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РЕЧ УРЕДНИКА 

Поштовани читаоци, 

са великим поносом Вам представљамо нови број „Годишњака Исто-
ријског архива Града Новог Сада“. Поред бројних објективних препрека, 
захваљујући пожртвованости запослених у Историјском архиву Града Новог 
Сада и великој помоћи наших сарадника, успели смо да одржимо конти-
нуитет у издавању овог часописа. Непрекидност издавања је тим значајни-
ја, јер је Годишњак стекао статус категоризованог научног часописа који 
настојимо да задржимо и унапредимо. 

„Годишњак Историјског архива Града Новог Сада“ је покренут са 
намером да позната имена наше историјске науке, архивистике као и мла-
ди истраживачи, на основу архивских докумената, публикују нова сазнања 
из архивистике и прошлости Новог Сада. Сматрамо да смо и у овом броју 
успели у тој намери. 

У овом броју Годишњака, по први пут, имамо посебну Тему броја – 
Српски народно-црквени сабори у Хабзбуршкој монархији. На овај корак 
смо се одлучили јер се у  2013. години обележава три века од оснивања 
Карловачке митрополије. 

Петар Ђурђев 
главни и одговорни уредник 

 





 

WORT DES REDAKTEURS 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

mit großem Stolz stellen wir Ihnen die neue Nummer der Zeitschrift "Jahr-
buch des Historischen Archivs der Stadt Novi Sad" dar. Neben zahlreichen 
objektiven Hindernissen, dank der Opferbereitschaft der Archivarinnen und 
Archivare im Historischen Archiv der Stadt Novi Sad, sowie großer Hilfe un-
serer Mitarbeiter ist es uns gelungen, die Kontinuität der Herausgabe dieser 
Zeitschrift zu behalten. Die Fortdauer der Zeitschrift ist um so wichtiger, als 
das Jahrbuch des Historischen Archivs der Stadt Novi Sad den Status einer 
kategorisierten wissenschaftlichen Zeitschrift erhalten hat, den wir zu behalten 
und zu fördern versuchen.  

Das Jahrbuch wurde mit der Absicht ins Leben gerufen, dass berühmte 
Namen unserer Geschichtswissenschaft, des Archivwesens, sowie junge Forscher, 
neue Erkenntnisse auf dem Gebiet des Archivwesens und der Vergangenheit 
von Novi Sad aufgrund der Archivalien veröffentlichen können. Wir glauben, 
unsere Absicht haben wir auch in dieser Nummer verwirklicht.  

In dieser Nummer des Jahrbuchs haben wir zum ersten Mal ein besonderes 
Thema – serbische kirchliche Volksversammlungen in der Habsburgermonar-
chie. Zu diesem Schritt haben wir uns entschlossen, denn im Jahre 2013 wurde 
das Jubiläum – drei Jahrhunderte seit der Gründung des Erzbistums von 
Karlowitz -gefeiert. 

Petar Đurđev  
Chefredakteur 

 
 





 

ТЕМА БРОЈА 
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ПРОФ. ДР ВЛАДАН ГАВРИЛОВИЋ 
Универзитет у Новом Саду 
Филозофски факултет 
Одсек за историју 

ТЕМИШВАРСКИ САБОР 1790. ГОДИНЕ – СРБИ У МОНАРХИЈИ 
ИЗМЕЂУ УГАРСКИХ И АУСТРИЈСКИХ ВЛАСТИ 

САЖЕТАК: Пред крај живота цара Јосифа II јачао је национализам мађарског 
племства који је претио одбацивањем његових реформи, на шта су Срби морали 
да реагују, односно да се припреме на одбрану свог националног и друштвеног би-
ћа. Осећали су то нарочито митрополит Мојсије Путник, пештански сенатор Јован 
Мушкатировић и други водећи интелектуалци, који су сматрали да Срби не смеју 
остати пасивни, јер наговештаване промене у држави, не би требало да се остваре 
без њиховог учешћа и на њихову штету. Двојица епископа, Стефан Стратимировић 
и Јосиф Јовановић Шакабента, предлагали су да се од цара издејствује и сазивање 
сопственог, Народноцрквеног сабора да би предлоге који би јој били упућени ста-
вили на ширу, општенародну основу. Изненадна смрт митрополита Мојсија Путника 
није довела до промене царевог става о карактеру Српског сабора, који је тада, 
поред политичког, добио и карактер изборног Сабора, иако је с мађарске стране 
постављен захтев да Сабор буде само изборни.  

Уочи почетка саборског заседања, до кога је дошло 1. септембра, појавиле 
су се три варијанте српског програма. Неслагање је избило јер су свештенство, пле-
мићи и провинцијалисти захтевали да се за део народа који би био изван национал-
не територије тражи инартикулација привилегија у угарско законодавство јер ће у 
супротном и даље бити национално, верски и социјално угњетен и обесправљен. У 
бурној расправи на Сабору посебно је запажен говор Саве Текелије у прилог инар-
тикулације, јер само она може народу осигурати чврсту сталност и гаранцију за 
опстанак. Српске привилегије, које зависе од воље владара, због чега су нестабил-
не и несигурне, треба преко Угарске дијете озаконити па ће добити чврсту правну 
подлогу.  

При крају заседања Сабор је за новог митрополита изабрао будимског еписко-
па, Стевана Стратимировића, дајући му предност над кандидатом „националиста”, 
штићеником комесара Шмитфелда и дворских кругова у Бечу, епископом Петром 
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Петровићем. Цар је, да би одржао своје обећање Србима о стварању за њих посеб-
ног дворског надлештва, 20. фебруара 1791. створио Илирску дворску канцеларију 
и угарске сталеже ставио пред свршен чин.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сабор, митрополит, Мојсије Путник, Стеван Стратимировић, 
Сава Текелија, Илирска дворска канцеларија 

Последње недеље живота цара Јосифа II биле су у знаку мађарског 
племићког национализма који је претио одбацивањем његових реформи, 
укључујући и Патент о верској толеранцији и законе из аграрно-социјалне 
сфере, на што су Срби у Монархији, као друштво неплемићке структуре и 
као припадници само толерисане „грчко-источне, шизматичке” вероиспо-
вести, морали да реагују, односно да се припреме на одбрану свог нацио-
налног и друштвеног бића. Осећали су то нарочито духовно-политички 
поглавар српског народа, митрополит Мојсије Путник, пештански сенатор 
Јован Мушкатировић и други водећи интелектуалци по слободним краљев-
ским градовима и напреднијим варошким срединама, који су сматрали да 
Срби не смеју остати пасивни, јер наговештаване промене у држави, а по-
себно у њеном угарском делу, не би требало да се остваре без њиховог 
учешћа и на њихову штету. 

Прва двојица, Путник и Мушкатировић, сматрали су да се ради за-
штите српског народа треба обраћати Угарској дијети, чије се заседање 
очекивало почетком јуна 1790. али да то треба чинити уз подршку Двора, 
односно цара као краља Угарске. То је било и мишљење епископата који 
је полагао наде у Дијету у жељи да преко ње српске привилегије, и статус 
српског народа уопште, буду инартикулисани у угарски устав ради сти-
цања верске, грађанске и сваке друге равноправности у односу на Мађаре 
и друге народе у Монархији. Само двојица између епископа, Стефан Стра-
тимировић, изричито, и Јосиф Јовановић Шакабента, индиректно, предла-
гали су да се од цара издејствује и сазивање сопственог, Народноцрквеног 
сабора али не да би се Срби супротставили Дијети него да би предлоге 
који би јој били упућени ставили на ширу, општенародну основу а не да 
би их изнели на Дијету као ствар појединаца, односно митрополита и епи-
скопата. 

Да би избегао да Двору и Дијети саопштава само своје погледе на 
промене у држави и положај српског народа и с њим повезаних право-
славних Влаха (Румуна), Грка и Цинцара, скупно називаних „илирском 
нацијом”, Путник је у току априла у Карловцима одржао конференцију на 
коју су позвани епископи и неки угледнији народни прваци, а на којој је 
речено да се у њиховом деловању почне не преко Беча него преко Будима 
т.ј.да се споразумевање покуша остварити с Мађарима а потом да се за 
„илирске” ствари тражи и подршка Царског двора. Међутим до тога није 
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дошло због несклоности мађарског политичког вођства од кога су стизале 
поруке да би на Дијету могао бити примљен само митрополит, а не и епи-
скопи а још мање представници српског грађанског друштва ; угарско 
племство држало се начела да Срби, односно „Илири”, као „неисторијски 
народ”, немају политичку егзистенцију у Угарској. Таквим ставом мађар-
ски прваци су Србе терали у наручје Двора коме су они могли добро да 
дођу у сузбијању мађарског племићког национализма и сепаратизма. 

Последица тога била је одлука митрополита Путника да са некима 
од епископа заобиђе Будим и да се упути цару у Беч и то у нади да ће им 
се преко њега отворити пут за пријем на Дијету. Томе су допринеле и туж-
бе црквено-народних општина због притиска угарских локалних, жупаниј-
ских и градских власти на православне, због прогона свештенства, збаци-
вања сеоских власти, затварања народних школа и претњи протеривањем 
православних трговаца и занатлија из појединих градова. 

У исто време, по угледу на угарске жупаније и градове, из редова 
српског, односно „илирског” грађанства, а преко народно-црквених оп-
штина, митрополиту и епископату упућиване су представке, жалбе, пред-
лози и захтеви, у вези са верским, политичким и друштвено-економским 
положајем православних („грчко-несједињених”) поданика у Угарској а 
понегде и у Војној граници. Највише жалби било је због њихове неравно-
правности у односу на становнике католичке вероисповести, неједнаког 
оптерећења разним дажбинама, приморавања на давање десетине и штоле 
католичком клеру, немогућности стицања племства, звања и положаја у 
јавним службама, неравноправних услова школовања, неједнакости грани-
чара са регуларном војском, дискриминаторских закона у Троједној кра-
љевини, натурања уније и шиканирања с тим у вези, итд. 

Општине су, скоро без изузетака, полагале наде у Дијету, изражава-
ле жељу да и православни буду признати „за синове Краљевства”, као и 
да српске народноцрквене привилегије буду у угарске законе инартику-
лисане трајно и у целини. У погледу овог последњег, са мађарске стране 
одговарано је да се за правну подлогу српског народа може узети само Де-
клараторија из 1779, иако је она била најомрзнутији акт у њиховим очима, 
а да о учешћу Срба на Дијети одлучује она сама, што је давало врло мало 
изгледа да се њихови представници, ограничени на митрополита и епи-
скопат, појаве на предстојећем њеном заседању. 

На првој аудијенцији митрополита и епископа код цара Леополда II 
показало се да је он био слабо обавештен о Србима и њиховој цркви али 
да их је сматрао значајним за Монархију и да није видео разлог да не буду 
примљени на Дијету, у чему ће им он дати пуну подршку. О молби за одр-
жавање сопственог Народног сабора није било никаквог помена. Сва пажња 
била је усмерена према Дијети па је и Јован Мушкатировић израдио свој 
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План, односно Дело, на основу кога би представници српског народа иза-
шли пред Дијету. 

Мушкатировић је пошао од историјског права Срба на верску, поли-
тичку и друштвену равноправност, од њиховог места и заслуга у предмо-
хачкој Угарској. Он је сматрао да Срби имају право на свог војводу, као 
представника народа, као што сличне прваке имају Хрвати и Кумани, али 
он није предлагао да они траже и посебну, националну територију, пошто 
је држао да је неизводљиво раздвајање Срба и Мађара. Он је био за то да 
Срби, преко Дијете, захтевају пуну равноправност с Мађарима и једнако 
учешће у органима власти, нобилитацију заслужних „националиста”, по-
дизање српских вароши на степен слободних краљевских градова с правом 
гласа на Дијети, заступљеност крунских диштриката на њој, национално 
школство и фондове ; дакле, све што би оснажило нацију као такву, а по-
себно грађански сталеж у њеном оквиру. Предлагао је да се тражи право 
либеромиграције за све „грчко-несједињене”, да се граничари не изложе 
укмећивању, да се десетина као приход од верника, врати православној 
цркви, олакша положај „неблагородних” и на снази задржи Славонски ур-
бар, да и Срби, односно „грчко-несједињени” постану „синови отечества” 
– Угарског краљевства. Да би се то остварило, Мушкатировић је пред-
лагао да се митрополити одрекну претензије да буду не само глава цркве 
него и „caput Nationis”, као и да се црква одрекне права на тзв.кадуцитет 
који није примерен њој него држави. 

Ускоро се показало да је Мушкатировићев труд био (углавном) уза-
лудан јер је између прве и друге аудијенције митрополита и епископа код 
цара дошло до груписања тзв. „ревнујућих националиста” који су одба-
цили његов План под изговором да су у њему изражене жеље појединца а 
не и жеље целог народа, који није имао прилику да се изјасни о инартику-
лацији преко Дијете, тим више што су Мађари о том ћутали а по њиховом 
уставу Срби се третирају као робови. На чело „националиста” ставили су 
се генерал Павле Папила па и један од најугледнијих епископа – Петар 
Петровић, којима је, као изгледа, са аустријске стране дат миг да се супрот-
ставе инартикулацији и споразумевању Срба с Мађарима чији је нацио-
нални покрет угрожавао и сам опстанак Хабзбуршке монархије. Србима је 
сада стављено у изглед осигурање њихових националних привилегија и 
потпуна заштита од стране Царског двора као изворишта њиховог при-
вилегијалног статуса, као фактора који није био несклон да их призна као 
народ и употреби ради равнотеже с Мађарима. То је, поред одбојног става 
Дијете према њима, имало за последицу да буде покренуто питање одржа-
вања сопственог, Народног сабора. Остаје нејасно да ли је то била изричи-
та молба присутних Срба или индиректна владарева понуда. Али, сигурно 
је то да је митрополит Путник са једним делом епископата и надаље желео 
да Срби буду заступљени и на Угарској дијети, на коју би дошли са фор-
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мулисаним захтевима свог Народног сабора. Путник се бојао једносмерног 
опредељења јер будућност свог народа није видео без споразумевања са 
Мађарима, односно без суделовања у Дијети која је доносила одлуке за 
Краљевину Угарску у којој су се и Срби налазили као њени становници и 
државни поданици. Али, присуству Срба на Дијети и даље су стављане 
препреке од ње саме, односно угарских феудалних сталежа. С те стране, 
као и од Угарске дворске канцеларије стављани су приговори о неустав-
ности цареве намере да Србима одобри одржавање сопственог Сабора, 
као и о непостојању „титулуса” под којим би епископи могли бити позва-
ни на Дијету пошто грчко-несједињени клер није признат као сталеж, а ако 
клер не постоји као сталеж, о њему се може говорити само као о неплеми-
ћима који, поготово, немају приступа сталешком Сабору односно Дијети. 

Примас Угарске, кардинал Баћањи био је сасвим јасан : Срби су стран-
ци у Угарској а њихова права не заснивају се на државним законима него 
на привилегијама које никад нису на Дијети озакоњене. У крајњем случа-
ју, позиви на Дијету могли би бити упућени митрополиту и епископима, 
као заступницима грчко-несједињене вероисповести, али никако и гра-
ђанским, политичким представницима непризнате (дакле „непостојеће”) 
нације, осим уколико није реч о посланицима слободних краљевских гра-
дова, међу којима има и Срба али не као репрезетаната некакве српске 
нације него као депутираца дотичних градова мешовитог народносног 
састава. 

Преко тих разлога, који су му достављени преко Угарске дворске 
канцеларије, цар је ћутке прешао и на трећој аудијенцији представника 
српског народа, укључивши и неке од „националиста”, потврдио своју од-
луку о одржавању посебног, са заседањима паралелног, „Илирског” народ-
ног сабора, с тим да то буде у Темишвару а под равнањем његовог сабор-
ског комесара, генерала Јозефа Шмитфелда, команданта Славонско-банат-
ске војне границе, одлучио одбивши предлог Угарске канцеларије да се уз 
њега именује и комесар мађарске народности а да се рад Сабора ограничи 
само на оквире из Деклараторије из 1779. године. 

Изненадна смрт у Бечу митрополита Мојсија Путника није довела до 
промене царевог става о карактеру Српског сабора, који је тада, поред по-
литичког, добио и карактер изборног Сабора, иако је с мађарске стране 
постављен захтев да Сабор буде само изборни а не и расправно-политички. 
Међутим, променио се став српских народних првака који су тада сасвим 
напустили намеру о учешћу на Дијети и сву пажњу усмерили на одржање 
сопственог Народног сабора. Главни терет пао је на епископа Петра Петро-
вића, који је, као личност у коју је Двор имао највише поверења, а био је и 
најстарији међу епископима, именован за администратора Карловачке ми-
трополије. На његов предлог и предлог епископа Шакабенте и Јовановића, 
цар је дозволио да се на Сабору, поред свештеничког, војно-граничарског 
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(„милитарског”) и провинцијалног (грађанског) сталежа, као посебна гру-
па, појави и 25 депутираца из реда српског племства, али је одбијен пред-
лог да се на њега позову београдски митрополит и народни депутирци из 
Србије. Позив је требало упутити ердељском и буковинском епископу, 
канонски везаним за Карловачког митрополита, али не и депутирцима из 
реда грађанства као се не би схватило да се српске националне привиле-
гије протежу и на становништво тих царских провинција. Депутирци за 
Сабор бирани су преко протопопијата а у Војној граници преко регимент-
ских кантона ; они су добијали писмена па и усмена овлаштења која су их 
обавезивала на прикључивање саборској већини и на тајност реда чак и у 
односу на њихове црквене општине. У тајној дворској и државној канце-
ларији у Бечу за комесара Шмитфелда израђена је инструкција за вођење 
Сабора на који не треба да се врши икакав притисак него да дозволи да 
депутирци предлажу и одлучују у слободи али умерено и разборито, а у 
погледу избора новог митрополита пажњу да усмери на оног кандидата 
који има поверење нације а који ће одговарати и жељама које ће цар по-
лагати у њега. 

