитичких описа сложених у једну свеску/ 
књигу, односно публикацију, чине каталог докумената. Изузетно вред-
не фондове, а мале по обиму (количини грађе) треба објавити као ана-
литички инвентар, док за обимне фондове треба радити каталоге,  и у 
њима објавити најзначајније и најкарактеристичније аналитичке описе 
који веродостојно могу да представе значај једног таквог фонда. Иначе, 
комплетне аналитичке описе – из фондова који се каталошки објављу-
ју – треба чувати на централном рачунару, у јединственој бази подата-
ка, тако да  у потпуности буду доступни истраживачима. За аналитичке 
инвентаре се обавезно праве регистри (предметно-тематски, географ-
ски, именски) као помоћна информативна средства и морају увек да 
имају исту форму (насловна страна, садржај, увод, списак скраћеница, 
централни део – аналитички описи, регистри). Поред ових основних 
врста публикација, аналитичког инвентара и каталога докумената, 
могуће су и друге форме – као тематски аналитички инвентар, који 
се може радити када се велики фондови у потпуности обраде.1 

                                                 
1 Добар пример за то су књиге Историјског архива у Панчеву који је приступио изради те-

матског аналитичког инвентара фонда Панчевачког магистрата (1794–1872). 
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Међу старим архивским фондовима који се чувају у Архиву Војво-
дине, својим обимом, садржајем и значајем посебно место заузимају 
фондови Бачко-бодрошке, Торонталске и Тамишке жупаније. Они су 
раније били веће целине – али су с правом подељени према историјским 
периодима који су иза себе оставили веома различиту грађу: до 1848/49 
(Ф. 2, 10, 11), од 1861. до 1918. (Ф. 421, 422, 423), и после 1918. године 
(Ф. 77, 78). Жупаније су биле део државне цивилне власти и облик регио-
налне самоуправе преко којих се преламао целокупни живот тога доба, 
тако да међу њиховим документима, насупрот једноставним фондови-
ма, можемо пронаћи најразличитије теме из сваког сегмента друштва. 

Жупанијски фондови конституисани су тако да су, првобитном 
делу – насталом радом жупанијских администрација – прикључене 
друге целине из исте године, а које су настале радом судова, војске, 
комисија, села и др. и схваћене су као део жупанијске управе. Основна  
карактеристика њихове структуре – не рачунајући предсписе и најрани-
ји период – јесте подела на године, где се грађа по врстама циклично 
понавља из године у годину. Упрошћено речено, креће се од конгре-
гационих и других жупанијских списа, следе судови (жупанијски, вла-
стелински/доминални, кривични, грађански, урбаријални), а на крају 
су рачуни (жупанијски, општински, сирочадски). Конгрегациони спи-
си су најважнији, највећи и најсадржајнији део фонда. Године се даље 
деле на кутије које нису само амбалажа него, где је то могуће, садрже 
само једну врсту грађе или одређену целину, па представљају део струк-
туре фонда. Кутије се деле на предмете, а ови се изражавају –  зависно 
од фонда, времена и канцеларијског пословања – у оквиру године или 
кутије (архивски број). Доминантан језик жупанијске администрације 
и сачуване грађе, изузев кратке Јосифове ере са немачком администра-
цијом (1786–1790), је био латински, до тридесетих година XIX века, 
када примат преузима мађарски. 

* 

После протеривања Турака и Пожаревачког мира, цела територи-
ја Баната је припала Аустрији, 1718. године. На територији тзв. Тамиш-
ког Баната организована је војна управа која је 1751. замењена цивил-
ном. Бечки двор није дуго допуштао да се Банат прикључи Угарској – 
како је то тражило угарско племство, већ га је ставио под своју војно-
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-коморску управу. Аустрија није хтела да препусти граничну област  
Мађарима, нити увођење феудалних односа у корист племства, а не 
државе. Сабор је дуже времена, на основу законског члана XVIII из 
1741. године, настојао да Тамишки Банат припоји Угарској, али је у 
томе успео тек 1778. године, када је гроф Кристифор Ницки објавио 
припајање. На већем делу Баната никле су три жупаније: Торонталска, 
Тамишка и Крашовска, док су јужни делови остали под Војном грани-
цом до њеног укидања, 1882. године. 

Дипломом царице Марије Терезије (23. априла 1779. године) фор-
мирана је Тамишка жупанија. Обухватала је источне делове Баната и 
на северу се граничила са Арадском жупанијом, на истоку са Крашов-
ском, на западу са Торонталском жупанијом, а на југу са Војном грани-
цом. Седиште јој је било у Темишвару и, у почетку, делила се на четири 
среза: темишварски, сентандрашки, липовски и вршачки. Треба рећи 
да је, у то време, Тамишка жупанија од садашњег српског дела Баната 
обухватала једино Вршац и околину, док се главнина територије сада 
налази дубоко у румунском делу Баната, излазећи из нашег видокруга. 
Установљење Жупаније извршено је 22. јуна 1779, у Темишвару. У пре-
лазном периоду, док жупанијска власт није у потпуности установљена, 
надзор над Жупанијом је водила Краљевска комисија у Темишвару, на 
челу са грофом Ницким, који је и изабран за првог великог жупана. 

На челу Жупаније био је велики жупан, чији је задатак био да над-
зире администрацију и аутономију. Задужење његовог заменика – под-
жупана био је управни живот. Сва питања решавана су на генералним 
и партикуларним конгрегацијама (седницама), одржаваним углавном у 
жупанијском средишту, Темишвару, у краћим временским размацима. 
На њима су разматрани и решавани разнородни предмети, дописи Угар-
ског намесничког већа и осталих органа цивилне и војне управе, објав-
љиване су царске наредбе и разматране разне представке, молбе и жалбе. 