Уочи почетка саборског заседања, до кога је дошло 1. септембра, по-
јавиле су се три варијанте српског програма, и то : 

1. Стефана Вујановског – да се Банат тражи за српску националну 
територију и у њему сопствена народна управа а у Бечу сопствена 
дворска канцеларија ; 

2. Програм племићке групе – да се тражи инартикулација српских 
привилегија у угарско законодавство, пошто су Мађари, наводно, 
спремни да то прихвате ; 

3. Програм генерала Папиле – да Банат и Срем, а евентуално и Ср-
бија, постану српска национална територија а да се за Србе у Угар-
ској, изван националне територије, осигура поштовање привилегија. 

Према Шмитфелдовим запажањима, за инарткулацију привилегија 
односно за сарадњу с Мађарима и обраћање Дијети, а против илирског 
дворског надлештва, залагали су се племићи, епископи и архимандрити 
(мањина !) док су се за Банат као националну територију, земаљску упра-
ву и Дворску канцеларију опредељивали милитари, провинцијалисти и 
већина световног клера. 

Израда саборског елабората поверена је Депутацији од 32 члана са 
Јаковом Сечанцем, десном руком комесара Шмитфелда, на челу. 

Сечанац је полазио од тога да „илирски” народ треба да буде равно-
праван с другима у држави и да му се омогући да постане „комплетно 
морално тело”, што он није био јер није имао своју посебну територију, 
органе власти и заступништво при Двору, иако му је то обећано, па је 
сматран као туђин и није имао никаквог утицаја на законодавство које је 
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ишло на његову штету. Сабор је своје главне политичке захтеве сажео у 
три тачке:  

1. Потрвду привилегија и додељивање националне територије;  
2. Слобода вероисповести и грађанска равноправност с правом на 

све почасти;  
3. да Војна граница остане под Дворским ратним саветом а у случају 

развојачења неког њеног дела да граничари не падну у кметство 
него да задрже слободу и привилегије. 

Неслагање је избило око друге тачке јер су свештенство, племићи и 
провинцијалисти захтевали да се за део народа који би био изван нацио-
налне територије тражи инартикулација привилегија у угарско законо-
давство јер ће у супротном и даље бити национално, верски и социјално 
угњетен и обесправљен. Ипак, Сечанчеве формулације су прихваћене а по 
сугестији комесара Шмитфелда, Банат је предвиђен за националну тери-
торију. 

У бурној расправи на Сабору посебно је запажен аргументовани го-
вор арадског депутирца, доктора права, Саве Текелије у прилог инартику-
лације, јер, по његовом мишљењу, само она може народу осигурати чврсту 
сталност и гаранцију за опстанак. Њом се не би извршила денационализа-
ција Срба али би се зближили Срби и Мађари као грађани и синови истог, 
заједничког отечества. Српске привилегије, које зависе од добре или зле 
воље владара, због чега су нестабилне и несигурне, треба преко Угарске 
дијете озаконити па ће добити чврсту правну подлогу пошто се неће моћи 
мењати и без пристанка Срба који би инартикулацијом ушли у Дијету ; 
шта више, баш она би их бранила у оквиру угарских закона које владари 
не могу мењати без њеног пристанка и дуге процедуре, а и стога што вла-
дари и сами полажу заклетву на устав Угарске као њени законити краље-
ви. Текелија је уверавао да се у свом највећем делу српске привилегије 
могу укључити у угарско законодавство док је немогуће створити нацио-
налну територију за народ расејан по целој Угарској а ни посебну власт 
јер би то била држава-монструм, у којој установе не би могле функциони-
сати. А, што се тиче Баната као националне територије, Текелија је и то 
сматрао као немогуће и незаконито и порицао могућност да се у њему 
паралелно одржавају царски апсолутизам и некаква антиапсолутистичка 
српска власт, која би доносила сопствене законе и угледала се на пример 
Енглеза и Француза. Текелија је, иначе оштрој и аргументованој критици 
подвргао српске привилегије и разоктрио демагогију својих политичких 
противника који су на речима порицали смисао постојања племства а на 
делу тежили да га се домогну. Но, с друге стране, Текелија је сам ишао у 
крајност, јер је као припадник угарског племства, идеализовао устав феу-
далне Угарске, чије је спровођење у дело било у рукама племства и висо-
ког католичког клера, нимало склоних „шизматичким и дивљим Рацима”, 
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чије је верске, националне и социјалне тежње било немогуће ускладити са 
интересима чувара феудалног „Трипартитума”. 

У нашој историографији сматрало се да Текелијина „Беседа” није 
имала видљивије последице на саборску већину. Нама се чини да није баш 
тако јер је после ње Сабор одустао од тврде одлуке да се Банат тражи за 
српску националну територију, на чему је инсистирао комесар Шмитфелд, 
него је прихватио Текелијин дипломатски одговор комесару да питање 
територије Сабор треба да оставивладару на решавање а да се одлучно ин-
систира на инартикулацији привилегија за оне делове нације који остану 
изван националне територије, без обзира за коју област ће се владар опре-
делити. Шмитфелд је то оценио као „самоограничење нације” и препу-
штање владаревој „превишњој милости”, али је и даље цару саветовао да 
баш Банат прогласи за српску националну територију и што пре створи 
Илирску дворску канцеларију као награду нацији због њене показане вер-
ности. Међутим, у царевом обраћању Сабору, којим су српском народу 
обећане заштита и милост, вешто је заобиђено питање националне терито-
рије а да Сабор на то није реаговао него се не само задовољио, него га је 
са одушевљењем прихватио и тако се сам од главног циља окренуо ка дру-
гим питањима, изношењем народних гравамина и постулата. 

Гравамина и постулата, поднета Сабору, у многом су слична па и 
скоро истоветна са представком упућеном митрополиту и епископату. 
Изношена су по епархијама и сталежима али и преко градских црквених 
општина. Тежиште гравамина било је на неравноправности православних 
поданика и њиховог свештенства, на несигурности манастирских поседа, 
на контрибуцији и десетини, прекомерној работи и дажбинама, школству 
и образовању, тешкоћама у вези са нотабилитацијом православних заслуж-
них за државу, на дискриминаторским законима око стицања поседа у 
Троједној краљевини, на запостављању Срба-официра, недостатка војних 
свештеника – капелана, неправди према бившим граничарскм породицама 
у Срему и Поморишју, на угњетавању од стране унијата, неравноправности 
по градовима и варошима, присилном расељавању и довођењу насељени-
ка из редова несрпских народности, на ограничавању употребе ћирилског 
писма, тешког приступа јавним службама, итд., а нарочито на мађарску 
управу у Банату. 

На основу гравамина извођени су народни захтеви или постулата, 
међу којима доминирају захтеви за верску и националну равноправност, 
за бољу дотацију православног свештенства, за ослобађање од притиска 
унијата и дажбина католичком клеру, за ослобађање свештеничких кућа, 
црквених и школских „плацева” од контрибуције, за примање грчко-несје-
дињених у јавне службе и њихово нобилитовање, за укидање застарелих 
закона, штетних за православне, за дотирање школа, за враћање десетине 
православној цркви, за места у градским магистратима, за бољи економ-



Владан Гавриловић: ТЕМИШВАРСКИ САБОР 1790. ГОДИНЕ... 19 

ски положај сељака и граничара, за стварање нових коморских диштрика-
та, за враћање аустријске, немачке управе у Банату, за исправљање поједи-
них одредаба из Деклараторије, итд.итд, као и за уношење у инаугуралну 
диплому обавеза о осигурању политичких права и слобода целог „илир-
ског” народа. 

При крају заседања Сабор је за новог митрополита изабрао будим-
ског епископа, Стевана Стратимировића, дајући му предност над несиг-
нираним кандидатом „националиста”, штићеником комесара Шмитфелда 
и дворских кругова у Бечу, епископом Петром Петровићем, у чему се 
може мислити као о настојању народних депутираца да сасвим не одбаце 
могућност споразумевања с Мађарима у спровођењу инартикулације на-
ционалних привилегија у угарско законодавство. 

Заседање Српског народног сабора праћено је са зебњом угарских 
жупанија, Угарског намесничког већа и Угарске дворске канцеларије. С 
њихове стране тврдило се да је тај Сабор незаконит, да је нелигитимно и 
именовање немађара за његовог комесара, да је незаконито и настојање 
Српског сабора да се прогласи за „другу Дијету”, да је недозвољиво да се 
на њему расправља чак и о аграрним захтевима и другим питањима изван 
оквира верско-црквене тематике. Комесар Шмитфелд је оптуживан због 
притиска на народне депутирце ради додељивања Баната за „илирску” 
националну територију а евентуално издвајање Баната приказивало се као 
почетак разбијања целовитости Угарске краљевине, као што се и појава 
посебне, племићке групације на Сабору сматрало настојањем да се разби-
је јединство њиховог сталежа у земаљским размерама. Посебно је владао 
страх да заседање Српског сабора не буде повод за сељачке немире, као 
што се само неколико година раније десило у Ердељу. 

Рад Српског сабора имао је утицаја на држање Дијете према грчко-
-несједињенима у Угарској, о чему сведочи њен пристанак да у Инаугу-
ралну диплому од 14. новембра унесе и предлог „О несједињеним Грцима”, 
којим су им обећана државно-грађанска права и слобода вероисповести 
али само као посебне верске скупине а не као националне заједнице, што 
је било битна разлика у односу на захтеве Српског сабора да „Илири” бу-
ду признати за нацију са свим последицама које би из тога произашле. 

У саборском елаборату, његов творац Јаков Сечанац пошао је од ис-
торијског права Срба у Угарској на посебну, националну територију преко 
заслуга у старој Угарској, преко заслуга у борбама против Турака и, нарав-
но, преко Леополдовских привилегија али то право није и остварио због 
интрига „јерархично-аристократичне партаје” т.ј.католичке црквене јерар-
хије и угарске аристократије, које су се држале начела да српски народ, 
пошто не припада њиховој цркви није достојан да ужива грађанска права 
и повластице у оквиру „апостолске државе”. Та моћна друштвена група-
ција имала је за циљ да растури православну цркву и утамани српско на-
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родно биће, и да Србима не дозволи деспота, стицање племства и приступ 
ка „вишој изображености” и приступ јавним звањима. Она је Србе осудила 
на статус „скитајућег се народа” и као покретну имовину разделила при-
ватним спахијама. 

Саборска депутација је све народне тужбе (гравамина) и постулате 
(захтеве) сврстала у три категорије односно „разреде” и сажето их изло-
жила држећи се историјског и природног права, начела јозефинизма и ра-
ционалистичке логике. У „првом разреду” народна захтевања формулиса-
на су у 20 тачака, у „другом разреду” у 12 тачака и додатком који се одно-
си на Деклараторију из 1779, а у „трећем разреду” нашли су се захтеви ма-
настира, Војне границе, провинцијалиста и појединих епархија. 

У тим одељцима елабората садржани су захтеви у односу на вероис-
повест, свештенство, монаштво, нобилитацију, стање граничара и сељака, 
на задржавање Славонског урбара, на стање Срба у слободним краљевским 
градовима и војним комунитетима и коморским варошима, на коморске 
диштрикте, противсрпске законе у Троједној краљевини, стицање грађан-
ских права, катастрофално стање православних под мађарском управом у 
Банату, дажбине католичком клеру, унијатски притисак, погрдне називе 
за грчко-несједињене у Угарској, на народно-црквене фондове, ћирилску 
штампарију, ћирилско писмо, итд.итд. Посебно су истакнути проблеми 
српског школства, националних привилегија, народноцрквеног сабора и 
националне територије не опредељујући се чврсто за Банат него, у крајњој 
линији, препуштајући владару да о том донесе коначну одлуку. 

Саборски елаборат комесар Шмитфелд послао је у Беч Дворском рат-
ном савету и Угарској дворској канцеларији и попратио га својим исцрпним 
коментарима, закључцима и предлозима, рефељније оцртавајући значај 
појединих гравамина и постулата, односно њихове шире позадине и могу-
ћих домета и последица, показујући да је био врло добар познавалац поли-
тичких, социјалних,економских и културних прилика у српском, односно 
у православном друштву у Монархији и Угарској током XVIII века. 

Шмитфелд је објаснио и како је преко Саборске депутације вршена 
редакција народних постулата и како је Сабор уверио у добру вољу вла-
дара према српском народу па су избегнуте крајности и захтеви који би и 
њега као комесара могли компромитовати. Уз елаборат Шмитфелд је из-
јавио да с једне стране, он не може да подржи више захтева те нације, који 
би, више у будућности, били неспојиви са интересима државе, а, с друге 
стране, сматра да је дужан да саветује да се милостиво прихвате сви они 
захтеви који стоје у складу с државним резоном а који се не могу порећи 
као жеља за испуњењем привилегија обећаних тој нацији. 

Шмитфелд је полазио од постојања српских привилегија и предлагао 
да се према православној цркви и свештенству заузима коректно држање 
и поштују њихова права те да се одбаце презир и ароганција према њима, 
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подржао је захтеве у погледу националних школа иако је у начелу пред-
ност давао немачким школама у Војној граници, увиђао је потребу за чеш-
ћом нотабилитацијом заслужних припадника „илирске нације” и нагла-
шено залагао да се Банат тој нацији уступи за националну територију јер 
би се тим осигурала политичка егзистенција нације и одржала њена не-
поколебива верност према царском двору. Такође је подржао и захтев за 
посебно дворско надлештво за Србе са неколико саветника из реда њихо-
вих „националиста” пошто би се тим, поред осталог, могао одстранити 
утицај свештенства на световни део нације. Сматрао је да треба обустави-
ти притисак католичког и унијатског свештенства на „грчко-несједињене”, 
укинути њихове дажбине католичком клеру, побољшати материјално 
стање православног свештенства, нарочито по градовима, као што је и 
предлагао да се укине дискриминација православних у магистратима по 
слободним краљевским градовима. Шмитфелд је као позитивно оценио 
настојања око снажења народноцрквених фондова ради издржавања свеш-
тенства, семинарије, школа и других корисних сврха, при чему је полазио 
од тога да манастири дају веће прилоге за њега и то тако што би се на њих 
применио буковински начин уређења, посебно калуђерске исхране. Одбио 
је захтев за повећање манастирских поседа, као и њихову заступљеност на 
жупанијским скупштинама а предлагао је и постепено и опрезно смањи-
вање броја калуђера у њима. 

Опширној и аргумантованој анализи изложио је захтев за преноше-
ње права на десетину од православних верника са католичке на православ-
ну цркву и изразио склоност да се то врло замршено, а итекако значајно 
питање реши у корист православне цркве. Међутим, у погледу Даљског 
спахилука није подржао захтев Сабора да се он митрополитима предаје 
донацијом у трајно власништво него је инсистирао да се исти даје „ad per-
sonam”, и то увек с клаузулом о верности митрополита према Царском 
двору. Шмитфелд се поближе задржао на тужбама у вези с положајем 
свештенства, посебно на стаусу свештеничких синова и њихових обавеза, 
на дажбинама свештеничких кућа, као и на работи граничара, предлажући 
нешто повољњнија решења од постојећих. Позитиван став заузео је и у 
погледу враћања укинутих граничарских војних комунитета, а подржао је 
и захтев ради одстрањивања племића као посебне скупине у Народном 
сабору. Иначе, Шмитфелд је подржао већину захтева Сабора, који су ишли 
ка укидању свега што је вређало нацију и њену вероисповест. Могло би се 
чак рећи да је према њима у својим закључцима и предлозима био обазри-
вији него у току вођења саборског заседања. 
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Поводом захтева у саборском елаборату, одржана су саветовања у 
врховним органима власти, односно у Дворској конференцији и Државној 
канцеларији, на којима је тежиште стављено на питање инартикулације и 
присуство Срба на Дијети, као и на екскорпорацију Баната из Угарске и 
његово претварање у српску националну територију. Мађарски великодо-
стојници били су у недоумици о праву „илирске нације” да буде присутна 
на Дијети и да добије грађанску равноправност и, посебно, да јој се омогу-
ћи да, на подлози својих националних привилегија, буду „држава у држа-
ви”. Ствари су постале нешто јасније после предлога владара и Дијете да 
се донесе законски чланак о државно-грађанској равноправности „грчко-
несједињених”, о слободи њихове вероисповести и расчлањавања оног 
што се у односу на њих задржава у делокругу владара од оног што би спа-
дало у надлежност Угарске дијете. Спорно је било дефинисање оног првог, 
посебно због формулације да се владару, поред јасно наведених компетен-
ција, оставља право одлучивања и „у осталим стварима” (in caeterorum 
negotiorum), пошто би се тим сукобљавале надлежности Дијете и владара 
и осигуравала његова предност, односно остављала могућност да владар, 
самостално, апсолутистички доноси одлуке у корист Срба (грчко-несједи-
њених а на штету мађарске државе и њене уставности. У расправи о свему 
томе у Дворској конференцији доминирали су угарски магнати, као бранио-
ци интегритета Угарске и њеног устава, док се једва чуо глас представника 
Државне канцеларије, фон Шпилмана, који је заступао становишта Двора, 
па добрим делом, и интересе „илирске нације”, док је престолонаследник 
Франц, будући цар Аустрије, исказивао неприкривену нетрпељивост пре-
ма „илирској и влашкој нацији” и њеним политичким претензијама. 

У сасвим другачијем смислу српско питање разматрано је у Држав-
ној канцеларији из које је потекао елаборат, вероватно из пера канцелара, 
кнеза Венцела фон Кауница. Тежиште тог разматрања стављено је на трај-
но одвајање и супротстављање Срба и Мађара са давањем предности Срби-
ма као нацији потпуно оданој Царском дому и фактора равнотеже у односу 
на Мађаре као његову опозицију. Инартикулација Срба представљена је 
као опасност од њиховог нестанка као нације и утапања у мађарски народ, 
што је требало спречити да се не би изгубио драгоцени савезник Двора. 
Стога се у тим разматрањима пледирало за уступање Баната „илирској 
нацији”, при чему су изношени речити аргументи pro et contra за његову 
екскорпорацију из Угарске. У случају, пак, да се Банат због посебних по-
литичких разлога не буде могао издвојити из Угарске, пошто је цар исто-
времено и краљ Угарске, па мора поштовати своје обавезе према њој и 
њеном интегритету, поднет је занимљив, мада нереалан предлог да се срп-
ска национална територија створи на подручју Горског котара, Северног 
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приморја и Ријечког губернијума, првенствено стога што су Срби, однос-
но Грци или православни, најсклонији трговини и најкориснији државним 
финансијама, а за екскорпорацију тих крајева не би било озбиљнијих по-
литичких препрека ни од стране Мађарске ни од безначајне Хрватске. 

Међутим, цар се у међувремену коначно одлучио да Банат буде ин-
корпорисан у Угарску, што је саопштено заинтересованим чиниоцима у 
Угарској, као и митрополиту Стевану Стратимировићу кад је у другој по-
ловини јануара 1791. стигао у Беч ради убрзања у решавању постулата 
Српског народног сабора. 

С друге стране, да би одржао своје обећање Србима о стварању за 
њих посебног дворског надлештва, а и да би одржао уравнотежен став 
према Србима и Мађарима, цар је 20. фебруара 1791. створио Илирску 
дворску канцеларију и угарске сталеже ставио пред свршен чин. На чело 
тог новог „министарства” за грчко-несједињене становнике поставио је од 
мађарског и хрватског племства и свештенства најомрзнутијег човека, 
грофа Фрању Балашу. Угарској дворској канцеларији у Бечу и Дијети у 
Будиму остало је само да изражавају своје огорчење због тог чина и да 
узнастоје да ограниче делокруг Илирске канцеларије за коју су тврдиле да 
ће се мешати у надлежности других институција а посебно Угарске двор-
ске канцеларије и Угарског намесничког већа, којима су „грчко-несједи-
њени” становници Угарске били подчињени од укидања Илирске дворске 
депутације 1777. до 1791. године. Представници Угарске понављали су да 
је после доношења на Дијети законског чланка „О грчко-несједињенима” 
отворен пут њиховом уклапању у уставни поредак Угарске и да је, стога, 
стварање посебне дворске Канцеларије за њих сасвим непотребно а за 
Угарску врло штетно, тим више што то може бити преседан и за друге, 
немађарске поданике и провинције у дотад јединственој Краљевини Угар-
ској. Са стране Двора и од канцелара Балаше стизао је недвосмислен од-
говор да Илирска дворска канцеларија неће прелазити оквир делатности 
бивше Илирске дворске депутације и да неће вређати прерогативе посто-
јећих угарских власти и угарску сталешку уставност. Од угарског плем-
ства, преко жупанија и Дијете, Двору је указивано на наводну опасност за 
целу државу од ширења „илирске нације”, од њеног осамостаљења и могу-
ћих веза са истоверном Русијом, па је упорно понављан захтев о укидању 
Илирске дворске канцеларије и укалањања с положаја канцелара грофа 
Балаше. Паралелно с тим, на Дијети се и даље расправљало о законском 
чланку „О несједињеним Грцима”, који је, најзад, добио коначан облик 
дајући им пуну грађанску равноправност, укидајући дотад ограничавајуће 
законе у односу на њих, обећавајући им приступ у јавне службе и стицање 
племићких титула и поседа, али остављајући неограничена права владара 
у погледу њихове цркве, вероисповести, фондација, школства и других 
ствари, као и српских привилегија, уколико оне нису противне основном 
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уставу Краљевине Угарске. То није било безначајно али не и у мери коју 
је тражио Српски народни сабор, држећи се становишта да Срби нису са-
мо верска заједница „грчко-несједињених” него нација која тражи атрибу-
те који јој као нацији припадају.  

Главни задатак Илирске дворске канцеларије требало је да буде ре-
шавање гравамина и постулата Српског народног сабора, ради кога је већ 
у марту 1791.започето њихово критичко разматрање и предлагање реше-
ња у посебној Дворској комисији, састављеној од представника Илирске 
дворске канцеларије а уз присуство бившег саборског комесара, генерала 
Јозефа Шмитфелда. 

Расправа је текла тако што је у вези са сваким саборским постулатом 
најпре саслушано мишљење комесара Шмитфелда, које је или без диску-
сије прихватано или, најчешће, унеколико допуњавано и поближе образ-
лагано а ретко када једноставно одбијано. Рад Комисије био је олакшан 
претходним доношењем законског чланка Дијете „О грчко-несједињени-
ма”, „О протестантима”, „О Јозефинским даровима”, Кантоналном регу-
лативу из 1786.итд.и, наравно, на одредбама из српских привилегија. 

У расправи било је приметно настојање канцелара Балаше да се уне-
колико повећају права, повластице и слободе „грчко-несједињених” али 
уз стриктно поштовање компетенција владара у сфери која му је припада-
ла и после Дијетиних закључака из 1790/1791. Занимљива су била разма-
трања представника Дворског ратног савета о школству у Војној граници, 
о националном језику, о настојању да граничари не излазе из оквира свог 
војно-сељачког статуса, да се преко богослова из Ердеља и Буковине срп-
ске националне привилегије не шире и на аустријске провинције, као и 
мишљења о ћирилском писму у основно школству, цркви, трговини. У 
расправи у обзир је узимана велика економска исцрпеност граничара и 
сељака у току рата и њихова немогућност за подношење додатних дажби-
на у корист Народних фондова, школства, свештеничке штоле, епископ-
ске конвенције и томе слично. Изражавана је жеља за уклањање разних 
злоупотреба, насиља и запостављености православних становника, жеља 
да се побољша положај православних по слободним краљевским градови-
ма и војно-граничарским комунитетима, да се правичније поставе односи 
у мешовитим браковима, да се ставе границе пропагирању уније, да се 
створи Семинарија о трошку државе, повећају извори прихода Национал-
них фондова, да се коначно реши питање десетине православној цркви, 
питање стипендирања православних ђака из државних односно католич-
ких фондација итд. Комисија је подржала предлог о искључењу племства, 
као сталежа, из Народног сабора али није препоручила укључивање мана-
стирских представника у жупанијске скупштине нити предлог о велико-
жупанству српског митрополита. Што се тиче националне територије, Ко-
мисија је сматрала да је инкорпорација Баната у Угарску постала свршена 
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ствар а да је на владару да одлучи да ли ће се у будућности наћи могућ-
ност и начин да се „илирској нацији” додели нека територија. У погледу 
Баната становништву је остављена само могућност да се за решавање сво-
јих тегоба обраћа законитим, постојећим властима. 

Рад Мешовите Дворске комисије потрајао је неколико недеља а вла-
дару је у врло сажетом облику поднет њен елаборат у коме је сваки посту-
лат укратко изложен и на њега предложено језгровито решење за цареву 
резолуцију. 

Као свршене чињенице наведено је стварање Илирске дворске канце-
ларије и инкорпорација Баната у Угарску а за многе захтеве констатовано 
је да су решени на овај или на онај начин док је за многе друге решење 
требало тражити редовним правним поступцима код земаљских власти. 
Јасно је указано на настојање владара да се отклони неравноправност 
„грчко-несједињених” у односу на католике и православне цркве према 
католичкој и унијатској, православног клера према католичком у погледу 
прихода, односно дажбина, правног положаја, погрдних назива и омалова-
жавања вероисповести, сметњи у погледу слободе вероисповести и вер-
ских обреда и ослобађања од десетине католичкој цркви. Манастирима је 
обећана већа правно-имовинска сигурност али није удовољено њиховој 
жељи за учешће у жупанијским скупштинама, као ни у погледу именова-
ња митрополита за великог жупана. Није до краја решено питање пуног 
власништва над Даљским спахилуком као ни питање права православне 
цркве на десетину од својих верника али је предложен позитиван одговор 
у погледу ћирилске штампарије, богословске семинарије, стипендирања, 
школства, спорења око цркава са унијатима, унапређења Народних фон-
дова, општег и посебног у положају граничара итд. Владар је потврдио 
предлоге о побољшању правног и економског положаја православних у 
градовима, као и право на потпуну слободу трговине а одложио је обнав-
љање комунитетског статуса неких граничарских градова али је прихва-
тио све захтеве око подизања српских цркава у Троједној краљевини. 

У погледу Илирске дворске канцеларије, којој је поверено даље реша-
вање појединачних тужби и постулата Српског народног сабора, може се 
рећи да је то било доста добро организована придворна институција са 
епископом Петром Петровићем као главним референтом. Сам Балаша био 
је врло вредан и амбициозан бирократа који је сваки предмет озбиљно 
проучавао и подносио исцрпне и образложене елаборате који представља-
ју историјске изворе првог реда. 

Док је цар Леополд II био у животу, Канцеларија је интезивно обав-
љала своје задатке, иако њеним радом није био задовољан српски еписко-
пат сматрајући да Балаша настоји да себи потчини цело српско друштво и 
његову цркву, као и да понизи њен епископат не презајући да се меша и у 
догматска питања, а уједно заобилазећи и митрополита и епископе. 
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После смрти цара Леополда, Аустријска царевина у много чему бит-
ном почела је да мења своју спољну и унутарњу политику, одступајући од 
јозефинизма и улазећи у реакционарне воде и то преко савеза са угарским 
феудалним сталежима који се нису мирили са постојањем Илирске двор-
ске канцеларије, него су упорно захтевали њено укидање, оцењујући је 
као непотребну, скупу и противуставну установу. Нови цар, Франц I, који 
није трпео ни канцелара Балашу ни Србе, као народ, без двоумљења је при-
хватио тај захтев и 22.јуна 1792. саопштио Дијети да потврђује њен закон-
ски чланак 10:1792. о укидању Илирске дворске канцеларије и враћању 
политичких надлежности над Србима („грчко-несједињенима”) у Угар-
ској у делокруг Угарског намеснчког већа у Будиму и Угарске дворске 
канцеларије у Бечу. 

Том царевом одлуком решавање гравамина и постулата Српског на-
рода, изнетим на Сабору у Темишвару 1790, скренуто је са дотадашњег 
пута и, у много чему битном, успорено или сасвим обустављено, а то, сва-
како, није било на корист него на штету Срба у целој Аустријској царе-
вини а посебно Срба у Угарској краљевини. Ипак, из тога не би требало 
изводити закључак о потпуном поразу националних, верских, социјалних 
и културно-просветних тежњи и циљева српског народа, исказаних пре и 
у току његовог Сабора 1790.године. 
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DIE VOLKSVERSAMMLUNG IN TEMESWAR IM JAHRE 1790 
- SERBEN IN DER MONARCHIE ZWISCHEN DEN UNGARISCHEN  

UND ÖSTERREICHISCHEN BEHÖRDEN 

ZUSAMMENFASSUNG: Die letzten Wochen des Lebens vom Kaiser Joseph 
II. waren im Zeichen des ungarischen Adelsnationalismus, der seine Reformen 
zu verwerfen gedroht hatte, einschließlich des Patentes über die Religionstole-
ranz und der Gesetze aus der agrar-sozialen Sphäre. Darauf mussten die Serben 
in der Monarchie reagieren, beziehungsweise sich für die Verteidigung ihres 
nationalen und gesellschaftlichen Wesens vorbereiten. Das erahnten besonders 
das geistig-politische Oberhaupt des serbischen Volkes, Metropolit Mojsije 
Putnik, der Senator zu Pest, Jovan Muškatirović, und andere führende Intelek-
tuelle, die behaupteten, dass die Serben nicht passiv bleiben dürften, denn die 
angekündigten Veränderungen im Staat, besonders in seinem ungarischen Teil, 
sollten nicht ohne ihre Teilnahme und zu ihrem Nachteil realisiert werden. Zwei 
Bischöfe, Stefan Stratimirović und Josif Jovanović Šakabenta, haben vorgeschla-
gen, dass man die Einberufung einer eigenen kirchlichen Volksversammlung 
seitens des Kaisers durchsetzt, aber nicht damit sich die Serben der Diät wider-
setzen, sondern damit sie die ihr hingewiesenen Vorschläge auf eine breitere, 
allgemein nationale Grundlage setzen konnten. 

Der plötzliche Tod des Metropoliten Mojsije Putnik führte nicht zur Än-
derung des Standpunktes des Kaisers über den Charakter der serbischen Volks-
versammlung, die damals neben dem politischen auch den Charakter einer 
Wahl-Volksversammlung bekommen hatte, obwohl von ungarischer Seite die 
Forderung gestellt wurde, dass es nur eine Wahl-Volksversammlung sein solle. 
Unmittelbar vor Beginn der Sitzung der Volksversammlung, die am 1. September 
stattfand, sind drei Varianten des serbischen Programms erschienen. 

Zu Unstimmigkeiten ist es gekommen, weil die Priesterschaft, der Adel 
und die Provinzialisten die Inartikulierung von Privilegien in die ungarische Ge-
setzgebung für den Teil des Volkes verlangt haben, der außerhalb des nationalen 
Territoriums leben würde. Im entgegengesetzten Falle wären sie weiterhin na-
tional, religiös und sozial unterdrückt und rechtlos gewesen. Bei einer heftigen 
Diskussion auf der Volksversammlung rief die Rede des Deputierten aus Arad, 
Sava Tekelija, der Doktor der juristischen Wissenschaften war, besondere 
Aufmerksamkeit hervor. Er sprach zugunsten der Inartikulierung, denn, seiner 
Meinung nach, kann dem Volke nur dadurch ein fester Zusammenhalt und die 
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Garantie für seine Existenz gesichert werden. Serbische Privilegien sind vom 
Willen des Herrschers abhängig und demzufolge auch unstabil und unsicher, 
und sie sollten durch die Ungarische Diät legalisiert werden, wodurch sie eine 
feste juristische Grundlage erhalten werden. 

Am Ende der Versammlung wurde der Bischof von Budim, Stevan Stra-
timirović, zum neuen Metropoliten gewählt, indem er dem Kandidaten der "Na-
tionalisten", dem Schützling des Kommissars Schmidtfeld und der Hofkreise in 
Wien, dem Bischof Petar Petrović, vorgezogen wurde. Um sein Versprechen an 
die Serben über die Gründung einer besonderen Hofbehörde zu erfüllen, hat der 
Kaiser am 20. Februar 1790 die Illyrische Hofkanzlei errichten lassen. Auf diese 
Weise hat er die ungarischen Stände vor vollendete Tatsachen gestellt. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Volksversammlung, Metropolit, Mojsije Putnik, Ste-
van Stratimirović, Sava Tekelija, Illyrische Hofkanzlei 
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О СРПСКИМ ЦРКВЕНО-НАРОДНИМ САБОРИМА  
У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ 1861–18901 

 
САЖЕТАК: Црквено-народни сабори представљају најважнију институцију 

код Срба у Карловачкој митрополији. Од Сабора 1864–1865. световњаци либерали 
и конезрвативци предвођени јерархијом започињу еру својих сукоба који ће траја-
ти све до избијања Првог светског рата. Жеља милетићеваца, касније либерала и 
радикала да се наметну као кључни чинилац у управљању Црквом и често црквеним-
-канонским пословима изазвала је огорчење јерархије која је ослонац тражила врло 
често на страни Владе у Пешти. Управо овај српско-српски сукоб само је слабио и 
смањивао шансе да се одбрани црквено-школска аутономија и да се боље и јаче 
одупре нарастајућем притиску Владе и убрзаној мађаризацији. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Благовештенски сабор, Светозар Милетић, Никанор Грујић, 
Јосиф Рајачић, Самуило Маширевић, Прокопије Ивачковић, Герман Анђелић. 

Црквено-народни сабори представљају најважнију институцију код 
Срба у Карловачкој митрополији. Кроз период 1861–1890. преламао се 
читав црквени и световни живот Срба у Монархији, бирани су митропо-
лити-патријарси, вођени жестоки окршаји око превласти на Саборима и 
управом над имовином Цркве. Од Сабора 1864–1865. световњаци либе-
рали и конезрвативци предвођени јерархијом започињу еру својих сукоба 
који ће трајати све до избијања Првог светског рата. Жеља милетићеваца, 
касније либерала и радикала да се наметну као кључни чинилац у управ-
љању Црквом и често црквеним- канонским пословима изазвала је огор-

                                                      
1 Рад је фазни резултат пројекта Војвођански простор у контексту Европске историје. 
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чење јерархије која је ослонац тражила врло често на страни Владе у Пе-
шти. Управо овај српско-српски сукоб само је слабио и смањивао шансе 
да се одбрани црквено-школска аутономија и да се боље и јаче одупре на-
растајућем притиску Владе и убрзаној мађаризацији. 