Формирање жупанија на територији Баната значило је да је носи-
лац власти постало мађарско племство. По одласку Турака, подручје 
Баната насељавали су искључиво Срби и Румуни (брдски део, са стал-
ном тенденцијом ширења на равничарске крајеве), али се до краја века 
етничка структура знатно променила планским насељавањем Немаца, 
Мађара и других народа. Пуних шездесет година (1718–1778) у Банату 
није било феудалних односа, властелинстава и кметова, већ само сло-
бодних сељака који су привређивали и плаћали порез пунећи тако др-
жавну касу. Допуштајући да се Банат прикључи Угарској –  сматрајући 
да бирократизована коморска привреда не доноси добре резултате, Беч-
ки двор је прибегао рефеудализацији. 
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* 

Архивски фонд број 10. ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (1779–1849) са-
држи архивску грађу која обухвата период од 1731. до 1849. и спада у 
групу фондова од изузетног значаја, у Архиву Војводине. Због ратних 
разарања и пустошења (посебно током Другог светског рата), елемен-
тарних непогода и лоших услова смештаја архивске грађе у прошлости, 
књиге су фрагментарно сачуване, док су списи половично сачувани. 
Укупно је сачувано 137 књига и на десетине хиљада списа, смештених 
у 946 кутија (113 метара). Списи су написани претежно на латинском, 
затим на немачком и мађарском, и, ретко, на српском језику. 

Сви предмети у оквиру фонда сређени су према принципу прове-
нијенције, тј. према првобитном поретку и сигнатурама исписаним на 
полеђини сваког документа. Изузетак чине једино списи без сигнатуре. 
Пошто је било очигледно да припадају фонду, хронолошки су сређени 
и смештени на крају конгрегација. Исто је учињено и код осталих орга-
низационих јединица. Документа из периода 1731–1779. године (кути-
је 1–2) су сврстана у групу докумената које смо назвали предакта и она 
се односе на период који је претходио формирању Жупаније. 

За овај велики фонд је сачињен сумарни инвентар, са ширим пода-
цима (1984). До сада је, на картицама и у рачунарским програмима, из-
рађено тридесетак хиљада аналитичких описа за период до 1803. године. 

Желећи да упозна ширу јавност са вредном архивском грађом ко-
ја се у њему чува, Архив Војводине је до сада, између осталог, објавио 
11 књига аналитичког инвентара и одабраних садржаја докумената из 
друга два велика жупанијска фонда, 10 (односно 11, пошто прва књига 
има два различита издања) за Бачко-бодрошку (1688–1805), колекција/ 
серија VIII,2  и једну за Торонталску жупанију (1731–1785), колекција 

                                                 
2 Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Analitički inventar (1688–

1728), sveska 1, Sremski Karlovci 1987/ Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), 
Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 1 (1688–1728), Нови Сад 1999; Milan Jakovlje-
vić – Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Katalog odabranih regesta 
(1727–1755), sveska 2,  Novi Sad 1991; Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–
1849), Katalog odabranih regesta (1756–1770), sveska 3,  Novi Sad 1992; Lajčo Matković, Bačko-
bodroška županija, Sombor (1688–1849), Katalog odabranih regesta (1771–1779), sveska 4,  Novi 
Sad 1993; Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржа-
ја докумената, свеска 5 (1780–1784), Нови Сад 1994; Лајчо Матковић – Тадија Гросингер, Бачко-
-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 6 (1785–
1787), Нови Сад 1995; Лајчо Матковић – Тадија Гросингер, Бачко-бодрошка жупанија (1688–
1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 7 (1788–1789), Нови Сад 1996; Лајчо Мат-
ковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 
8 (1790–1793), Нови Сад 1997; Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог 
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XV3. Да би се олакшао приступ истраживачима, Архив Војводине 
овим књигама покреће колекцију XIV за фонд Тамишка жупанија (1731–
1849). 

I 

– Предговор, након обавезних делова публикације (насловна стра-
на, садржај, напомене корисницима, скраћенице у свесци), даје основне 
податке о фонду и изради информативних средстава. Историјска бе-
лешка, у наставку Увода, сажето говори о Банату у XVIII веку, консти-
туисању Тамишке жупаније, њеној администрацији и службеницима, 
те даљој судбини. 

 
– Аналитички инвентар 
НАЧИН ПРИКАЗА: Број са леве стране, испред текста описаног пред-

мета, представља архивску сигнатуру предмета, односно број предмета 
у оквиру кутије. Подаци о датуму и месту настанка, уколико их има, 
налазе се у горњем левом углу, изнад текста описаног документа. Број 
наведен у горњем десном углу, изнад текста, означава изворну сигна-
туру, односно, регистратурску ознаку или тематску групу архивске 
јединице. Рагистратурска сигнатура, ако је има, говори нам одмах на 
којој је конгрегацији предмет решаван. У доњем левом углу наведен је 
податак о језику документа, а у десном углу колико листова садржи. 

Примедбе обрађивача наведене су у загради од косих црта, испод 
текста садржаја, најчешће: /прилог недостаје/. У исту заграду унесена 
су претпостављана имена места која у тексту недостају, најчешће: /Те-
мишвар/. Физички спојени предмети у грађи, као што су окружнице, 
спојено су и приказани – како је то у жупанијским фондовима уоби-
чајено –  најчешће рашчлањивањем предмета у заједничком оквиру.4 

                                                                                                                       
одабраних садржаја докумената, свеска 9 (1794–1800), Нови Сад 1998; Дејан Јакшић, Бачко-
-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 10 (1801–
1805), Нови Сад 2005;  

3 Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја докуме-
ната, свеска 1 (1731–1785), Нови Сад 2008. У припреми је друга свеска за период 1786–1790. 

4 У свескама друге две жупанијске едиције прибегавало се и групним ан. описима када већи 
део њих има заједничке формалне и садржајне елементе, када су важни као група, а не као поје-
диначни акт – да се уштеди простор. Добро би било кад би постојала нека врста проширеног 
сумарног инвентара са распоном бројева група, важнијим елементима садржаја и др., али то би 
била већ нека друга врста информативног средства. 
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Одговори, извештаји и други прилози су већином наведени у новом 
реду, испод текста садржаја, са почетном цртицом.5 

САДРЖАЈ: С обзиром да се ради о најстаријим почетним годинама 
фонда, аутор се одлучио за интегрални след свих предмета – анали-
тички инвентар, те се није упуштао у поступак одбира. Тако видимо 
све описе, али и оне потпуно небитне и неупотребљиве. 

Предакта (предсписи), у две кутије, представљају збирку случај-
но сачуваних, хронолошки послаганих докумената, са жупанијске те-
риторије, из времена пре успостављања жупаније, од 1731. до средине 
1779. године: тестаменти, признанице и други рачунски списи, акта 
државне и коморске управе и др. Великим делом, као место настанка 
наводи се Темишвар. 