На Благовештенском сабору (2–20. април 1861), који је представљао 
један од три најзначајнија сабора у повести Срба у Монархији, поново се 
јасно иступило са жељом да се образује посебна српска територија са Вој-
водом на челу и значајним степеном аутономије и прилично самосталним 
институцијама. Дешавања на Благовештенском сабору била су суштински 
врхунац јединства у покушајима да се достигне што већи степен самостал-
ности у оквирима Угарске. Иако су посланици били подељени на две гру-
пације, окупљене око предлога Већине и Мањине на Сабору, круцијалне 
разлике у форми захтева када се сагледава степен аутономије нису посто-
јале. Патријарх Јосиф Рајачић, Милетић, Никанор Грујић, Јован Суботић, 
су инсистирали на томе да се мора оформити територија са својим инсти-
туцијама у оквирима Угарске. Чињеница је да патријарх и група старијих 
политичара око Ђорђа Стојаковића више инклинира старој, тада речено 
опробаној тактици ослонца на Привилегије и Двор, не одбацујући у потпуно-
сти потребу да се разговара са Мађарима. Милетић и архимандрит Герман 
Анђелић су профилисаније тражили да се мора разговарати са мађарским 
политичким представницима, пошто дешавања из Револуције 1848–1849. 
упућују на закључак да се Дворски круг најпре мора договорити са Мађар-
ском политичком елитом. Реално Милетић јесте био у праву да се прво 
мора разговарати са Деаком и Андрашијем, али исто тако није реално са-
гледавао да Мађарска државна идеја није у складу са тражењима Срба на 
Благовештенском сабору. На Угарском сабору, који је одржаван после 
Благовештенског сабора, врло негативно се говорило о српским захтевима 
који су сматрани непријатељским. Више истакнутих мађарских политича-
ра је беседило о немогућности да се Србима изађе у сусрет јер би тај начин 
решавања народносног питања довео до растакања државног јединства 
Угарске. Поред подршке која је стизала из Кнежевине Србије, на првом 
месту од Илије Гарашанина, да се дође до споразума са Мађарима спора-
зум није постигнут. 

Црква је у том погледу била реалнија од Милетића. Опробана поли-
тика не супротсављања државним властима, која је омогућила Цркви да 
опстаје и у много тежим околностима, могла се очекивати и овом прили-
ком. Црквени живот и црквена пракса да се унутрашњом дипломатијом и 
стрпљивим инсистирањем на постојећем оствари опстанак Митрополије и 
њених добара тешко се могао изменити. Са друге стране Милетић и либе-
рали, дубоко укорењени у идеји неопходности промена и изображавања, 
нису желели да национално буде потиснуто у односу на Црквено, посебно 
сматрајући да је степен духовности у Митрополији на ниском нивоу. Ли-
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берали су полазили од тога да је ниво образовања свештенштва и монаш-
тва на проблематичном нивоу и да је стање у школама катастрофално ло-
ше. Сукоб ове две струје у српској политици и Цркви био је неминован. 

После смрти патријарха Рајачића 13. децембра 1861. за Администра-
тора Митрополије је именован епископ темишварски Самуило Маширевић. 
Током 1862–1863. било је више предлога да се сазове Црквено-народни 
сабор али без успеха. У мноштву предлога да се редефинишу односи у 
самој Монархији, посебно на релацији Беч-Пешта, Двор није превише жу-
рио да изађе у сусрет српским политичким захтевима, па је патријарашка 
столица била упражњена. Нови Сабор изборног карактера сазван је авгу-
ста 1864. Први циљ тзв. Илинданског сабора (отворен 23. јула/ 4. августа) 
је био да се изабере нови Карловачки првојерарх. Већину гласова и подр-
шку државе је добио темишварски владика и Администратор Маширевић. 
Једини посланик који није гласао био је Светозар Милетић. У дугим рас-
правама о начину вођења Цркве и њених фондова, све чешће се говорило 
о томе да се Црквено-народни сабори морају другачије преустројити и да 
се свештеници морају развластити посебно када је у питању управа над 
Фондовима митрополије. 

Следећа важна тачка овог и следећег Сабора из фебруара-марта 1865. 
била је питање Црквеног разграничења са Румунима. Цар Франц Јозеф је 
децембра 1864. дозволио Румунима да оформе своју Митрополију, а за 
митрополита је именован епископ Андреј Шагуна. Црквено питање на 
релацији Карловачки епископат и Румуни је отворено још 1851. Тада ар-
химандрит, а од 1864. епископ пакрачки Никанор Грујић посебно је писао 
о овој тешкој и компликованој тематици која је посебно заоштрена када је 
дошло до поделе црквене имовине и парохија. Иако је Милетић тврдио да 
је српски Сабор надлежан за питање Румунске цркве, владар је био друга-
чијег мишљења, па је ово важно питање решено на састанцима црквених 
делегација и дугогодишњим преговорима. Резонанатни тонови које је 
либерална групација упутила јерархији најбоље су осликани реченицом 
Поповима да кројимо капу, које је изговорио Јован Суботић, а прибележио 
Никанор Грујић. На дневном реду Сабора такође се нашао и начин избора 
посланика и организовања парохија и епархија, који ће бити враћен на 
снагу после сужавања аутономије 1912. На Сабору су такође донете и од-
луке о Фондовима, дотацији свештенства, али начину формирања Митро-
полијских и епархијских органа власти. Одлуке су потврђење од стране 
цара Франц Јозефа током 1868.  

Један од кључних сабора у ери после Благовештенског, био је дуги 
Сабор који је заседао и више наврата од 1869. до 1871. На самом почетку 
(1. јун – 3. јул 1869) поставило се питање председавајућег на Сабору, по-
што су либерали захтевали да се председник бира, а конзервативна струја 
је доказивала да је патријарх природни председник Сабора. На 15 сабор-
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ских седница свака реченица праћена је репликом супротне стране. Тако 
се заметнуо један од најжећих и најнепријатнијих сукоба до тада, који је 
карактерисала обострана нетрпељивост и велики број увреда који је сва-
кодневно изговаран или објављен у штампи. Патријарх Маширевић је по-
сле консултације са епископим и Владом привремено одложио седнице. 
Како је сам касније тврдио, сматрао је да је животно угрожен од дела 
Милетићевих посланика. Атмосфера увреда и галаме, са једне стране, и 
епископског дистанцирања са друге стране, карактерише многобројне 
описе дешавања у Сремским Карловцима током јуна 1869. Маширевићева 
смрт јануара 1870. актуелизује питање наставка саедница. Милетић уско-
ро објављује свој програмски текст Христос се роди да нас ослободи, у 
коме је упутио критике на рачун Цркве и њених епископа.  

На Ђурђевданском сабору (маја/ јуна) 1870. читавим низом одлука 
фактички је развлашћена Црква управљања својом имовином и Фондови-
ма, а Саборским одбором који је управљала већина онемогућено је да је-
рархија сама одређује дневни ред Сабора или да у циклусима између два 
заседања сама доноси одлуке. Ипак за Цркву је најважније било питање 
избора епископа. Милетић и посланици СНСС су захтевали промене и у 
том погледу. Протестантски ђаци, школовани на Лицејима широм Словач-
ке, нису имали разумевања за епископални карактер Српске цркве. Миле-
тићево инсистирање на његовој интерпретацији црквених канона је дове-
ло до правог рата на Сабору, и померања српских архијереја према Влади 
у Пешти. Пакрачки епископ Никанор Грујић је био водећи говорник у име 
Цркве и у том погледу показао велику надмоћ над либералим и њиховим 
аргументима. У расправи везаној за ново Устројство сабора тачка о избо-
ру патријарха била је после 15 места, што је за Цркву било увредљиво и 
проблематично. Милетићево инсистирање, које је здушно помогао Јован 
Суботић, да се прво реформише Црква па онда бира патријарх, била је тач-
ка коју епископи нису могли да до краја прихвате. Либерали су изгласали 
ново Устројство, а Црква поднела на њега Сепаратни вотум, који послат 
Влади да се у име епископа разматра и уврсти у Устројство. Идеје Свето-
зара Милетића да епископе посвећују владике из Србије или Црногорски 
митрополит, уколико нема часних владика у Митрополији, примљене су у 
Цркви са огорчењем и непријатељством. Владика Никанор Грујић је више 
пута апеловао да се на Цркву напада на недостојанствен и увредљив начин. 
Његове реченице да је Србин и српски владика, нису допрле до либерала, 
који су желели пуну победу на Сабору. 

Страсти се више нису могле стишати. Напади на Никанора Грујића у 
Милетићевој Застави били су свакодневни и жестоки. Мржња која је би-
ла присутна на Сабору, преовладавала је на страницама штампе. Иако се 
на седницама Сабора 10/ 22. мај – 31. јул / 10. август 1871. махом расправ-
љало о школским питањима, горак укус са претходног сабора био је све-
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присутан. Проте Ђорђе Бранковић и Никола Беговић предњачили су у 
критици својих епископа, док је владика будимски Арсеније Стојковић, 
подржавао либерале надајући се да ће добити већину гласова на избору за 
патријарха. У том погледу посебно је био важан међусобни однос самих 
епископа. Тежње владике Стојковића да се кандидује за патријарха и тврдо 
противљење пакрачког владике Грујића против ових покушаја довели су 
и до правог паралисања рада Синода. Ипак установљене су уредбе за Учи-
тељске школе у Сомбору, Пакрацу, Карловцу и Више девојачке школе у 
Новом Саду, Панчеву и Сомбору. Утврђено је обавезно похађање основ-
них народних школа, а радило се и на Устројству сабора (започето 1870), 
са установљених 75 посланика-50 световних и 25 свештеничких. 

Преображењски сабор, 6/ 18. августа 1872. у штампи је најављен као 
тачка у којој ће се наставити реформа црквених и школских послова. Ин-
систирање саборског комесара генерала Молинарија на старом церемо-
нијалу дочека пре отварања седница, и доласка епископа на разговор код 
њега, довео је до одбијања Милетића и либерала, и потом напетости која 
је трајала неколико дана. Сасвим је било јасно да држава неће попустити 
Милетићу. Сабор је распуштен, а за новог Администратора је именован 
владика Грујић. Шансе за помирење фактички није било, а увреде су пље-
штале на све стране. Застава је свакодневно писала о гресима и нечовеш-
тву владике пакрачког, а Србски народ о разуларености, богохуљењу и 
пијанству Светозара Милетића и његове групације. За Комесара Црквено-
народних сабора је именован барон Ладислав Мајтењи, а после 8 месеци 
га је заменио Сигисмунд Хубер. Либерали су жестоко критиковали оба 
комесара и владику Грујића због начина управљања Фонодовима и Митро-
полијом. 

Током 1873. стање се додатно комликовало услед нерешених држав-
но-правних односа везаних за Хрватско-угарску нагодбу, када се Милетић 
ангажовао на страни дела посланика Хрватског сабора, а владика Грујић и 
Теофан Живковић заузеле у најмању руку неутралан став са много реали-
стичнијим мишљењем о хрватској политици од вође либерала. Став Ни-
канора Грујића да потицао је још из времена доношења Хрватско-угарске 
нагодбе 1868. и решавања језичког питања на Хрватском сабору 1861–1867. 
Његов проницљив став да су Срби потребни Хрватима само када им од 
Мађара крене ропац у грло, Милетић није довољно вредновао. Последице 
ће бити видљиве већ ревизијом Нагодбе 1873. када долази до јачања лини-
је учврћивања Хрватског државног права на уштрб Срба. Просветна поли-
тика бана Мажуранића 1874–1880. затим хапшења српских учитеља и 
свештеника током Велике источне кризе и правашке увреде на рачун Срба 
и Србије током рата 1876–1878. давали су за право владици Грујићу. По-
себно велики притисак био је на Учитељску школу у Пакрацу, која се на-
лазила у његовој дијецези. Грујићево архијерејско искуство у односима са 
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Хрватским сабором, ишло је у прилог тези, да Срби у Хрватској не могу 
добити више од Црквено-школске аутономије по моделу Угарске, што се 
и десило Законом о источној вери (тзв. Српски закон ) из 1884/ 1887. 

Питање избора новог патријарха дошло је на ред на Црквено-народ-
ном сабору 29. јуна/ 11. јула 1874. Дословна пат позиција довела је до тога 
да не може бити изабран патријарх. Либерални кандидат владика Арсе-
није Стојковић добио је већину, насупрот Никанору Грујићу, али Влада 
није желела да га потврди. Стојковић је том приликом добио чак 63 гласа, 
док је 7 посланика било неутрално. Он сам је тражио аудијенцију код вла-
дара у којој истицао своју лојалност, али без успеха. Тако се дошло до 
имена румунског митрополита Прокопија Ивачковића, што је била Миле-
тићева идеја. Овакав расплет догађаја само је ишао на руку Влади у Бу-
димпшети која је посматрала немоћ српских посланика и епископа да у 
својим редовима изаберу Карловачког првојерарха. Избор Ивачковића за 
патријарха (19. јула) био је и почетак краја Милетићевог моћног утицаја 
на саборска дешавања. За њега је гласало 56 посланика, за Грујића свега 
6. Наставак Сабора је уследио октобра 1874, са дефинисањем предлога 
које је у виду Сепаратног вотума предложио Синод још 1870. Синод је 
експлицитно тражио да сам задржи права у погледу регулисања црквено- 
догматских питања, црквених судова, Конзисторије, рукополагања свеш-
теника и кључно избора епископа (будућих кандидата за патријарха). Си-
нод је фактички захтевао да сва имовина Митрополије и управа Фондови-
ма остане у рукама епископата. СНСС је жустро реаговала на овај предлог. 
Милетић је предњачио у осудама издајничког курса Синода. Жестока опо-
зиција коју је себи стварао у редовима своје странке, потом прилично ја-
сан став Владе да неће попуштати Милетићевим предлозима, довели су до 
тога да се коначно Устројство сабора од 14. маја 1875. изгласа од стране 
либерала без обзира на интервенције у погледу Вотума које су делимично 
биле усвојене. Угарска Влада је на основу Вотума и Предлога саборског 
Одбора, донела своје Устројство које је потом анализирано и прихваћено. 
Либерали и световна лица добили су преовлађујућу улогу у Саборском 
одбору и црквено-школским пословима, али су Влада и Владар оставили 
себи могућност да несанкционисањем одређених одлука (политичке при-
роде), фактички утичу на саборска дешавања. Сабори су морали бити са-
зивани сваке три године. Мноштво питања у вези са начином управљања 
Митрополијом и њеним фонодовима давала су могућност саборској већини 
да преузме водећу улогу у Саборском одбору и Митрополијском савету, 
што је суштински значило и превласт у пословима црквено-школске ауто-
номије.  

Такозвани Спасовски сабор 1875. био је симптоматичан по томе што 
је име епископа бачког Германа Анђелића све чешће помињано у контек-
сту патријарашког звања. Образовани и спретни Анђелић, са јаким везама 
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поготово у престоници, у очима либерала заузео је место противника, које 
је до тада имао Грујић. Избијање Херцеговачког устанка и улазак Србије 
и Црне Горе у рат потпуно су у други план потиснули разговоре о црквено-
-школској аутономији. Милетићево хапшење и вишегодишње тамновање 
у црквеним пословима није имало већег утицаја. Ипак патријарх Ивач-
ковић се заложио за пуштање Милетића на слободу у новембра 1879. На 
Сабору отвореном 16/ 28. септембра 1879. расправљало се о стању у ма-
настирима и Фондовима, пошто су оба оцењена као катастрофална. Са-
борска већина је инсистирала да се оформи Комисија која ће се посебно 
бавити ревизијом рачуна манастира и добара Митрополије. Децембра 
исте године патријарх Ивачковић је поднео оставку из здравствених раз-
лога, што је тумачено притиском Калмана Тисе да на место патријарха 
дође енергични Герман Анђелић, који је у либералским круговима дожив-
љаван као човек близак Двору и Влади. Анђелић је већ децембра именован 
за Администратора. Управо око Германа Анђелића ће у периоду 1879–1882. 
бити вођене многобројне дебате и расправе, које ће дестабилизовати и 
саму Цркву. На изборном Црквено-народном сабору 15. новембра 1881. 
највећи број гласова је добио владика будимски Арсеније Стојковић (52 
гласа, Анђелић 12 гласова, Теофан Живковић 1 глас). Пошто Влада није 
желела да потврди избор, у другом кругу гласања (19. децембра) владика 
горњокарловачки Теофан Живковић је добио већину (53 гласа, Анђелић 
11, иако је будимски владика Стојковић препоручио да се гласа за Анђе-
лића). У конфиденстким извештајима мађарске полоције, Живковић је 
карактерисан као Велико-србин, који своје упориште тражи у граничари-
ма и Бечу, и као човек који слабо цени мађарску политику.2 

                                                      
2 Живковић Теофан (Божидар) (Сремски Карловци, 21. март 1825 – Плашки, Лика, 21. март 
1890 Отац му Јаков био је лекар. У Сремским Карловцима завршио је основну школу и 
нижу гимназију. У Сегедину је наставио гимназију 1842, у Пешти филозофију 1844, а ди-
пломирао у Карловачкој богословији као најбољи ђак (1845-1847). Потом је био професор 
у Учитељској школи у Сомбору (1847-1848). Права је студирао у Кечкемету и Бечу 1851. 
Замонашио се у манастиру Беочину 1851. У Сремским Карловцима био је помоћни настав-
ник у Богословији и гимназији, где је предавао српски и славенски језик, природне науке и 
физику (1851-1853) и био члан Патроната (1864-1865). Вршио је и дужност конзисторијал-
ног бележника. За архимандрита манастира Бездина изабран је 1865. За горњокарловачког 
епископа хиротонисан је 15. септембра 1874. Учествовао је на народно-црквеним саборима 
1861, 1864-1865, 1870, 1872. По сопственој жељи сахрањен је на гробљу а не у цркви. У 
Српском књижевном листу први пут се огласио 1845. песмом Србин на Косову. Написао је 
и народну песму Све што српским духом дише и сарађивао у београдским Српским нови-
нама. Његове беседе објављене су 1868, залагањем брата му Јована Живковића Фрушко-
горског. Од 1842. до 1868. претплаћивао се на српске књиге (Псалме Давидове О. Утјеша-
новића Острожинског, Вукове Српске народне приповеткеи др. Матици српској поклонио 
је 1878. слике Бирчанин Илија и Хаџи Ђера и Хаџи Рувим Павла Симића. Његов портрет 
урадио је Новак Радоњић. 
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Ускоро после тога Калман Тиса и Цар Франц Јозеф су за патријарха 
именовали и потврдили (6. јануара 1882.) владику бачког Германа Анђе-
лића, о чему се расправљало и на седници Угарског сабора.3 Српска штам-
па је на новог патријарха од првог дана бацила анатему. Либерали су пуних 
6 година свакодневно писали све најцрње о Герману. Сваки његов покрет 
и подухват осуђен је као неморалан и лош. Стање у аутономији било је 
доста тешко, због немогућности да се редовно сазива Саборски одбор. У 
рату патријарха Германа са световњацима, најмање се рачуна водило о 
црквено-школској аутономији. Читава хроника увреда и петиција за смену 
патријарха и исто тако многобројна писма подршке Анђелићу у црквеним 
пословима, из дана у дан били су у жижи јавности. На Синоду 15. маја 1882. 
изабрани су нови епископи: бачки Василијан Петровић и темишварски 
Георгије Бранковић (прота Ђорђе Бранковић). Ускоро се појавио и нацрт 
Устројства Српске митрополије, који је спремио Синод, како би ограничио 
учешће лаика у управљању Црквом. 

Такође још два питања наметнула су се током 1880–1883. Најпре пи-
тање јурисдикције над православном Црквом у Босни и Херцеговини. Још 

                                                      
3 Герман Анђелић, (Сремски Карловци, 1822 – Сремски Карловци, 26. новембар 1888). Отац 
Павле био је парох карловачке Саборне цркве, мати Ана рођена Шероглић. Основну шко-
лу, гимназију и богословију завршио је у Сремским Карловцима. Права и филозофију сту-
дирао је у Пешти и Шарошпатаку. Замонашио се маја 1848. у манастиру гргетегу и истог 
месеца произведен је у чин јерођакона. Потом је био ђакон у Трсту (1848-1850). По поврат-
ку у Сремске Карловце био је професор па ректор богословије (1850-1866). Као члан Патро-
ната новосадске гимназије изабран је за директора (1867-1868) да би уклонио професоре 
који су били Милетићеви следбеници и да би завео ред међу ђацима. За архиђакона је 
произведен 1853. и постављен за конзисторијалног бележника. Синђел постаје 1858, про-
тосинђел 1861. и архимандрит гргетешки 1864. Сврстао се међу противнике младе грађан-
ске класе која се борила за утицај на народно-црквеним саборима и настојала да потисне 
цркву из политичког живота српског народа у Аустро-Угарској монархији. Био је заправо 
на челу конзервативног клира који је настојао да ограничи утицај лаика. Након смрти бач-
ког епископа Платона (1867) постао је мандатар, потом администратор, а 1869. изабран је 
за епископа Бачке епархије. Како је исте године умро патријарх Самуило Маширевић, за 
епископа га је посветио патријарх Прокопије Ивачковић тек августа 1874. После насилног 
пензионисања патријарха Прокопија Ивачковића, постављен је за администратора Карло-
вачке митрополије, што је и у митрополији и у народу наишло на велико негодовање. Гер-
мановој непопуларности допринело је и његово непријатељско држање према архиман-
дриту Илариону Руварцу, кога је из Сремских Карловаца прогнао у Гргетег. Као патријарх 
сарађивао је са хрватским бановима П. Пејачевићем и Куеном Хедерваријем, на зато што 
се с њима саглашавао већ да би се, од њих подржан, успешније супротставио С. Милетићу 
и његовим присталицама у Срему, али и у Славонији и Хрватској. Радио је на пацифика-
цији Срба у Хрватској у време народног покрета 1883. Осуђивао је тзв. Српски закон из 
1887. зато што је сматрао да је јерархија њиме оштећена на рачун верника, којима је дато 
све што је од ње одузето. Када су се појавили нотабилитети није се сагласио са њиховом 
политиком али се са њима повезао зато што су се борили против Бечкеречког програма и 
Милетићеве Српске народне слободоумне странке. 
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од 1876. Калман Тиса је тражио мишљење патријарха Ивачковића и срп-
ских епископа о том питању. Цео Синод је у том погледу дао потврдно 
мишљење. Милетић је био у приличној заблуди када је износио тврдње 
како патријарх Ивачковић не дели мишљење владике Анђелића у том сми-
слу. Одступањем Ивачковића и именовањем Администратора Анђелића 
прича се поново актуелизује. Тежња Аустро Угарске да што пре реши 
црквено питање после Берлинског конгреса била је евидентна. У понов-
љеној преписци српских епископа са Тисом поново је изнето мишљење да 
Срби Босне и Херцеговине дођу под духовну власт Патријаршије у Карлов-
цима. Либерали су посебно били нерасположени према тој идеји. Свесни 
чињенице да проширење Синода са 5 на 9 епископа и увећевање броја 
верника за више од милион Срба, даје реалну превласт, и материјалну и 
бројну јерархији на Црквено-народним саборима, они су тврдили да Ан-
ђелић жели да помогне држави да Србима отме Босну и Херцеговину. 
После подношења оставке сарајевског митрополита Антима, као његови 
наследници су предложени Василијан Петровић, Мирон Николић и Сава 
Косановић. Решавање Црквеног питања у Босни и Херцеговини је током 
1880. окончано без кључног утицаја Карловачких архијераја, али ће њени 
епископи годинама учествовати у хиротонијама нових владика и често из 
редова својих монаха и Карловачких ђака давати кандидате за Митропо-
лите и професоре Богословије. 

Што се тиче решавања Црквеног питања у Краљевини Србији током 
марта 1883. патријарх Анђелић и Синод такође су били на проби. Смењи-
вање митрополита Михаила и потреба за хиротонисањм новог црквеног 
поглавара Београдске митрополије били су у цетру пажње црквене и по-
литичке јавности. Како патријарх Анђелић, тако и епископи, су били ми-
шљења да са црквеног аспекта се не може одоборити смена црквеног лица 
јер то може дати пример и либералима у Монархији. Архијереји су били 
сложни да се канони морају поштовати, међутим сваки од њих је додао и 
да уколико лично цар Франц Јозеф затражи поменуту хиротонију, да се 
она не сме одбити. Посебно жестоко о овом је писао владика Теофан Жив-
ковић који је критички посматрао однос власти у Краљевини Србији пре-
ма свештеницима и епископима који су били са територије Монархије, а 
на првом месту према бившем митрополиту Србије Петру Јовановићу. 
Нови митрополит Србије Теодосије Мраовић је хиротонисан од стране 
патријарха Анђелића и владике темишварског Георгија Бранковића на 
лични захтев Владара. Притиснути личним захтевом патријарх и еписко-
пи нису имали избора, уз знатну осуду либералске јавности. 

Црквено-народни сабор отворен 11/ 23. септембра 1885. је трајао је 
свега 14 дана. Немогућност да се настави са доношењем уредби и да се 
анализира финансијско пословање Митрополије, довело је до одгађања 
седница. Када је октобра 1886. отворен Сабор са повицима против патри-
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јарха Анђелића, стање је доспело на нулту тачку. Захтевана је његова ос-
тавка, увреде су пљуштале на све стране. Председник Владе Калман Тиса 
је одбио да прихвати Адресу саборске већине, пошто је није потписао 
председник Сабора. Са друге стране патријарх Герман је био прилично 
сигуран у залеђину владајућих кругова Беча и Пеште, што му је оставља-
ло могућност да се прилично лако обрачуна са опозицијом у црквеним 
круговима. Непослушни свештеници су премештани у друге парохије, а 
неке црквене општине су једноставно распуштене. Енергичност и како 
тврде мемоаристи суровост патријарха Германа, постала је одговор на на-
паде на његову црквену управу. Са друге стране доста средстава је уложио 
и у школе и просвету, што га сврстава у ред великих задужбинара. Зајед-
но са својим братом митровачким протом Стеваном Анђелићем је у вели-
кој мери допринео подизању нове зграде Карловачке гимназије, што ће 
бити реализовано по Тестаменту након његове смрти и доласком његовог 
наследника на патријарашком трону. Професорском фонду Гимназије је 
оставио чак 60 000 круна, а свештеничко- удовичком 40 000. Његов трно-
вити патријарашки пут завршен је читавим низом негативних натписа у 
српској штампи, као што је често био случај са великим бројем српских 
владика са краја 19. века. 
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ZU DEN KIRCHLICHEN VOLKSVERSAMMLUNGEN IN DER 

HABSBURGERMONARCHIE 1861 - 1890 

ZUSAMMENFASSUNG: Kirchliche Volksversammlungen stellen die wich-
tigste Institution der serbischen kirchlich-schulischen Autonomie in der Monarchie 
dar. Im Laufe von fünf Jahrzehnten, von der Volksversammlung zum Mariä-
-Verkündigung-Fest bis zur Aufhebung der Autonomie, führte man bei den 
Versammlungen einen Kampf um die Bewahrung der nationalen Identität und 
der Institutionen, aber auch den gegenseitigen Kampf der serbischen Parteien 
gegen die Bischöfe. Heftige Auseinandersetzungen der Anhänger von Svetozar 
Miletić, später der Radikalen, Liberalen und Selbstständigen mit der Kirche 
haben zahlreiche Sitzungen der Versammlung in großem Maße geprägt, und so 
die Schwächung der Position der Serben in ihrem Kampf um die Existenz in 
der Monarchie beeinflusst.  

SCHLÜSSELWÖRTER: kirchliche Volksversammlungen, Liberalen, Kirche, 
Svetozar Miletić 



 

ИЗВОРИ 

UDC 930.25(497.113)"1688/1716" 

МР ДЕЈАН ЈАКШИЋ, виши архивиста 
Архив Војводине, Нови Сад 

ПРЕПИС СРЕДЊОВЕКОВНОГ ДОКУМЕНТА У ФОНДУ  
БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ 

САЖЕТАК: У овом раду се објављује садржај, описује и коментарише доку-
мент из фонда Бачко-бодрошке жупаније Архива Војводине у Новом Саду, чији 
садржај текста потиче из средњег века, из врeмена краља Владислава II, и везан је 
за подручје Бачке жупаније. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бачка жупанија, Бодрошка жупанија, Владислав II, Апатин, 
Часло, препис. 

У фонду Бачко-бодрошке жупаније (Ф. 2) Архива Војводине, у првој 
кутији која садржи најстарије документе, под редним бројем 521, налази 
се један предмет садржајно везан са средњи век. Састоји се од два преписа 
(2+2 листа, означићемо их овде I и II) истог средњовековног документа, 
која су сигурно била део већег несачуваног предмета, за које се претпо-
стављало да су према сигнатури и ознакама везани за 1716. годину. Разум-
љиво је да када се у једном фонду пронађе спис који садржајно припада 
другој историјској епохи, он привуче већу пажњу историчара и корисника 
архивске грађе. Пошто сваки средњовековни извор, потичући из времена 
које је иза себе оставило ограничен број писаних трагова, заслужује да бу-
де интегрално објављен, одучили смо се да у потпуности пренесемо овај 
текст и анализирамо његов садржај. 

Преко аналитичког описа, који је својевремено израдио архивиста 
Лајчо Матковић, уопштено сазнајемо да се угарски краљ Владислав овим 
актом 1407. године (!?) изјаснио о случају када су из места Часло (Csaslo), 
поседу будимских часних сестара у Бачкој жупанији, отеране свиње у ва-
рош Апати (Apathy), чиме су оне претрпеле велику штету.2 Прво што пада 

                                                      
1 Архив Војводине, Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија, 1688–1716/ 52. 
2 Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Analitički inventar (1688–1728), 
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у очи је да назначене године, доба дугогодишње и бурне владавине Жиг-
мунда Луксембуршког, на престолу није био краљ Владислав (мађ. Ulászló), 
ни први (1440–1444) ни други (1490–1516). 

У преписима су, у доба њихове правне употребе, имена особа, места 
и датума подвучена у боји, док је још са стране дописан, у новије време, 
тачан распон година када је Гргур Франкопан (од Франкопана) био калоч-
ки надбискуп (1503–1520).Текстови су писани различитим рукописом, 
стилом и на различитим хартијама. Највише се разликују по томе што I 
разрешава један део скраћеница II или самог оригинала. Према томе, и 
накнадном дописивању и изгледу рукописа претпостављамо да је текст I 
млађи (1716) и да његов преписивач није морао имати непосредан додир 
са оригиналом већ је користио раније сачињен примерак. 

Следи веран препис једноставнијег текста I са нашим интервенција-
ма (разрешавање скраћеница) и коментарима уз праћење текста II. Задр-
жана је интерпункција (не и акценатски знаци), велика и мала слова као и 
лигатуре & (et) и æ (ае), које су блиске данашњем читаоцу. Ради лакшег 
праћења истакнута су имена особа и насеља. 

*** 

Serenissimo Principi ac Domino Vladislao, Dei gratia Regi Hungariæ & 
Bohemiæ [et cetera]3 D[omi]no eorum naturali gratiossissimo, Capitulum 
Eccl[es]iæ Bosnensis Orationum suffragia devotarum perpetua cum fidelitate. 
Vestra noverit serenitas, Nos Literas vestras Inquisitorias, Evocatorias & 
Intimatorias, nobis præceptorie loquentes & directas summo cum honore 
recepisse in hæc verba. 

Vladislaus Dei gratia Rex Hungariæ & Bohemiæ [et cetera] Fidelibus 
nostris Capitulo Ecclesiæ Bosnensis salutem & gratiam. Exponitur nobis in 
personis Religiosarum Dominarum S. Monialium de veteri Buda quomodo 
circa Festum Nativitatis Domini proxime p[rae]teritum, Nobilis Stephanus 
de Bereg4, ac Јoannes Senior de Doroszlo5 officiales Reverendissimi in 
Christo Patris, D[omi]ni Gregorii6 de Frangepanibus Colocsen[sis] & Bacsiensis 
Ecclesiarum canonice unitarum Archi Ep[isco]pi, p[er] eund[em] in oppido 
suo Apathy vocato & pertinen[tem], ejusd[em] Constituti, de speciali 
Com[m]issione & Mandato dicti D[omi]ni Gregorii Archi Episcopi, D[omi]ni 
scilicet ipsorum, assumtis secum quam pluribus complicibus ipsorum, manibus 

                                                                                                                                 
sveska 1, Sremski Karlovci 1987, стр. 9; Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), 
Каталог одабраних садржаја докумената, свеска 1 (1688–1728), Нови Сад 1999, стр. 23. 
3 Нејасан знак, слично: &c 
4 II: Beregh 
5 Разлика између слова s и z (sz) у овом и другим именима није довољно изражена. 
6 Два спојена слова i пишу се као ÿ. 
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armatis & potentiariis ad Territorium possessionis p[rae]dictarum 
D[omi]narum S. Monialium exponen[tium] Csaslo7 vocati, in Co[mi]t[a]tu 
Bacsiensi existentis venisset, et abinde certos Porcos p[ro]vidi Egidii Possa8, 
jobbagyonis ipsarum Dominarum S. Monialium Exponentium in eadem 
possesione Csaszlo Com[m]orantis, ad prædictum oppidum Apathy, eodem 
Co[mi]t[a]tu Bacsiensi existens, abegissent, tandemq[ue] eid[em] sub 
pactatione quatuor florenorum Auri & denariorum quinquaginta restituissent 
potentia mediante, in p[rae]judicium & damnum dictarum D[omi]narum S. 
Monialium Exponentium valde magnum. Super quo Fidelitatibus vestris 
harum serie firmiter præcipientes, mandamus, quatenus vestrum mittatis 
hominem pro Testimonio fidedignum quo p[rae]fate Gregorius Thaar de 
Földvár, sive Stephanus Korkany de Jakabfalva, vel Nicolaus Csevethy9 
de Kemend, sive Michael Kozardi de ead[em] Kemend, seu Ladislaus Jo 
de Csymor,10 sive Vitalis de Enok, aliis absentibus, homo noster, scita prius 
p[rae]missorum mera veritate, evocet præfatium D[omi]num Gregorium 
Archi Episcopum et alios præsentos, contra annotatos D[omi]nas S. Moniales 
Exponen[tes] ad Tricesimum secundum diem diei Evocationis ex hinc11 feriæ 
computan[do] nostram personalem in præsentiam, rationem de p[rae]missis 
reddituros efficatem litis pendentia si quæ foret inter ipsos non obstante 
insinuantes vocibus eid[em], ut sive ipsi Termino in præscripto coram ead[em] 
nostra personali præsentia comapreant, sive non ead[em] ad partis 
comparentis Instantiam id faciet in præmissis, quod juri videbitur expediri, 
et post hæc hujus modi Iqusitionis, Evocationis, & Insinuationis serie, cum 
Evocatorum & Insinuatorum nominibus, terminum ad prædictum eid[em] 
personali nostræ Presentiae fideliter rescribatis. Datum Budæ Feria sexta 
p[ro]xima post Festum B. Urbani Papæ Anno D[omi]ni 1407.12 

Nos itaq[ue] Mandatis ejusdem vestræ serenitatis in omnibus obedire 
volentes, ut tenemur, una cum p[rae]libato Stephano Korkany de Jakabfalva, 
homino vestro Regio, in dictis Literis ejusd[em] vestræ serenitatis inter alios 
nominatim conscripto nostrum hominem videlicet honorabilem Magistrum 
Petrum de Boldog Aszszony falva, socium & Concanonicum nostrum, ad 
præmisa fideliter peragenda, nostro pro Testimonio transmisimus fidedignum, 
qui tandem exinde ad nos reversi Nobis concorditer retulerunt, eo modo 
quod ipsi, Feria 5-ta in vigilia Scilicet Visitationis Beatissimæ Mariæ Virginis, 
proxime præterita in Co[mi]t[a]tu jamdicto Bacsiensi, simul ubiq[ue] 
proceden[tes] ab omnibus quibus decuit opportunum fuisset, Nobilibus, 