Конгрегациони списи са и без сигнатуре, у наредних 6 кутија, пред-
стављају делимично сачувана акта из прве 3 године рада жупаније, од 
средине 1779. до средине 1782. године: конституисање жупаније, на-
ређења и дописи Краљевске комисије у Темишвару, извештаји среских 
власти, рачунски списи, преписка са војним властима итд. Интимати, 
окружнице и преписка са Угарским намесничким већем доминирају у 
последње 3 кутије. Лоша околност је та да се књига прекида на среди-
ни, а не на крају године – како је то уобичајено у наведеним публика-
цијама и фондовима структурно заснованим на годинама. 

Садржај је исказан сасвим примерено форми аналитичког описа: 
концизно, језгровито, прегледно и јасно. 

– Регистри 
Именски регистар садржи азбучни списак имена лица која се на-

воде у описима, са својствима (занимање, функција, титула и др.) зна-
чајним за описе докумената у којима се појављују и чији је број у на-
ставку наведен. Регистар би био потпунији да је, код већег броја лица, 
наведено из ког су места – кад тај податак већ постоји у опису, а дру-
гих података нема. Алтернативна имена су на неким местима наведена 

                                                 
5 Овде треба рећи да је у аналитици различит приступ исказивања прилога, у зависности од 

фонда, могућности и праксе. Пошто је аналитички опис на нивоу предмета, где се не мора описи-
вати сваки појединачни документ у њему, садржај прилога може бити инкорпориран у сам текст 
описа. Спецификовање прилога је посебно контрапродуктивно код дуготрајних преписци, темат-
ског груписања и компликованих судских спорова, где постоје на десетине докумената разних 
надлештава, спојени предмети, многобројни прилози, прилози прилога, пропратни акти итд. У 
таквим случајевима се прибегава збирним описима, насловљени нпр. списи о, преписка између, 
судски процес и сл. Наравно, све што је важно мора се навести, заједно или посебно назначено. 
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у заградама. Страна презимена су, и у самом тексту описа и у регис-
тру, дата у српској транскрипцији, без навођења оригинала у загради. 
Страна лична имена већим делом су дата у српском облику а не, што је 
природније, према језику народа коме особа припада.6 

Географско-топографски регистар је по азбучном реду сређен 
списак географских појмова, са назначеним бројем предмета у коме се 
наводи. Називи места, у српској транскрипцији, унети су према облику 
у којем се налази на документу, односно аналитичком опису, без обзи-
ра на оригиналну транскрипцију, промене у називу и садашњи назив. 
Опште позната места, као нпр. Беч, дата су свуда у српском облику.7 У 
местима ван Жупаније, и свуда где је то било потребно, у загради је пре-
цизиран локалитет: жупанија/земља, река, тврђава, село, властелинство, 
а понегде и данашњи назив. 

Предметни регистар, како је то уобичајено за сложеније и значај-
није фондове, садржи одреднице класификоване тематски, по ширим и 
ужим групама које су унутар група уазбучене. Шире групе су: Верске 
установе и организације, Властелинства и урбаријал, Војска, Здрав-
ство, Привреда, Просвета, Територија и становништво, Управа, пра-
восуђе и јавне службе. 

II 

– У другој књизи едиције, након обавезних делова публикације, 
Предговор са Историјском белешком је изостао – како је објашњено у 
Реч уредника, због става да је непотребно понављати добро урађен 

                                                 
6 Сматрамо да лична имена особа, овде углавном латинизована, где је то могуће, треба наво-

дити према језику народа ком особа припада, без обзира на облик у конкретном тексту (нпр. у 
документу стоји лат. Iohannes/ Stephanus/ Nikolaus, што je у срп. Јован/ Стефан/ Никола; мађ. 
Јанош/ Иштван/ Миклош; нем. Јохан/ Штефан/ Николас рум. Јон/ Штефан, Николае итд.). Изу-
зеци су имена чије је писање у литератури већ устаљено (нпр. уобичајено је писати Јосиф II, а 
не Јозеф II – као, уосталом, у географском регистру град Беч, а не Виена/ Вин).  

7 Принципе за навођење имена места, градова и сел, у литератури и аналитици веома је те-
шко дефинисати јер зависе од многобројних фактора: промене назива и државе, уобичајена прак-
са, већинско становништво, званични и народни називи, став са позиције неког народа итд. Који 
год критеријум применили у конкретним случајевима подложан је расправи и критици. Сма-
трамо да аналитичари треба да прихвате устаљену праксу навођења, код опште познатих места 
(навели смо пример Беча), а код мањих да се определе за један критеријум и да га се држе (нпр. 
сматрамо да није примерено и да је анахроно да у тексту описа стоји само Ловћенац, а не Сегхеђ). 
Свакако да се у аналитици морају, бар једном у публикацији, навести и алтернативе у загради, 
где је то потребно. На крају публикације, уз геог. регистар који се ради према садашњим нази-
вима, треба да се налази упоредна табела назива, на свим потребним језицима. 



ДЕЈАН ЈАКШИЋ: ЕДИЦИЈА НАУЧНО-ИНФОРМАТИВНИХ СРЕДСТАВА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ... 227 

текст Предговора из прве свеске. Међутим, приређивач уводи две вео-
ма корисне новине: пописе места и речник мање познатих речи. Попис 
места садржи спискове места по срезовима (Темишварски, Сентан-
драшки, Вршачки и Липовски срез) и дијацезама (Вршачко-карансе-
бешка и Темишварска дијацеза). 

Речник мање познатих речи и израза даје подробна објашњења за 
архаичне речи које се појављују у описима књиге. 

– Каталог одабраних садржаја докумената 
Док је НАЧИН ПРИКАЗА готово исти (примедбе у косим заградама 

сведене су на минимум), САДРЖАЈ друге свеске веома се разликује од 
прве. Како се ради о развијеном делу фонда, са много више сачуване 
грађе, аутор се одлучио за форму Каталога одабраних садржаја доку-
мената. 