                                                      
7 II: Csaszlo. 
8 II: Posa. 
9 У оба текста нејасан крај речи. 
10 Jo de Csÿmor (?). 
11 II: hincce. 
12 У оба теста несумњиво пише: 1407. Празник Св. Урбана папе, пада 25. маја. 
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scilicet, et ignobilibus, dicti Co[mi]t[a]tus hominibus, palam et oculte 
diligenter iquirendo omnia præmissa & quævis præmissorum singula, sic et 
suo modo facta fore rescivissent et illata, quemadmodum tenor Literar[um] 
Ejusd[em] Serenitatis plenius in se continet p[rae]scriptu[m] p[rae]libata 
tandem hujusmodi dilligenti Inqusitione, die in eod[em] id[em] homo Vestræ 
Serenitatis, dicto nostro Testimonio p[rae]sente, memoratum D[omi]num 
Gregorium Archi Episcopum possessione sua in Possessionaria Nyartanos13 
vocata, in p[rae]facto Co[mi]t[a]tu Bacsiensi existente, ac Nobiles Stephanum 
de Beregh & Joannem de Doroszlo, officiales scilices Ejusdem R[evere]ndissimi 
D[omi]ni Gregorii Archi Episcopi, per eum in oppido suo p[rae]dicto Apathy 
constitutos p[rae]scriptos, de officiolatibus ipsorum in ead[em] Possessione 
Nyartanos habitis, ipso tand[em] D[omi]no Gregorio Archi Episcopo, et aliis 
præscriptis absentibus coram p[ro]vidis Gregorio Földös, Fabiano Canto, 
altero Fabiano Varga jobagyionibus, scilicet jam fati D[omi]ni Gregorii 
Archi Episcopi in eadem possessione Nyartanos commorantibus, contra 
annotatas D[omi]nas S. Moniales Exponentes, ad Tricesimum secundum 
diem diei Evocationis hujusmodi ipsis ex hinc probe computan[do] Vestram 
Regia[m] Personalem provocasset in præsentiam, rationem de p[rae]missis 
redditur efficatem, insinuando ibid[em] eisd[em], tanquam absentib[us] ut 
p[rae]nittit[ur], quoad sive ipsi Ter[mi]no in prædicto, coram dicta Vestra 
Personalis Præsentia compareant, sive non, Ead[em] ad Partis comparentis 
Instantiam id faciet in p[rae]missis, quod juri videbit expediri. Datum 4-to 
die diei Insinuationis Evocationis et Inqusitionis p[rae]missarum Anno 
D[omi]ni suprascripto14 

(L. S. extra clause appresi) 
 

Capite 8. Fas. 3. N. 7 
 

Csaslo15 in Co[mi]t[a]tu Bacsien[si] 
 
 
 
Сигнатуре на последњим страницама: 
 
I N-ro 20-mo (горњи леви угао) I 1/1716 (доњи десни угао) 
II Sub Litera C N-ro 41. Fasc 3-tio (горњи десни угао) 

                                                      
13 II: Nyartonos. 
14 Преписивач је заменио ред речи, што је oзначио бројкама изнад њих, у односу на II: Datum 
4-to die Inqusitionis, Evocationis & Insinuationis p[rae]missarum, Anno D[omi]ni suprascripto. 
15 II: Csaszlo. 
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*** 

С обзиром на то када су владали краљ Владислав II и калочки над-
бискуп Гргур Франкопан, тачна година би требала да буде 1507, а не како 
читко пише, случајно или намерно, век старија година. Један од спомену-
тих надбискупових људи, са племићким предикатом од Дорослова, зајед-
но са њим наводи се међу учесницима Скупштине на Ракушком пољу 1505. 
године као представник Бодрошке жупаније.16 

Часло (Császló, Chaslov, Chaslou) је, како сведоче старе исправе, не-
кадашње насеље које је постојало између Сонте и важније вароши Апати-
на, овде наведене у старом облику Апати (Apathy).17 Податак да је био у 
поседу часних сестара – Клариса (Ред Свете Кларе) из Старог Будима 
(Vetus Buda, Óbuda) потврђен је када су археолошким ископавањима по-
ред Сонте откривени остаци њиховог самостана.18 

Самим случајем везаним за свиње и његовим правним аспектима се, 
наравно, нећемо бавити јер нису били ни важни у време када су се препи-
си правили. Са великом сигурношћу можемо тврдити да су преписи сачиње-
ни у сврху доказивања права на посед и, што је вероватније, као аргумент 
у дуготрајном спору око конституисања, обнове, раздвајања, разграничења 
и самог постојања две засебне жупаније, Бачке и Бодрошке. О томе сведоче 
бројна документа из 1716. и каснијих година.19 После турског дисконти-
нуитета са средњовековном државом и Ракоцијевог устанка (1703–1711), 
важно је било да се старим документима поткрепе своја жупанијска права, 
да су се, на пример, Апатин, Часло и друга места налазила у Бачкој жупа-
нији и сл. Средњовековна граница међу жупанијама, које су у хабзбуршкој 
држави добиле нови облик, била је баш на овом подручју око Апатина.20 

                                                      
16 Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Edidit Joannes Kukuljević aliter Bassani de 
Sacchi, Zagrabiae 1862, стр. 254–259. 
17 Петар Скок, Топономастика Војводине, Војводина I, Нови Сад 1939, стр. 116–117.  
18 Borovszky Samu, Bács- bodrog vármegye, I, Budapest 1909, стр. 160. 
19 L. Matković, н.д., 1688–1716/ 54 (стр. 9), 64 (стр. 10), 70 (стр. 11), 104 (стр. 15) итд.; Л. 
Матковић, н.д., 1717/ 35 (стр. 34), 1718/28 (стр. 39), 1719/ 55 (стр. 52), 1720/11 (стр. 61) итд. 
20 Види промене у средњовековним жупанијским границама на карти: Bács-Bodrogh 
vármegye egyetemes monografiája, I–II, Zombor 1896, стр. 640/A. (CD, 2011). 
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МР ВИШЊА НИКОЛИЋ, архивиста 
Архив Војводине,  
Нови Сад 

ПОСЛЕРАТНА ОБНОВА КОЖАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У АП ВОЈВОДИНИ 

САЖЕТАК: У раду је приказан значај кожарске индустрије у АП Војводини1, 
као и почеци њене обнове после Другог светског рата. Процес обнављања преду-
зећа, набавка сировина, као и почетак производње, покренути су крајем 1944. и 
1945, са циљем израде планова производње за сва индустријска предузећа. План 
обнове и предложене мере ради даљег развоја кожарске индустрије у Војводини 
разматрани су и усвајани на конференцијама, којима су присуствовали представ-
ници фабрика и занатских радионица за производњу сирове коже, као и за израду 
производа од коже. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: кожарска индустрија, конференција, план производње.  

Непосредно после Другог светског рата приступило се обнови при-
вреде и оспособљавању индустријских предузећа уништених током рата, 
као и оснивању нових, која су у почетку имала више занатски и услужни 
него индустријски карактер. Процес оспособљавања и започињања произ-
водње је започет крајем 1944. и 1945. године када је дошло и до оснивања 
радњи и малих предузећа која су била основа за нова индустријска преду-
зећа. Већ после 1945. долази до оснивања и развоја нових предузећа са 
скромним потенцијалима. 

У Војводини су непосредно после ослобођења обнављане и друге 
индустријске гране: „Од 922 регистрована предузећа, само до лета 1945. 
отпочело је производњу 326 државних и 243 приватна предузећа. Заједно 
са индустријом оживљавало је и занатство. Од 38.614 занатских радњи, 
колико их је било пре рата, поново је отворено 23.175 самосталних занат-
ских радњи са укупно 140 посебних занатских струка”.  

                                                      
1 У даљем тексту Војводина 
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На територији данашње Војводине, пре Другог светског рата, инду-
стрија је била развијена, са првенственим значајем прехрамбене индустри-
је, односно њене млинске индустрије. Постојала су и предузећа разних 
других грана, а међу њима на првом месту треба поменути прераду коже, 
као једну од најстаријих прерађивачких делатности, која је још од XVIII 
века заузимала једно од водећих места међу разним прерађивачким делат-
ностима. 

Фабрике коже, које у Војводини налазимо после рата, скоро су све 
основане раније, односно пре или у току Првог светског рата: два преду-
зећа у Великом Бечкереку, четири предузећа у Суботици, четири предузе-
ћа у Новом Саду, два предузећа у Сомбору и по једно предузеће у Апатину, 
Кули, Оџацима, Вршцу и Сенти. Свега две фабрике коже бележе године 
оснивања после Првог светског рата и то: Милорад Маливук, фабрика 
коже д. д. у Вршцу, која је основана 1923. године и друго предузеће – Ди-
митров и Григорјев, фабрика галантеријских ципела у Панчеву, такође 
основана 1923. године.2 

Крајем 1944. године приступило се изради тачне евиденције о стању 
сваке индустријске гране и почело је планско покретање и делимична об-
нова предузећа. У кожарској индустрији Војводине, дужност свих привред-
них одсека при командама подручја и места била је да редовно, сваких 
осам дана подносе Војној области за Бачку и Барању Привредном одсеку, 
тачан и прегледан извештај са описом врста и тежина кожа, да би овај од-
сек могао имати прецизне податке и преглед према којем би могао, према 
потреби, располагати сировинама. Упућен је распис свим командама под-
ручја и командама места, у сврху рационализације и руковања сировом 
кожом, као и сабирањем коже уопште, у којем је истакнуто:3 

1. Ради потребе што рационалнијег искоришћења и сакупљања 
сирових кожа, има се, од данас почевши, свако заклано свињче 
одерати, које је теже од 50 кг. односило се то било на клаонице, 
или пак на приватна газдинства, или појединца. 

2. Да се мобилише код сваке Команде подручја, односно Команде 
места при привредном одељку једно лице способно и стручно за 
сабирање свих сирових кожа као: Говеђих, телећих, коњских, 
ждребећих, магарећих, свињских, овчијих, јагњећих, козијих, ја-
рећих, зечијих и осталих не напоменутих. Трговци који су се и до 
сада бавили сакупљањем коже, да се мобилишу у ту сврху. 

                                                      
2 Стеван Мезеи, Стање и почетни развитак индустрије Војводине после Првог светског 
рата, Матица српска Зборник за друштвене науке, Нови Сад 1961, 29. 
3 Архив Војводине, Ф. 195, Покрајински секретаријат за индустрију и занатство Извршног 
већа Народне скупштине АПВ – Нови Сад, а. ј. 2493 (АВ, Ф. 195). 
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3. Сакупљач за све горе наведене сакупљене сирове коже од при-
ватних газдинстава, односно појединих лица која кољу по одобре-
њу одсека за исхрану, а код којег ће добити списак издатих до-
звола, да се власницима заклане стоке (свиња), у виду накнаде 
изда један бон са тачним описом врсте и тежине коже, који ће 
служити за касније обрачунавање при установљавању цена.  

4. Дужност сакупљача јесте: Класифицирати односно сортирати 
кожу по тежини – врсти, те тако сортирану путем реверса 
предати надлежној Команди, привредном одсеку те команде, уз 
потврду. 

Због оскудице соли скренута је пажња да се при сабирању сирових 
кожа сва сакупљена сирова кожа, која би стајала дуже време недиспони-
рана фабрикама, изложи ваздушном сушењу, да би се избегло кварење ко-
же. У случају да команда подручја, односно места, располаже довољном 
количином соли, сву прикупљену кожу треба усолити на време. 

У првој половини 1945. године, организоване су конференције фа-
брика и радионица коже са циљем израде плана производње за поједина 
предузећа.  

Рад конференције фабрика и радионица кожа, одржане 11. маја 1945.4 

Конференцији су осим представника и стручњака око 12 предузећа 
присуствовали др инж. Подбрежник, који је председавао конференцијом, 
Калдор Арнолд, референт за индустрију коже, а од стране Земаљске ди-
рекције за промет кожом и текстилом Спасоје Прица и Вељко Трифуновић. 
За поједина предузећа израђен је производни план у складу са околности-
ма и могућностима производње, а реализација плана би зависила од на-
бавке хемикалија и додељивања сирове коже. Како би се евентуалне по-
тешкоће око извођења производног задатка елиминисале, на конференци-
ји је основан привремени центар за снабдевање хемикалијама кожарске 
индустрије, под контролом Земаљске дирекције за промет кожом и тексти-
лом, Нови Сад. У вези са производним планом, за поједине произвођаче 
утврђена је потреба за танином, па је код Министарства за индустрију тра-
жено да се одобри набавка.  

Највећој фабрици кожа у Војводини, фабрици „Етерна” у Кули, није 
дат производни задатак због припадности директној контроли Министар-
ства за индустрију. Такође, производни план није дат још неким ситним 
кожарским мајсторима, јер за њих посао не би био рентабилан с обзиром 

                                                      
4 АВ, Ф. 195, а. ј. 2496. 
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на оскудицу у екстрактима, буради, радној снази, алату и слабим комуни-
кацијама, а то не би било корисно за општи напредак. Појединим радио-
ницама, које нису биле присутне, или нису послале своје делегате, писало 
се преко среских и окружних народних одбора да оправдају свој изоста-
нак и да се накнадно, у року од 8 дана, одазову позиву. За те радионице је 
производни план накнадно израђен.  

Рад конференције крзнарских индустрија и ћурчијских заната,  
одржане 15. маја 1945.  

Конференцији је присуствовало око 40 занатлија, међу њима пред-
ставници појединих срезова, др инж. Фрања Подбрежник, који је отворио 
конференцију, референт за индустрију кожа Калдор Арнолд и Мирко Ун-
тербергер од стране Одељења за занатство. 

Циљ конференције односио се углавном на снабдевање сировином и 
на давање производних задатака. Сазивање конференције је било потреб-
но због проналажења начина о даљем запослењу ћурчијских мајстора. До 
тада су ћурчије сирову кожу на израду примале од сељака, а због оснива-
ња Земаљске дирекције за промет кожом и текстилом у циљу прикупљања 
сировина, поједини ћурчијски мајстори од тада не смеју ни од кога прима-
ти сировину. Занатлијама је објашњено да сировину за израду не могу 
примити нити од војне власти, нити од месног или градског одбора, осим 
ако за то имају одобрење од ГНООВ-а. Како би се сирова кожа могла лак-
ше и брже добити од сељака, и како би се сировина спасила од кварења, 
предложено је да се откуп сировине од сељака и сточара врши тако да се 
њима одобри 50% за породичне потребе. На тај начин велик број сељака 
обезбедио би се са топлим крзненим стварима, што је оправдано, јер су 
такве залихе сељаци предали борцима Југословенске армије. Међутим, 
коначан став о том питању било је могуће заузети тек након разговора и у 
споразуму са надлежним органима, те је било неопходно поново сазвати 
ћурчијске занатлије или њихове представнике из појединих срезова на 
конференцију након две недеље, како би се могла дати директна упутства 
и производни задатак.  

Накнадни позив упућен је и Југословенској крзнарској индустрији, 
Инђија, која није присуствовала конференцији.  

Предложено је привремено оснивање једног центра са седиштем у 
Новом Саду, који ће се бавити снабдевањем целокупног материјала за 
штављење коже свих ћурчија у Војводини. После бирања, ту дужност пре-
узела је I Војвођанска крзнарска и ћурчијска прерађивачка задруга у Новом 
Саду, под контролом Земаљске дирекције за промет кожом и текстилом.  
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Рад конференције индустрије за прераду коже и већих радионица  
ципела и кожних производа, одржане 17. маја 1945. 

Конференцију је као председавајући отворио др инж. Фрања Под-
брежник, а присуствовали су Калдор Арнолд, референт за индустрију коже, 
као и Аврамовић и Унтербергер од стране Одсека за занатство. Осим мно-
гобројних обућарских и сарачких занатлија, конференцији су од стране 
великих предузећа присуствовали представници фирме „Меркур”, Инду-
стрија ташни из Нове Паланке, Државна фабрика обуће из Панчева, Твор-
ница ципела „Марика” из Суботице, Творница ципела „Себра” из Суботи-
це, Државна фабрика обуће из Петровграда. Поједина већа предузећа која 
се нису одазвала позиву, позвана су да оправдају свој изостанак. 

Објашњено је да постоји задатак дат од стране Министарства народ-
не одбране о томе шта треба да се израђује за потребе Југословенске арми-
је, те је у том смислу и било потребно израдити пословне задатке. Инду-
стрији ташни „Меркур” из Паланке, дато је упутство да поднесе узорке 
поједних артикала како би се констатовало какав материјал имају на рас-
полагању. По одобрењу производног задатка од стране Главне војне интен-
датуре у Београду дато је и упутство за израду војничких предмета.  

За израду војничких цокула дат је налог за око 9.000 пари, чија коли-
чина ће се повећати на 20.000–30.000 пари месечно, чим се констатује ме-
сечни капацитет накнадно позваних предузећа и радионица.  

Што се захтева сарача и ременара тиче, предложено је да се нађе на-
чин да преко окружних одбора, уколико се располаже са одговарајућом 
кожом, додели и тим мајсторима нешто, с обзиром на то да они дуже вре-
ме не могу да примају никакве поправке од сељака. 

Закључено је да постоји потреба да се на приватној бази привремено 
оснује центар за снабдевање са обућарским потрепштинама, без којих ни-
је могућ рад, као што без њих ни већа предузећа нису била у могућности 
да изврше своје производне задатке.  

Рад конференције обућарских и опанчарских представника из срезова и 
градова, одржане 19. маја 1945. 

Конференцији је присуствовало око 80 опанчарских, обућарских и 
папучарских занатлија, као и представници појединих срезова, др инж. 
Фрања Подбрежник као председавајући, који је и отворио конференцију, 
Калдор Арнолд, референт за индустрију коже и Унтербергер Мирко, од 
стране Одсека за занатство.  

Присутнима је изричито дато на знање да од тада ни ОНО, ни СНО 
нити друге власти не могу дати наруџбине и диспозиције без одобрења 
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ГНООВ-а. Такође, присутни су позвани да одмах пријаве евентуалне за-
лихе готове робе и кожа. Радионице су од ослобођења радиле скоро искљу-
чиво за војску. У сенћанском срезу су за Црвену армију израдили 4.000 па-
ри цокула и 140 пари чизама. Узевши у обзир постојећу ситуацију, наста-
ла је потреба за решавањем социјалног питања занатлија, јер је обућарски 
и опанчарски занат са ликвидирањем војничких радионица остао неупо-
слен, а занатлије су и због оскудице у материјалу остале скоро без икакве 
зараде, чиме је хиљаде породица погођено. Учињени су и поједини кораци 
у погледу пружања помоћи, па је тако ГНООВ већ дао производне задатке 
за израду више хиљада пари сезонских артикала (еспадрила и сандала) те 
је занатлијама додељиван потребан вештачки материјал (платно, кудеља, 
ужарија) по максималним ценама.  

Додељивање коже било је ограничено само на отпатке и оне врсте 
коже које су неадекватне за употребу у војне сврхе. Како би подела коже 
била праведна донета је резолуција према којој се сматра да би најбоље 
било потребну кожу поделити свим обућарима, по предлогу надлежних 
занатлијских удружења, односно секција за обућаре, а тамо где она не по-
стоје радиће се преко месних односно СНО. Како се поделом отпадака не 
би решило запослење већих обућарских радионица, донета је пропозиција 
да се радионице са најмање пет самосталних радника, уколико је могуће 
запосле за израду војничких цокула. 

Опанчари су предложили да им се дозволи слободно штављење по-
лупокварене коже, говеђе коже треће класе, бивољске коже и свињске коже, 
дакле оних врста које не одговарају војничким потребама. С том кожом 
израђивали би се опанци по упутствима ГНООВ-а, с тим да штавни мате-
ријал морају набавити сами. Снабдевање сељака опанцима је било од ве-
лике важности, јер без њих сељак није могао да ради, а то је све штетно 
утицало на подизање и развој пољопривреде. Такође, то питање је било 
важно да се реши и зато да би се одржао опанчарски занат. 

Папучари из Суботице и Горње Бачке тражили су дозволу за набавку 
вештачког материјала (платна и дрвених ђонова) како би могли правити 
папуче, а да би се њихов захтев одобрио упућени су на Занатски одсек 
ГНООВ-а. 

Како би се решило питање цена опанчарских и обућарских услуга 
изабрано је по шест чланова од стране обућара и опанчара који би тај це-
новник саставили.  

Рад конференције фабрика и произвођача ципела, одржане 26. маја 1945.  

Ова конференција је представљала наставак конференције одржане 
дана 17. маја 1945. на којој је донета одлука о оснивању једног привреме-
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ног центра за снабдевање кожне индустрије ситним материјалом и обућар-
ским потрепштинама.  

Конференцији су присуствовали власници и представници следећих 
фабрика: „Мира” из Земуна, Државна фабрика обуће из Петровграда, Фа-
брика обуће „Себра” из Панчева и Калдор Арнолд референт за индустрију 
коже који је отворио конференцију. Он је и предложио оснивање привре-
меног центра за снабдевање кожне индустрије што је пре могуће, јер је 
највећи део меродавних фабрика већ добио производни задатак за чије 
извршење су важне обућарске потрепштине као и сама кожа. За вођење 
тог привременог центра изабран је Стеван Селак из Новог Сада, а поднета 
је и молба управнику Државног предузећа за промет кожом и текстилом, 
Прици, да се у његовим просторијама нађе место том новом органу, пого-
тово и зато што се за извршење производних задатака потребна кожа доде-
љивала од стране тог предузећа, те би и у погледу поделе тих ситница има-
ли већу контролу и преглед.  

Задатак привременог центра је био стално интересовање за те по-
трепштине, морао је да их пронађе и набави дозволе од надлежних власти 
за њихову куповину, да би се на тај начин обезбедиле потребе обућарског 
заната. Такође, требао је да извести фабрике ципела о пронађеној роби, и 
да се постара да та роба у најкраћем временском року дође на одређено 
место.  

Одлучено је да се оснује фонд у којем би сваки фабрикант и произ-
вођач ципела који има производни задатак, за покриће трошкова плаћао 
два динара по пару, по месечној производњи. Свака фирма је приликом 
набавке морала да стави материјална средства за набавке на расположење. 
За контролу тог центра одабрана је трочлана комисија чији је задатак био 
да погоди са вођом центра износ плате, да контролише његов рад и да даје 
упутства.  

Након конференције одржане у Београду у јесен 1945,5 споразумом 
између Министарства народне одбране и Савезног министарства инду-
стрије, Војводина је ослобођена даље производње војничких цокула због 
потешкоћа у производњи, те је одлучено да се убудуће производе искљу-
чиво цивилне ципеле. Такође, донета је и одлука какве ће се ципеле произ-
водити, те су у том погледу фабрике ципела добиле потребне директиве. 

С обзиром на то да у августу уопште није добијена сирова говеђа ко-
жа за дистрибуцију фабрикама и радионицама, било је очекивано да се у 
септембру добије више сировине, али то се није десило. Установљено је 
да је током та два месеца примљено само 16% минималних потреба сиро-
ве коже. 

                                                      
5 АВ, Ф. 195, а. ј. 2499. 
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Велике тешкоће су настале и по питању ликвидности појединих ко-
жарских и прерађивачких предузећа у Војводини. Финансијска помоћ путем 
кредита није била довољна, већ је требало спровести брзу и тачну дистри-
буцију готове робе тако да индустријалац, односно занатлија у свако доба 
може на тржишту да прода произведену робу, без обзира на то да ли је у 
потпуности извршио производни задатак. То би се повољно одразило не 
само на произвођаче већ и на снабдевеност готовим производима. Због то-
га је, са производним задатком требало издати и диспозицију, где и колико 
готове робе треба доставити. Обраћањем Савезном министарству тргови-
не и снабдевања у Београду, тражено је решење тог питања, јер предузећа 
и занатство чији су готови производи дуго у складишту, више нису могли 
да издрже недостатак новчаних средстава.  

У пракси се показало да без укључивања механизма тржишта, поред 
модела планске производње, није било могуће одржати продуктиван рад 
кожарске индустрије.  
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VIŠNJA NIKOLIĆ, M.A., Archivarin 
Archiv der Woiwodina 
Novi Sad 

WIEDERAUFBAU DER LEDERINDUSTRIE IN DER AP WOIWODINA NACH DEM 

ZWEITEN WELTKRIEG 

ZUSAMMENFASSUNG: Ende 1944 begann man mit der Erstellung der ge-
nauen Evidenz zum Stand jedes Industriezweiges, sowie mit der planmäßigen 
Belebung und dem teilweisen Wiederaufbau der Unternehmen. In der ersten 
Hälfte des Jahres 1945 wurden Konferenzen der Lederfabriken und -werkstätten 
zum Zweck der Erstellung von Produktionsplänen für einzelne Unternehmen 
organisiert. Auf den Konferenzen wurden die Probleme vorgetragen, mit denen 
sich dieser Industriezweig auseinandersetzte, sowie die Weise, wie sie überwunden 
werden könnten. Die Schlüsselprobleme bezogen sich vor allem auf den Mangel 
an Rohstoffen, materiellen Mitteln und Fachleuten. Die Hauptaufgabe der Le-
derindustrie war die Produktion für den Bedarf der jugoslawischen Armee, und 
in diesem Sinne wurde die Anweisung erteilt, militärische Gegenstände 
herzustellen. 

Damit eventuelle Schwierigkeiten bei der Durchführung von Herstellungs-
aufgaben beseitigt werden, wurden auf den Konferenzen zahlreiche Beschlüsse 
zwecks der Verwirklichung dieses Ziels erlassen. Um die Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Rohstoffversorgung und die Anschaffung von Chemikalien zu 
beseitigen, wurde auf einer der Konferenzen ein zeitweiliges Zentrum zur Ver-
sorgung der Lederindustrie mit Chemikalien gegründet, und zwar unter der 
Kontrolle der Landesdirektion für den Vertrieb von Lederwaren und Textilien, 
Novi Sad. Es wurde auch die zeitweilige Gründung eines Zentrums mit dem 
Sitz in Novi Sad vorgeschlagen, dessen Aufgabe die Anschaffung des gesamten 
Materials für das Gerben von Leder aller Kürschner in der Woiwodina wäre. 
Diese Pflicht hat die Erste Woiwodiner Pelz- und Kürschner-Verarbeitungs-
-Genossenschaft in Novi Sad übernommen, die unter der Kontrolle der Landes-
direktion für den Vertrieb von Lederwaren und Textilien stand.  

Es kam zur Notwendigkeit, die sozialen Fragen der Handwerker zu lösen. 
Es wurden ihnen daher künstliche Stoffe zur Herstellung von Saisonartikeln 
(Espadrilles und Sandalen)  zu maximalen Preisen zugeteilt. Es wurde auch 
angeordnet, dass Werkstätten mit mindestens fünf selbständigen Arbeitern - 
wenn die Möglichkeit besteht - Soldatenstiefel herstellen. Man traf die Ent-
scheidung, ein zeitweiliges Zentrum zur Versorgung der Lederindustrie mit 
Kleinmaterial und Schuhmacherutensilien zu gründen. 

Wegen Schwierigkeiten in der Produktion wurde die Woiwodina im Herbst 
1945 von der weiteren Herstellung von Soldatenstiefeln befreit. Die Produktion 
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wurde ausschließlich auf den Zivilbedarf orientiert. Auch der Mangel an Geld-
mitteln hat Unternehmen und das Handwerksgewerbe dazu bewogen, eine 
Lösung im Verkauf von Fertigwaren auf dem Markt zu finden, unabhängig von 
der vollständigen Realisierung der Produktionsaufgabe.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Lederindustrie, Konferenz, Produktionsplan 



 

ИСТОРИОГРАФИЈА 
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МР НЕБОЈША ПЕТРОВИЋ, историчар 
Нови Сад 

ИДЕОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ЗАКОНА  
О ЗЕМЉИШНОМ МАКСИМУМУ У ВОЈВОДИНИ 

САЖЕТАК: Одустајањем државе од присилне колективизације, сељацима је 
омогућено да са својом земљом иступе из СРЗ. Међутим, то није значило да је власт 
у Југославији одустала од једног од главних идеолошких циљева „социјалистич-
ког преображаја села”. Пошто нови метод за развијање социјалистичких односа у 
пољопривреди још није био дефинисан, било је неопходно смањити могућности 
јачања приватног власништва у овој важној привредној грани. То је учињено 1953. 
године помоћу Закона о земљишном максимуму, на основу којег приватни посед, 
сведен на 10 ха земљишне површине, није више могао представљати озбиљног 
идеолошког и политичког противника. 

У свом раду, аутор разматра политичке и поседовне односе уочи доношења 
Закона, начин спровођења, као и његове последице на простору Војводине. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Пољопривреда, сељаштво, приватни посед, СРЗ, идеологија. 

СССР је под Стаљиновом влашћу брутално извршио колективиза-
цију пољопривреде. Приватни земљорадници били су присиљени да се 
прикључе колективним имањима: 1928. ови земљорадници обрађивали су 
97% земље, до 1930. више од половине њих већ је принуђено да приступи 
колективним имањима, да би 1936. године 90% сељачких газдинстава би-
ло колектизовано.1 Било је очекивати и да ће југословенски комунисти по 
преузимању власти подражавати совјетску политику према сељаштву. По-
литика нове југословенске власти према пољопривреди била је усмерена 
према тзв социјалистичкој реконструкцији села, што је подразумевало де-
приватизацију пољопривредне производње и афирмацију државне и ко-
лективне својине. Међутим, пошто је победу над представницима старог 
режима КПЈ је у великој мери дуговала сељаштву као и због деликатне 

                                                      
1 Иван Т. Беренд, Економска историја Европе у XX веку, Београд, 2009, 172. 
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политичке ситуације у земљи, није се могло, барем не одмах, драстичније 
умањити приватна својина над земљом. Тако је, Закон о аграрној реформи 
и колективизацији не само гарантовао приватно власништво над земљом, 
већ и доделио земљу сиромашним сељацима и беземљашима. Очигледно 
је да су се југословенски комунисти по преузимању власти од ригидних 
револуционара брзо преобразили у прагматичне политичаре и државнике.  

Ипак, идеолошка догма временом је потискивала политичке и еко-
номске разлоге, што је детерминисало крајње противречне имовинске про-
цесе на југословенском, а нарочито војвођанском селу. Разлоге овакве 
политике треба тражити и у поданичком подражавању нашег руководства 
совјетској политици индустријализације и колективизације. Село је, као и 
у свим осталим земљама тзв. комунистичког блока, требало да обезбеди и 
храну и неопходна средства за остваривање амбициозних циљева који су 
осмишљени и дефинисани државним плановима. Пре свега, држава је мно-
гобројним мерама спутавала тзв. „капиталистичке тенденције”, односно 
развитак приватног власништва на селу. Затим, фаворизовањем радних 
задруга и репресивним деловањем државног апарата према сељаштву, 
анулиран је Закон који је гарантовао приватни посед јер су практично 
присилно преведена сељачка газдинства на колективну својину. Тако је, 
земљишна површина у поседу приватних пољопривредних газдинстава 
практично преполовљена до 1951. године.  

Ипак је на простору Војводине, у јеку притисака на сељаштво да 
приступи сељачким радним задругама 1950. године, било 198.778 пољо-
привредних домаћинстава са 763.916 ха земље у свом поседу.2 Дакле, и 
поред великих притисака на приватно власништво, оно и даље заузима 
огромне површине пољопривредног земљишта у Покрајини и указује нам 
на огромни значај који индивидуална газдинства имају не само за развој 
пољопривредне производње већ и за укупни привредни развој Војводине 
и Југославије. Њихова структура може нам помоћи, да увидимо производне 
могућности приватног поседа, али и у којој мери су политичке и економ-
ске мере утицале на мењање поседовне структуре. 

Ако податке из 1950. године упоредимо са поседовном структуром 
из 1948. године, односно са директним резултатима аграрне реформе из 
1945. године, уочавамо да је драстично опао број пољопривредних домаћин-
става у Војводини, што је директна последица присилне колектизације.  

Међутим, убрзо се показало да радне задруге не могу испунити 
велика очекивања власти у смислу веће и ефикасније производње. Инси-
стирање на бољшевичком концепту изградње социјализма у Југославији у 
јеку идеолошког и политичког сукоба са Совјетским Савезом, узроковало 
би дубљу политичку и економску изолацију земље. Рекли бисмо, по себи 

                                                      
2 А.В.Ф.334, Неки статистички подаци 1944-1951 
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се наметнула сарадња са западним, капиталистичким земљама, као и по-
треба трагања за новим моделима изградње социјализма. 

Пошто Југославија покреће процесе демократизације друштвено-
-политичког система, привреда се постепено ослобађала од државне интер-
венције и отварала простор за развијање слободног тржишта. Овакве тен-
денције неминовно су довеле и до одустајања на инсистирању и фаворизо-
вању колективне својине у пољопривреди. С друге стране, распуштањем 
задруга обнављају се сопственичке тежње код сељаштва, самим тим, у 
очима власти обнавља се опасност од обнове капиталистичких елемената. 
За период после 1950. године, када је дошло до постепене либерализације 
државе и попуштања притисака према приватном поседу било је за очеки-
вати да ће доћи до одређених промена тенденција у поседовној структури 
сељачких газдинстава. 

Табела БР. 1. Структура поседовних односа у Војводини 1950–1952.3 

Група газдинстава 1950. 1951. 1952. 

Укупно 100,0 100,0 100,0 

до 2 ха 34,0 37,9 36,7 

од 2 до 5 ха 39,9 37,1 38,4 

од 5 до 8 ха 14,7 14,0 14,4 

преко 8 ха 11,4 11,0 10,5 

Просечна величина газдинстава 

до 2 ха 0,89 0,82 0,85 

од 2 до 5 ха 3,35 3,32 3,35 

од 5 до 8 ха 6,15 6,15 6,20 

преко 8 ха 13,10 12,45 12,30 

Али, како видимо у табели, група газдинстава преко 8 ха, ако мо-
жемо тако рећи, крупнија газдинства, из године у годину опадају, осносно 
настављају тенденцију опадања, како броја газдинства, тако и просечне 
величине газдинства. Док код газдинства до 2 ха, после смањивања њихо-
вог укупног броја и величине поседа 1949. године, две године касније до-
лази до повећања, уз истовремено незнатно повећање просечне величине 
поседа, што указује на слабашне покушаје приближавања ових поседа 
газдинставима из више групе. Слична ситуација је и са газдинствима из 
                                                      
3 Петар Марковић, Поседовна структура сељачких газдинстава Војводине, Привредна 
изградња, Нови Сад 1959, 41. 
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групе од 2 до 5 ха. На основу горњих приказа, можемо закључити да у пе-
риоду после 1950, односно за време попуштања административних мера у 
пољопривреди није дошло до значајнијих промена поседовне структуре 
сељачких газдинстава. Приватни посед се до 1952. године усталио како по 
броју тако и по земљишној површини. Чак се крупнији посед, што поново 
наглашавамо, смањује како по броју тако и по просечној величини поседа, 
а што никако не иде у прилог тези да ће попуштање државних стега олак-
шати обнову капиталистичких односа у пољопривреди.  