Говорити о критеријумима за одабир докумената није лако јер за-
висе од субјективне процене приређивача и нису прописани. Свакако 
се морају уврстити: најзначајнији и најкарактеристичнији аналитички 
описи који веродостојно могу да представе значај фонда; описи који 
говоре о важним догађајима и личностима; они који осветљавају друш-
твене односе и живот, занимљивости итд. Јасно је да  треба одстранити 
небитне, неупотребљиве, ефемерне, типске, прозаичне и сл. описе. У 
жижи интересовања су наши људи и крајеви, а мање општи подаци. Као 
што је велика одговорност обрађивача да изради примерен аналитички 
опис, тако је велика одговорност приређивача да квалитетно прикаже 
фонд. Каталог је презентација фонда у јавности и он не треба све да 
обухвати – све остале описе истраживач ће пронаћи у архиву. Најбоље 
је да приређивач буде сам обрађивач или лице које ради на сличном 
фонду – јер најбоље познаје материју, да има смисао за историју и осе-
ти време које приказује. 

Жупанијски фондови су сложени и садржајни – у њима се могу про-
наћи најразличитије могуће теме, из свих области живота и друштвене 
заједнице – тако да је тешко наћи баланс у приступу одбиру. Аутор овог 
каталога очигледно је имао строг критеријум за одстрањивање оних 
предмета који неће ући у избор – знатно строжи него критеријум који 
су имали приређивачи каталога фондова Бачко-бодрошке и Торонтал-
ске жупаније – те је у одбир ушао већи број описа, па и оних општег и 
управног карактера који имају мало додира са нашим крајевима и др. 

Друга књига наставља прву, на средини 1782. године, и долази до 
краја 1784. године (кутије 9–23). Фонд полако поприма развијен облик 
јер, поред конгрегационих списа (са и без сигнатуре, молбе), уводе се 
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полако друге организационе јединице (судски списи и рачуни). Одбир, 
као и целина, сада садржи списе свих врста. 

Садржај већине описа је исказан примерено форми аналитичког 
описа, концизно и јасно, док се код једног броја описа, пак, дубоко ула-
зи у детаље: навођење пуно места и особа, навођење ситних новчаних 
износа и мера, навођење особа присутних по службеној дужности и сл. 

– Регистри 
Именски регистар. Горе наведеном додајмо да принцип, да се 

особе наводе српским облицима имена, и у описима и у регистру, има 
више изузетака (нпр. латинизовани облик Франциско). Свега на неко-
лико места, у загради, имена су дата како су у документу писана. 

Географско-топографски регистар. Овде регистар углавном не 
даје прецизирање локалитета. Код неких места, у загради, дати су ал-
тернативни облици латиницом (гајевицом) (?!). 

Предметни регистар је као у првој књизи. 

* 

Важна напомена за све будуће кориснике је та да информативна 
средства о архивској грађи имају неспорно значајне и важне задатке, 
али да она не могу заменити архивску грађу. Аналитички описи су пре-
нос суштине и важних детаља документа, а не његове целине. Док но-
ви начини потпуног преноса садржаја не заживе, неопходан је физички 
додир истраживача са документом. 

И након појаве нових медија и рачунарске технике, показало се 
да је књишка форма још увек незаобилазни и, у овој сфери, најутицај-
нији начин преноса информација и обавештавања јавности о томе шта 
се у архивима налази. Зато ће ове прве две свеске научно-информатив-
них средстава о архивској грађи бити подстицај истраживачкој јавности 
за истраживање свих аспеката прошлости Тамишке жупаније и Баната 
– као што је то већ постигла велика едиција о фонду Бачко-бодрошке 
жупаније. Ове две квалитетне и садржајне књиге препоручујемо као 
одлично полазиште за истраживање. На крају,  жеља нам је да се ова 
едиција што чешће нађе у рукама научних радника, истраживача, као и 
других корисника архивске грађе, посетилаца и пријатеља Архива 
Војводине у Новом Саду. 



 

UDC  94(497.11)"1914/1915" 

ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ, историчар 
Нови Сад 

СЕЋАЊА НА СРБИЈУ И СРБЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
Катарина Штурценегер, Србија у европском рату 1914–1915. – на основу 
писама, докумената и личних доживљаја и преко 100 оригиналних снимака. 

Нови Сад: Академска књига, 2009. 

Прошле године, Академска књига објавила је наслов Србија  у ев-
ропском рату 1914–1915. Катарине Штурценегер, у преводу Томисла-
ва Бекића (са немачког језика). 

Неопходно је напоменути да је, 1989. године, у издању Дечјих но-
вина из Горњег Милановца, такође штампана књига Катарине Штурцен-
егер Србија у рату 1914–1916. –  истинити доживљаји илустровани 
са 120 фотографија Швајцаркиње немачког порекла, у служби Црвеног 
крста. У питању је превод са француског језика, допуњеног издања, у 
преводу др Миливоја Марковића. За разлику од овог издања, у фран-
цуском преводу су објављене Катаринине допуне за 1916. годину. Прет-
ходно издање посвећено је шездесетогодишњици смрти ове славне и 
хумане жене. У Поговору, проф. др  Владимир Стојанчевић је прика-
зао њен животни пут и указао на значај њене мисије, док је у овом 
издању професор Бекић истакао њене врлине и љубав према српском 
народу. 

Катарина Клара Штурценегер (1854–1929) рођена је у Швајцар-
ској, у породици фармера. Образовање је стекла у Берну, где је једно 
време радила као наставник. У периоду од 1884. до 1889. године ради-
ла је као управник поште, а потом  као новинар и ратни извештач. Као 
делегат Црвеног крста, делује у време Руско-Јапанског рата, Балканских 
ратова (када први пут долази у Србију) и Првог светског рата. Као ме-
дицинска сестра, била је уједно и извештач који бележи сва дешавања 
о ратним збивањима. Као новинар, користила је псеудоним Ц. Албер-
тини. Све догађаје и важне личности пропратила је фотоапаратом и 
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оставила за собом вредне документе. Боравећи два пута у Србији – као 
представник швајцарског Црвеног крста, попут многих Швајцараца, 
помагала је Србију као медицинска сестра, писац и публициста, шире-
ћи истину о свему што се дешавало на тлу наше земље. Поред ове књиге, 
она је објавила укупно шест књига са темама о Србији, на преко седам 
стотина страница. 

Књига – квалитетно опремљена, у тврдом повезу и прошарана ори-
гиналним фотографијама ауторке – читаоца води у прошло време и 
ствара аутентичан доживљај  Катарининог угла гледања на Србију. Без 
јасне поделе, а на основу наслова и поднаслова, читалац добија слику 
о целинама у књизи: садржајно је подељена повезаним  текстовима о 
путовању до Србије, њеном боравку, повратку у Швајцарску и размат-
рањима о Србији и Србима. На основу наслова, могуће је стећи утисак 
о њеном виђењу и доживљају рата. Текстови са датумима у горњем 
десном углу странице подсећају, подједнако, на дневник, мемомаре и  
хронологију догађаја, у првим годинама рата. Њена новинарска про-
фесија и жеља да европској јавности пренесе сваки моменат из ратног 
вихора, кроз систематски и хронолошки исприповедан текст, открива 
се на самом почетку. У Првом поглављу ауторка даје кратку историју 
српског народа, као и аустријску ноту упућену Србији. Истовремено, 
труди се да документује и повеже своју причу са историјом. Поетски 
наслови и поднаслови – као, нпр. Из Цириха на Балкан у олујно ратно 
веме – одају њену женственост и нежност. О храбрости и хуманости 
ове Швајцаркиње најбоље говори прича о пегавом тифусу, његовим 
узроцима и њеном сусрету са болесницима. У Завршној речи исписује 
једну снажну реченицу: Готово да ми дође жао што и ја нисам умрла. 
Било би то лепо умирање, тако усред хуманог посла. Али није ми било 
суђено и тако живим даље  и мислим на један свет пун беде, љубави, 
пун рада и пожртвовања... Пошто сам се вратила у своју лепу отаџ-
бину поздрављам вас све Србе целим својим срцем и бићем... славно сте 
се борили, поднели сте велике патње и невоље; нек вам будућност бу-
де славна  и овенчана делима мира и културе. На самом крају, а након 
повратка у Швајцарску, у Поговору под насловом  Аустријски ратни 
заробљеници у Србији ставља сва своја виђења пред суд сопствених 
мисли, разабирући виђено и проживљено – од оног што је чула од две-
ју различитих страна. Завршни наслов Поново код куће не скрива њену 
радост и она се, сабрана у мислима и са пуно љубави, обараћа Србији: 
„А ти драга Србијо, ти која си неизмерно, неописиво крварила и пати-
ла, носи и надаље свој тешки терет са истом постојаношћу  и истим 
поверењем у Бога”. 
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Катарина је једна од заборављених личности, значајних за српски 
народ. На овим просторима, мало ко се бавио њеним животом и радом. 
Може се рећи да је, уз свог земљака Арчибалда Рајса, велики швајцар-
ски пријатељ Србије. Објављујући овај рад, ми јој само делимично ода-
јемо признање, не дозвољавајући да њено име и дело падну у заборав. 



 

UDC  373.51(497.113 Novi Sad) 

ЧАРНА МИЛИНКОВИЋ 
Музеј Војводине, Нови Сад 
Одсек за старију и културну историју Војводине 

ДВА ВЕКА ОСНОВНОГ ПИСМА 

Имена знаменитих људи заслужују велико поштовање потоњих 
генерација, јер су сопственим залагањима и остварењима победили вре-
ме и урезали своје име у будућност – за нараштаје који не заборављају 
њихова дела. Једно од великих имена је име племенитог новосадског 
трговца Саве Вуковића од Берегсова који је, поред  свих осталих добро-
твора, најзаслужнији за изградњу храма образовања и знања –  прве 
Новосадске гимназије. Гимназија је, те давне 1810. године, уједно била 
и прва српска гимназија на тлу некадашње Мађарске. Данас је, можда, 
несхватљиво шта је српском народу значила гимназија те 1810. године 
и колико је могућност стицања знања на матерњем језику утицала на 
снажење националног идентитета. 

Почетак XIX века био је обележен великим политичким превира-
њима и променама: у Европи је на политичку сцену ступио Наполеон, 
а на тлу Србије се, као вођа, истакао Карађорђе. Поред политичких 
промена које су изазвале промену граница, јављају се нова стремљења 
и буђења националне свести. Та стремљења су била усмерена јачању 
националног бића и стварању препознатљивог печата народа. То се 
осликава и кроз побуђену жељу да Срби оснују образовну институцију 
– у којој ће се обликовати млада српска интелигенција, способна да се 
залаже за очување и развој сопствене нације. 

Двеста година након значајног догађаја – оснивања Српске право-
славне гимназије (1810), много тога се променило у погледу организа-
ције школства и извођења наставе. Међутим, образовање младих – као 
темеља просперитета сваког друштва – потврђује трајну вредност. Сла-
већи и величајући име ове Гимназије – чија су врата увек била отворе-
на за све нације и вероисповести, урања се у њену прошлост и саме 



ЧАРНА МИЛИНКОВИЋ: ДВА ВЕКА ОСНОВНОГ ПИСМА 233 

почетке рада (кроз изложбене предмете, музејске и архивске факте), 
наглашавајући да, све што је човек иза себе оставио, као племенито 
дело, никада не сме бити препуштено забораву. Са дубоким поимањем 
непролазних вредности, и уз осећање части што доприносе обележа-
вању јубилеја, тим стручњака је отворо врата Свечане сале Гимназије 
„Јован Јовановић Змај” и, као потписани аутори Изложбе Два века 
основног писма (Душко Пантелић, Историјски архив града Новог Сада; 
Петар Ђурђев и др Радивоје Стојковић, Гимназија „Јован Јовановић 
Змај”; мр Милица Кићански, Градска библиотека у Новом Саду; Бого-
љуб Савин, рецензент, Историјски архив града Новог Сада), пружили 
широј јавности могућност да се упознају са битним секвенцама из про-
шлости – које су утицале на развој и опстанак Гимназије, до данашњих 
дана. Изложба је отворена 26. јануара 2010. године, уочи Св. Саве. На 
тај дан, пре две стотине година, Сава Вуковић је даровао српском на-
роду Основно писмо, акт о оснивању школе. Поменуто писмо-копија 
(оригинал се чува у одељењу Старе и ретке књиге Матице српске) би-
ло је изложено у централном делу Свечане сале која одише лепотом и 
богатством штуко-декорације. Настанак Основног писма био је под-
стакнут жељом и намером трговца Саве Вуковића да подигне српску 
високо-образовну институцију. Његова непроцењива вредност огледа 
се у визији добротвора и његовог поимања значаја образовања за одр-
жање и напредак сопственог народа. Пореклом Херцеговац (рођен 1740. 
године у Мостару), овај угледни новосадски трговац (трговао је дува-
ном, и био је власник бродова у Дунавској луци код Новог Сада), пред 
крај свог живота, желео је да остави нешто иза себе, од чега ће нараш-
таји имати корист. Уз подршку бачког митрополита Гедеона Петровића 
и карловачког митрополита Стефана Стратимировића, на свој имендан, 
уочи Св. Саве, 26. јануара 1810. године, објављује задужбинско – Основ-
но писмо. Уз њега, приложио је и 20 000 форинти за оснивање Српске 
православне гимназије у Новом Саду. Вуковићев племенити чин сле-
дили су и други новосадски грађани, па је, за кратко време, прикупље-
но преко 100.000 форинти. Хабзбуршки цар Франц I је, 1811. године, 
дао сагласност за оснивање школе. Основно писмо је потврђено чети-
ри године касније, 1816, када су се стекли услови за отварање прва три 
разреда Гимназије. По оснивачким условима Вуковића, Гимназија има 
три основна задатка: опште образовање и васпитање српске омладине 
у српском народном духу – чување и неговање српске православне вере; 
чување и изучавање српског језика и историје српске књижевности; по 
питању власништва, школа је својина Српске православне општине у 
Новом Саду. Цар Франц I подарио је Гимназији привилегију са правом 
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јавности 1818. године, што је омогућило ученицима да упишу било ко-
ји лицеј и универзитет у Хабзбуршкој монархији. Добротвор Гимнази-
је био је и сам цар Франц Јозеф I који је, после револуционарне 1848/9, 
пружањем новчане помоћи, обновио разрушену школу. 

О свему томе аутори Изложбе обавештавају преко архивских до-
кумента која су пратила причу, од оснивања школе до добијања права 
јавности и других привилегија. Документа су била изложена у витри-
нама и на паноима лоцираним око Основног писма. Уз Писмо је била 
постављена макета старе зграде Гимназије (подигнута 1787. године за 
потребе тадашње латинско-словенске гимназије) која се налазила на 
истом месту где је и данашња школа. Садашњи изглед Гимназија је до-
била 1900. године захваљујући средствима које је обезбедио барон Ми-
лош Бајић (унук кнеза Милоша Обреновића). За изградњу школе је 
поклонио 200.000 круна. На паноима су били изложени нацрти данаш-
ње школе коју је пројектовао архитекта Владимир Николић. Један део 
Изложбе је био посвећен професорима и директорима школе (Павел 
Јозеф Шафарик, Јован Грчић, Васа Пушибрк и др.), као и ђацима и 
њиховим активностима – где је акценат стављен на музику (формира-
ње хорске секције, по којој је и данас школа препознатљива) и спорт 
(стварање Ђачког игралишта). Да је школа, од оснивања па до данаш-
њих дана, имала богате фондове и збирке, указује и постојање раритет-
них књига које су, у мањем броју, сачуване и спасене од ратних разара-
ња. Ове књиге су биле изложене у три витрине. Иначе, оне припадају 
фонду Патронатске библиотеке и чувају се, као посебна библиотека, у 
Библиотеци Матице српске (од 1947. године). 

Гимназијска библиотека је отпочела свој рад у периоду када је, на 
место директора (и професора) Гимназије, био изабран Павел Јозеф Ша-
фарик (1819).  Гимназија је тада доживела велики процват, јер је Шафа-
рик био добар познавалац европских прилика. Високо образован, са 
знањем више језика, он је сагледао огроман значај образовања за развој 
народа. Његовим великим ангажовањем и заузимањем, 1819. године је 
сакупљен – за оно време огроман број књига, ради отварања школске 
библиотеке, која је званично отворена 1822. године. Библиотека је до 
1849. у свом фонду поседовала око 1.600 књига. Три пута су књиге биле 
паљене и уништаване: први пут револуционарне 1848/9. године, други 
пут 1914. и трећи пут – током Другог светског рата. 1941. године, на очи-
глед професора и ученика, у школском дворишту које гледа на данашњу 
улицу Златне греде, спаљено је близу 20.000 књига. Поштеђено је само 
11.005 књига које су имале печат Српске православне велике гимнази-
је и које су сматране имовином стеченом до 1918. године. 
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Изложбом је богата историја школе приказана у најважнијим сег-
ментима, јер је слобода простора диктирала ширину и карактер излож-
бе – са чим су се поменути аутори веома добро изборили. Излагањем 
предмета, оставили су поруку сваком посетиоцу да историја школе ни-
је започета 1810. године, јер је српска школа на истом месту подигнута 
почетком XVIII века, као основна, која касније прераста у Петровара-
динску рождество-богородичину гимназију латинско-словенску (1731. 
године-основатељ Висарион Павловић, владика бачки), а она у  фило-
зофско-богословску академију Collegium Vissariono-Pavlovicsianum  
Petrovaradiniense. Дуг је пут био док школа није прерасла у српску гим-
назију. О  томе сведочи податак да је Колегијум, 1789. године, претво-
рен у Државну гимназију Јозефа II која убрзо постaје Римокатоличка 
гимназија – чиме српски народ губи своју школу. Све те околности на-
гнале су Саву Вуковића да дарује свом народу Основно писмо и пружи 
могућност оснивања матерње школе која је, делећи судбину сопстве-
ног народа, опстала до данас. Поносна на славну прошлост и заслужен 
реноме, Гимназија и даље испуњава завете свог оснивача: са успехом 
образује нове генерације младих. 

Поставка Изложбе је трајала до 26. фебруара 2010. године. 
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ЈУГОСЛАВ ВЕЉКОВСКИ, архивиста 
Историјски архив града Новог Сада 

САВЕТОВАЊЕ „АРХИВСКА ПРАКСА 2010.” ТУЗЛА 
30. септембар – 1. октобар 2010. године 

У Тузли је од 30. септембра до 1. октобра одржано стручно саве-
товање „Архивска пракса 2010”, у организацији Архива Тузланског 
кантона и Друштва архивских запосленика Тузланског кантона. Ово, 
23. по реду, саветовање окупило је еминентне архивисте са подручја 
бивше Југославије и ширег региона. У присуству више од 250 гостију 
и учесника, скупу су се обратили представници организатора, локалних 
органа власти и архива. 

На почетку скупа представљен је 13. број часописа „Архивска прак-
са”. Излагања су била подељена на три велике теме: Вредновање архив-
ских послова, Заштита регистратурне грађе у настајању и Актуална 
питања архивске теорије и праксе. 

Кроз све радове презентоване у оквиру прве теме, провлачи се, као 
лајтмотив, инсистирање на побољшању статуса и позиције архивске де-
латности у друштвеној заједници. Важан фактор у овом процесу пред-
стављају архивски кадрови, чијој едукацији и образовању је посвећен 
велики број радова. У оквиру прве теме презентовани су следећи радови: 

- Мина Кујовић, Архив Босне и Херцеговине, Вредновање архивских 
послова у Архиву Босне и Херцеговине 

- Др Живана Хеђбели, Уред за опше послове Хрватског сабора и 
Владе РХ , За кога? За народ!?! 

- Др Азем Кожар, Филозофски факултет у Тузли, Демократизација 
или етатизација архивске дјелатносте Босне и Херцеговине 

- Стеван Мачковић, Историјски архив Суботица, Место и улога 
Историјског архива Суботице у реалној локалној и виртуелној 
светској заједници 
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- Дарко Рубчић, Државни архив у Загребу, Подизање квалитете 
управљања архивском дјелатношћу 

- Др Изет Шаботић, Архив Тузланског кантона, Неке карактеристи-
ке односа државе и друштва према архивској дјелатности у БиХ 

- Др Јусуф Османи, Архив Косова, Нова организација архивске 
службе на Косову 

- Др Бранко Бубени, Немогућа мисија: Стручно образовање АВ 
архивиста!? 

- Мр Гашпер Шмит, Жарко Штрумбл, Архив Републике Словеније, 
Образовање архивара и архивиста у Републици Словенији 

- Чаба Катона, Државни архив Мађарске, 60 година систематског 
образовања архивиста у Мађарској 

- Милева Милошевић, Историјски архив Ужице, Архивски радник 
на раскршћу архивистичке теорије и праксе 

- Бранко Антељ, Архив РС – Одељење у Требињу, Архивистички 
стручни испити у законима у БиХ 

- Јован П. Поповић, Приватна архивска грађа (Приватни архиви) и 
њено коришћење 

Током другог дела расправе – Заштита регистратурне грађе у 
настајању, разматрана је проблематика валоризације регистратурске 
грађе код стваралаца, заштите архивске грађе правних лица која су у 
стечају и заштите архивске грађе на неконвенционалним медијима. По-
себна вредност се огледа у чињеници да су своја искуства пренели ар-
хивисти из шест земаља, чиме је истакнута комплексност овог пробле-
ма. Излагали су: 

- Др Петер Павел Класинц, Међународни институт архивских зна-
ности, Архивистика за регистратуре 

- Југослав Вељковски, Историјски архив Града Новог Сада, Проблем 
валоризације, архивирања и чувања медицинске документације 

- Едуард Залосхња, Генерална дирекција архива у Албанији, Син-
теза практичног рада валоризације везане за организацију посло-
ва експертизе докумената у архивима 

- Крешимир Ибришимовић, Државни архив у Славонском Броду, 
Важност сређивања градива приликом стечаја – ликвидације 

- Жељко Марковић, Историјски архив Ужице, Пријем архивске гра-
ђе у поступку стечаја – изнеђу теорије и праксе 

- Ђерђ Чапрази, Генерална дирекција архива у Албанији, Контрола 
и методолошка асистенција, важни фактори у професионалној 
квалификацији запослених у архивистичкој служби 
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- Омер Зулић, Архив Тузланског кантона, Заштита фотографске 
грађе у настајању и њена хисторијска вриједност 

Након плодне дискусије у којој се још једном подвукао значај вред-
новања архивске делатности, за учеснике Саветовања је организована 
посета Музеју соларства у Тузли. 

О савременим архивистичким трендовима разговарано је следећег 
дана, у трећем делу Саветовања – Актуелна питања архивске теорије 
и праксе. Највише радова је третирало питање увођења  информациј-
ских система и њихова примена у архивима. Расправљано је и о изради 
и унапређењу научно-информативних средстава, обраде неконвенцио-
налне грађе итд. Своја искуства у овом сегменту архивског пословања 
пренели су: 

- Др Мирослав Новак, Покрајински архив Марибор, Архивска прак-
са у комплексним архивским информацијским системима 

- Мр Нада Чибеј, Покрајински архив Копар, Дигитализација архив-
ске грађе – зашто и како? 

- Хелен Титоренко, Душан Шпајзар, OCR технологије – нови корак 
у дигитализацијском процесу 

- Др Михаил Ларин, Наталија Тасиц, Сверуски научно – истражи-
вачки институт документарне и архивске грађе у Москви, Инте-
грација архивског информационог простора Руске Федерације на 
бази јединственог класификатора 

- Мр Зденка Семлич Рајх, Покрајински архив Марибор, Проблема-
тика стварања дескриптора код пописивања садржаја архивске 
вредности 

- Мр Клавдија Халимић, Прописно законско електронско чување 
докумената у Словенији 

- Мр Бојан Цвелфар, Згодовински архив Цеље, Јединствени информа-
циони систем словеначких регионалних архива – пројекат СИРАнет 

- Селма Исић, Архив Тузланског кантона, Информатизација за-
конске дјелатности у БиХ, стање и перспективе 

- Др Мартин Штурцлингер, Један архивски информациони систем 
за БиХ 

- Хатиџа Фетахагић, Архив Тузланског кантона, Значај дигиталних 
архивских и библиотечких фондова и збирки за кориснике 

- Др Енес Кујунџић, Хуманистичка баштина и дигитално доба 
- Мр Мирјана Лепић-Маринковић, Интернет страница као кому-
никацијских канал архива ТК 
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- Ненад Предојевић, Архив Војводине, Израда научно-информа-
тивних средстава у архивима Војводине, њихова даљна оправда-
ност и могућност њиховог унапређења 

- Ерика Жилић-Винцетић, Државни архив у Осијеку, Искуство 
обраде неконвенционалног градива у Државном архиву у Осијеку 

- Санета Адровић, Архив Тузланског кантона, Стање сачуваности 
и архивистичке сређености фондова образовања у у Архиву Туз-
ланског кантона 

- Алмира Алибашић, Хисторијски архив Сарајево, Архивска тер-
минологија у БиХ, вишејезични рјечник архивске терминологије – 
Искуства на изради Рјечника у Јесенској архивској школи у Трсту 
2007–2009. 

- Марко Ландека, Државни архив Вуковар, Публицирање докуме-
ната из 18. стољећа на њемачком језику 

У дискусији која је уследила реч су узели мр Нада Чибеј, проф. др 
Азем Кожар и др Изет Шаботић. На крају су усвојени закључци (за све 
три теме које су обрађене на скупу) у којима су оцењени токови и до-
мети Саветовања. 

 
 

 
Слика 1. Детаљ са Саветовања 
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Слика 2. Детаљ са Саветовања 

 
Слика 3. Посета Музеју соларства у Тузли 



 

UDC  061.22:930.25"2010"(047) 

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, АРХИВИСТА 

ИЗВЕШТАЈ СА АРХИВИСТИЧКОГ СКУПА „III СУБОТИЧКИ 
АРХИВСКИ ДАН” 23. СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ 

У Великој већници Градске куће у Суботици одржан је, 23. сеп-
тембра 2010. године, архивистички скуп „III суботички архивски дан”, 
у организацији Историјског архива Суботице. Ове године тема скупа 
била је Културно-образовна делатност архива. Скупу је присуствова-
ло око 50 учесника из архива Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и 
Мађарске. После поздравних речи представника локалних органа вла-
сти и директора Историјског архива Суботице, следила су излагања: 

 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА 
Зоран Вукелић: Изложба о суботичким градским кућама 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА 
Золтан Месарош: Реферат о пројекту „Архив и школа” (Сарадња 
Историјског архива Суботица и Гимназије за талентоване ученике 
„Деже Костолањи”) 

SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 
Mészáros Zoltán: Beszámoló a „Levéltár és az iskola” projektumról 
(A Szabadkai Történelmi Levéltár és a Kosztolányi Dezső Tehetség-
gondozó Gimnázium együttműködése) 

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 
Љубица Будаћ: Културно-образовна делатност Архива Војводине 

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 
Breinich Gábor, főigazgató-helyettes: Irjál történelmet! Rendhagyó 
komplex történeti stúdiumok Budapest Főváros Levéltárában 

 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 242

АРХИВ ГРАДА БУДИМПЕШТЕ 
Габор Брајних, заменик директора: Пиши историју! Ванредне ком-
плексне историографске студије у Архиву града Будимпеште 

ДРЖАВНИ АРХИВ ОСИЈЕК 
Зита Јукић: Културно-образовна дјелатност Архива 

АРХИВ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА, ТУЗЛА 
Др sci. Изет Шаботић, директор: Допринос културно-образовне 
дјелатности развоју архива (на примјеру Архива Тузланскога кан-
тона) 

BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR 
Tánczos-Szabó Ágota: „A Bács-Kiskun Megyei Levéltár közművelődési 
tevékenysége” 

АРХИВ ЖУПАНИЈЕ БАЧ-КИШКУН, КЕЧКЕМЕТ 
Агота Танцош-Сабо: Културно-просветна делатност Бач-Кишкун 
жупаније 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА 
Југослав Вељковски: Културно-просветна делатност Историј-
ског архива града Новог Сада 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН 
Аранка Балинт: Културно-просветна делатност Историјског 
архива Зрењанин 

CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR 
Berta Tibor: Csongrád Megyei Levéltár közművelődési tevékenysége 

АРХИВ ЧОНГРАДСКЕ ЖУПАНИЈЕ, СЕГЕДИН 
Тибор Берта: Културно-просветна делатност Архива Чонградске 
жупаније 

Занимљива излагања и упознавање са искуствима других архива 
у културно-просветној делатности као значајној области рада у архив-
ској струци, дали су нове идеје и подстицај за развој и унапређење 
сарадње архива са образовним институцијама и даље приближавање 
архивске грађе ширим круговима грађанства. Посебно су занимљива и 
подстицајна била излагања Золтана Месароша  – о сарадњи Историј-
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ског архива Суботице са ученицима гимназије и Габора Брајниха из 
Архива града Будимпеште – о сложеној процедури израде пројекта. 

Након званичног дела скупа, учесници скупа погледали су 
изложбу Историјског архива Суботице Суботичке градске куће 1751 – 
1828–1910. која је постављена у вестибилу Градске куће, поводом 
стогодишњице градње овог велелепног здања. 

Детаљи са Саветовања 
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UDC  003(497.113)"1920/1941"(083.824)(047) 

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, архивиста 

СВЕТ ПОСЛОВНОГ ПИСМА – МЕМОРАНДУМ И ЛОГО 
Отварање изложбе у Музејској збирци у Врбасу 

Историјски архив града Новог Сада гостовао је у Музејској збир-
ци Културног центра у Врбасу са изложбом СВЕТ ПОСЛОВНОГ ПИСМА 
– МЕМОРАНДУМ И ЛОГО, аутора Ненада Грачанина и Весне Јовин 
Марјанац, која је отворена у изложбеном простору Музејске збирке у 
Врбасу, 20. октобра 2010. године поводом, обележавања Дана ослобо-
ђења Врбаса. Оригинална поставка изложбе  пословних писама (мемо-
рандума) привредних предузећа (која су радила у Новом Саду у раз-
добљу између два светска рата) – приређене поводом дана Историјског 
архива града Новог Сада 2009. године – за ову прилику обогаћена је 
меморандумима предузећа из Врбаса и околних места. На отварању 
изложбе говорили су Драгица Вукотић, руководилац Музејске збирке, 
и Душко Пантелић, архивиста Историјског архива града Новог Сада, 
стручни сарадник у припремању изложбе. Изложба ће бити поставље-
на до 10. новембра 2010. године. 
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Детаљ са отварања изложбе 
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