Истина, непосредно пре доношења закона о реорганизацији СРЗ 
површина земље у приватном власништву повећана је за око 100.000 ха. 
Ово повећање није значајније угрозило друштвени сектор својине.4 Тако 
је од укупно 1.883.500 ха пољопривредне површине Војводине у поседу 
приватног власништва било 867,1 хиљада хектара, односно 46%.5 Од тога 
је 1952. године приватни сектор обухватао 49,8% ораница и башта, 50,7% 
воћњака, 63,1% винограда, 42,2% ливада, 12,2% пашњака, а под барама, 
тршћацима и рибњацима 22,3%.6 

Укидњем обавезног откупа пољопривредних производа, већ је омо-
гућен слободан развитак приватном поседу, који би са враћеном земљом, 
по мишљењу власти, могао озбиљно ојачати и омогућити богаћење сељака. 
И поред либерализације земље, власт овакав сценарио није могла прихва-
тити. Стога се у штампи кроз многобројне коментаре доказивала неприме-
реност најамног рада у социјалистичкој држави. Додељен је такође велики 
простор писмима сиромашних сељака из задруга савезном извршном већу 
у којима се предлаже „обавезни откуп земље од богатих сељака јер би се 
на тај начим омогућило и сеоској сиротињи да остане удружена у задру-
гама.”7 Затим су уследили одговори друштвено-политичких организација 
који безусловно подржавају тежње и овакве ставове сиромашних сељака. 
Тако, социјалистички савез Војводине подржава захтеве беземљаша, и на 
својој конференцији закључује да је захтев за ограничавањем приватног 
поседа на 10 хектара оправдан и да га треба што пре извршити.8 Наиме, 
сматрало се да пољопривредна производња на поседу од 10 хектара не за-
хтева најамну радну снагу. 

                                                      
4 Под друштвеном својином подразумевамо државни и задружни сектор. У оквиру државног 
сектора била су пољопривредна добра (савезна, републичка, покрајинска и локална) пољо-
привредне установе, економије привредних предузећа и сл. Док се под задружним сектором 
подразумевају махом Сељачке радне задруге, јер се земљорадничке задруге нису озбиљни-
је бавиле пољопривредном производњом. 
5 Статистички годишњак, 1954, Београд. 
6 Војислав И. Поповић, Пољопривреда Војводине 1952-1972, Зрењанин 1976, 13-14. 
7 Борба, 16. април 1953. 
8 Борба, 11. мај 1953. 
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Очигледно је да су захтеви беземљаша, односно велики публицитет 
који је дат овим захтевима представљали неку врсту припреме јавности за 
установљавање новог земљишног максимума. Јер, већ 19. маја 1953. го-
дине достављен је предлог новог закона законодавним одборима народне 
скупштине ФНРЈ. Основни разлог доношења Закона о пољопривредном 
земљишном фонду и додељивању земље пољопривредним организација-
ма, како се наводи у званичном образложењу, јесте заштита сељаштва од 
експлоатације, али и даљи „развој пољопривреде у складу са социјалистич-
ким друштвеним односима”.9 

На први поглед, изгледа да је доношење овог закона представљао 
корак уназад и био противречан либералним тенденцијама у привреди и 
југословенском друштвеном миљеу. Јер, за разлику од аграрне реформе из 
1945. године када је укинут велики посед, а у неким деловима државе и 
феудални реликти, и када је земља подељена махом приватним газдинстви-
ма, нови закон сужава приватни посед и предаје земљу социјалистичким 
пољопривредним организацијама. Али, у Југославији се, и поред значај-
них реформи, задржала, можда мање формална, али и даље апсолутно ути-
цајна партијска контрола политичког и економског живота земље.  

Пошто је аграрном реформом у Југославији крупни, а можемо сло-
бодно рећи у великој мери и средњи земљишни посед елиминисан, сада се 
отвара питање да ли се и у којој мери посед ситног власништва може поја-
вити као претња за развијање социјализма. Марксистички класици (Маркс, 
Енгелс, Кауцки) истицали су потребу склапања савезништва између про-
летеријата и ситног сељаштва, јер је савезништво је у обостраном интере-
су, пошто крупна капиталистичка производња неминовно доводи до про-
пасти ситног сељака. Дакле, нико не увиђа разлоге за страх од сељаштва, 
већ се указује на потребу опрезног политичког деловања са овом друш-
твеном категоријом. Разлога за страх нарочито код југословенских кому-
ниста није смело бити јер су револуцију и извели захваљујући сарадњи са 
сељаштвом.  

До правилних закључака можемо доћи ако погледамо мишљење 
Драгана Веселинова о начину стварања капиталистичке аграрне својине:  

„а) еволуцијом богатог сељаштва из феудализма у капитализам и то 
тако да им је привредна моћ дата ванекомским даривањима (пре свега 
земље) и разним ослобођењима од данака у феудализму. Тиме су они има-
ли одскочну даску за капитализам и преобраћање у крупне земљовласнике 
која не проистиче из законитог економског раслојавања ситног парцелног 
власништва. 

                                                      
9 Борба, 16. мај 1953. 
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б) предузетничком еволуцијом феудалне аристократије, која се 
успела пребацити на нови тип производње, будући да је поседовала до-
вољно акумулативних снага за такав потез. 

ц) продором оригиналног градског капитала у пољопривреду који је 
извео одлучујући преврат у њеној трансформавији, превео је на крупну 
робну производњу и разорио ситно и средње сељаштво.”10  

Дакле, могућност да се из ситног сељаштва у датим историјским 
околностима изнедри капиталистички облик приватне својине била је про-
сто неостварива. Ипак, у складу са својом идеологијом, власт је и даље 
сматрала да приватно власништво не може бити дуго толерисано у соци-
јалистичкој држави. Све док је тако, држава по тумачењу Едварда Карде-
ља, мере које доноси према пољопривреди не чини само из економских 
разлога, већ оне у себи садржавају и елементе класне политике.11 На осно-
ву оваквих изјава можемо закључити да се власт у Југославији још није 
отргла од идеолошког утицаја СССР-а, јер се управо у овој земљи, у ери 
Стаљинове владавине указало на опасност од ситног сељаштва по изград-
њу социјализма. Тако да нам је панични страх, од развоја капиталистичких 
односа, нарочито „кулака”, постаје разумљивији.  

Такође, ни унајмљивање радне снаге није могло омогућити сељацима 
основ за капиталистичку акумулацију. Јер ова газдинста у околностима 
забране куповине крупнијих машина, у условима употребе застарелог 
оруђа нису могле прећи оквире производње за потребе сопственог дома-
ћинства.12 Безразложни страх од „кулака” није довољан да објасни ново 
потезање за административним мерама. 

Зашто су ригорозне мере према приватном земљишном власништву 
донесене 1953. године, а не 1945? Могућност „експлоатације” између 
сељаштва, односно унајмљивања радне снаге није било могуће до 1953. 
године. До тада су постојали многобројни механизми који су онемогућа-
вали развој приватних газдинстава, што се као што смо већ видели, ите-
како одразило и на пољопривредну производњу. Када се од њих одустало, 
и када је напуштена политика форсирања радних задруга, то није значило 
да власт у приватном власништву види могућност развоја и повећања по-
љопривредне производње, већ да, нарочито на простору Војводине, задруж-
ни систем у пољопривредној производњи, који се показао као неуспешан, 
ефикасно трансформише у државни. Тако што значајне земљишне повр-
шине, сада и законским путем бивају отргнуте од приватног поседа и пре-
дате држави, односно како се у званичној кореспонденцији наводи соци-

                                                      
10 Драган Веселинов, Аграрно питање у Југославији, Београд, 1988, 127. 
11 Едвард Кардељ, Проблеми социјалистичке политике на селу, Београд, 1959, 302. 
12 Вера Гудац-Додић, Аграрна политика ФНРЈ и сељаштво у Србији 1949-1953, Београд, 
1999, 230. 
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јалистичким пољопривредним организацијама на управљање. Ове органи-
зације су имале сврху да упосле велики број беземљаша и сеоске сиротиње. 
Док је приватном поседу ослобођеном административних стега, омогу-
ћено да слободније послује, али само у оквиру од 10 хектара земље. На тај 
начин његова производна способност и перспектива економског развоја 
јасно је лимитирана. То није рађено само услед некакве природне мржње 
комунистичке идеологије према приватном власништву. Власт се, пре 
свега из тактичких разлога, очигледно већ вратила изворном Енгелсовом 
учењу о потреби избегавања насилне експропријације средњег и ситног 
поседа на селу.13 Разлоге треба тражити у чињеници да би велики број за-
другара без или са недовољном количином земље, распуштањем сељач-
ких радних задруга и немогућности државе да им обезбеди посао у некој 
другој делатности, био приморан да ради код богатијих сељака. Једно-
ставно, власт у комунистичкој држави тако нешто није могла дозволити. 

Док је, с друге стране, законодавац сматрао да ће овај закон још 
више ослободити приватну иницијативу малог и средњег поседа, јер пружа 
гаранцију и сигурност сељаштву да својом земљом слободно располаже 
(могу продавати, куповати, уносити у задругу или поклањати) и унапре-
ђује без бојазни да ће бити ограничен новим административним мерама, 
скупштинска расправа је најбоље показала разлоге његовог доношења. 
Закон је, с једне стране, тежио да онемогући капиталистички развитак на 
селу, односно експлоатацију туђе радне снаге, и да развија дубљу сарадњу 
између приватног поседа и социјалистичких газдинстава. Оваква очекива-
ња заснивала су се на чињеници да са земљом лимитирана газдинства без 
одговарајућих машина не могу опстати без сарадње и помоћи државе. Ин-
дивидуални посед био би повезан са разним пољопривредним организаци-
јама и на тај начин створени услови за настанак новог модела развоја со-
цијализма на селу.  

Дакле, овим законом је предвиђено образовање земљишног фонда у 
који, поред земље која се већ налази у државном власништву, улази и 
пољопривредно земљиште оних земљорадника који поседују више од 10 
хектара. У оним крајевима Југославије где је земљиште лошијег квалитета 
или где су уобичајене патријархалне породичне задруге, може се оставити 
у својини и више од 10 хектара, али не више од 15 хектара. Затим, комиси-
је које треба да спроведу закон, дужне су да омогуће власнику да предло-
жи земљу која ће бити издвојена у фонд. Такође, у земљишни фонд неће 
                                                      
13 Васа Чубриловић, приликом усвајања Закона о земљишном фонду у Већу народа, гово-
рећи о одржавању малог и средњег поседа, можемо уочити да је изнео тезу Карла Кауцког 
и Фридриха Енгелса о тешкоћама њиховог опстанка у епохи индустријске цивилизације. 
Поткрепљујући чињеницом да се средњи посед у оквиру капиталистиче производње није 
могао нигде одржати и да је процес распадања у последњих 150 година ишао страховито 
брзо. Борба, 23. мај 1953. 
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се уносити земљиште са зградама, а комисије су требале да воде рачуна да 
се не уноси земља под засадом.14 Рад ових комисија контролисала је и ко-
ординирала републичка комисија за земљишни фонд, а у Војводини по-
крајинска комисија. За ове мере посебно је значајан и Закон о промету 
земљишта и зграда, којим се омогућава промет земљишта приватних вла-
сника у границама земљишног максимума.15 

Треба нагласити да су се у поступку за одузимање земље разлико-
вале две етапе. Прва, која решењем констатује формално одузимање зем-
ље и висину накнаде за одузету земљу. Доношењем решења, земља се само 
правно, али не фактички одузима. Она је и даље у рукама земљорадника 
који има бесплатно право кориштења, док се не створе услови да се доде-
ли оној пољопривредној организацији која може рационално да је обрађује. 
Тек друга етапа подразумева и фактичко одузимање земље. Тада народни 
одбор, на основу захтева за доделу земље од стране задруге или неке друге 
пољопривредне организације, доноси одлуку и фактички одузима земљу.16  

Власници којима је земља одузета на основу овог закона, имају 
право на накнаду. Висина накнаде се одређује према култури и класифи-
кацији земљишта, и вршиће се у годишњим ратама без камата. Пошто до 
тада није постојао слободан промет земље није било једноставно одреди-
ти њену реалну цену.17 Пошло се од тога да прво треба одредити цену у 
Војводини где је земља иначе најквалитетнија, и на тој основи земља која 
улази у фонд обрачуна са 100.000 динара по 1 ха прве класе, а 30.000 дина-
ра за најслабију, осму класу. Рок отплате је био 20 година.18 

Већ смо нагласили да се земља из земљишног фонда није могла 
додењивати приватним газдинствима већ искључиво пољопривредним 
организацијама. Под пољопривредним организацијама подразумеване су 
земљорадничке задруге, пољопривредна добра и друге организације које 
се баве пољопривредном делатношћу. Стим да задружне организације мо-
рају саобразити своја правила прописима који се примењују на пољоприв-
редним добрима. Потребно је да у задружној организацији управљају само 
они који раде, а не они који су сопственици земље. Затим, да се земљорад-

                                                      
14 Борба, 16. мај 1953. 
15 Службени лист ФНРЈ бр. 25/54. 
16 Бранко Петрановић, Чедомир Штрбац, Историја социјалистичке Југославије – 
Документи, Београд, 1977. 357. 
17 На седници законодавног одбора Народне скупштине ФНРЈ, Мијалко Тодоровић је, образ-
лажући Закон, истакао да се код одређивања цене која се исплаћује сопственицима са 
земљом изнад тзв. земљишног максимума мора настојати да се обезбеде економске цене. 
Међутим, пошто годинама у држави није дозвољена слободна продаја земље, зато се код 
одређивања цене водило рачуна о предратној цени земљишта као и о дохотку који може 
дати 1 ха. Дневник, 19. мај 1953.  
18 Дневник, 20. мај 1953. 
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ницима њихов рад плаћа по тарифном правилнику као радницима на пољо-
привредним добрима. Заправо, задруге и даље представљају организацију 
засновану на уносу земље земљорадника, али величина унесене земље 
нема значаја у подели дохотка међу задругарима, уколико се не односи на 
ренту.19 У образложењу предлога закона каже се да овај услов омогућава 
оснивање новог типа земљорадничких задруга у којем неће бити битнијих 
разлика са пољопривредним добрима, јер задруге сада, и поред чињенице 
да су и даље организације засноване на иницијативи земљорадника и да 
садрже њихове имовинске односе на бази унете земље, имају елиминиса-
не капиталистичке остатке, „јер они не делују на међусобне односе и по-
делу дохотка међу задругарима, уколико се не односи на ренту.”20  

Поступак за додељивање земље покретао се на основу писменог 
захтева народном одбору, у којем је образложена потреба за додељивање 
земље. Поступак се могао покренути и на основу захтева групе земљорад-
ника или пољопривредних радника, који намеравају да оснују пољопривред-
ну организацију.21 

Дакле, земља се не додељује појединцима, односно беземљашима и 
сиромашним сељацима. У експозеу Јована Веселинова ова одлука је об-
разложена на следећи начин: „Давањем појединцима по хектар-два земље 
не би се постигло оно што се жели – унапређење производње путем ства-
рања крупнијих и напреднијих социјалистичких пољопривредних органи-
зација. Распарчавањем земље створили бисмо само још више ситних и за 
самосталан живот неспособних газдинстава и тиме уназадили пољоприв-
редну производњу.”22 

Из овога можемо закључити да је држава намеравала да продуктив-
ност рада и производњу унапреди само помоћу социјалистичких газдин-
става, док се приватни посед није могао третирати ни макар као потенци-
јални чинилац развоја пољопривреде. Без помоћи и сарадње са државом 
он није могао обезбедити услове ни за пуки опстанак. Борба за већу по-
љопривредну производњу није основни и једини циљ, идеолошки аспект 
и даље има пресудни значај у креирању политике према пољопривреди. 
Истина, од нових социјалистичких организација, осим овог идеолошког 
аспекта, очекује се да повећају продуктивност рада, а самим тим и пољо-
привредну производњу. Оваква оптимистичка очекивања заснивају се пре 
свега на чињеници да ће ове организације поред поседовања механизације 
примењивати нов начин пословања, као што смо рекли, саобразан пољо-
привредним добрима. Власт се руководила чињеницом да је крупан посед 

                                                      
19 Борба, 19 мај 1953 
20 Бранко Петрановић, Чедомир Штрбац Историја соц Југославије-Документи, 358 
21 Борба,16 мај 1953. 
22 Борба, 23 мај 1953 
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неопходан за развијање савремене пољопривредне производње. Новофор-
мирана социјалистичка газдинства, као што су пољопривредна добра од 
неколико стотина хектара земље, имају знатно више могућности да пове-
ћају продуктивност рада него индивидуална газдинства са поседом од два-
десетак хектара. Наиме, сматрало се да је овај закон, пошто није одузету 
земљу доделио беземљашима и сеоској сиротиљи, спречио даље уситња-
вање пољопривредних поседа, односно водио рачуна и руководио се еко-
номском логиком.  

Предвиђено је да се већи део земље из пољопривредног земљишног 
фонда додели реорганизованим сељачким радним задругама. У местима 
где нема СРЗ, одлучено је да се откупљена земља додели се новофор-
мираним пољопривредним добрима. Маље површине земље доделиле би 
се старим пољопривредним добрима, док би један део припао и општим 
земљорадничким задругама, углавном ради оснивања приплодних стани-
ца.23 

Такође, предвиђено је да се на територији Војводине до краја године 
оснује око 90 нових пољопривредних добара, која ће, поред земљишта из 
пољопривредног фонда, добити и економска дворишта расформираних 
задруга.24  

На простору Војводине до 1957. године основано је укупно 509 по-
љопривредних организација.  

Од тога:  
- пољопривредних добара 187 
- радних задруга 307 
- ергеле 3 
- установе, расадници и школе  17 

Ове организације располагале су са следећим земљичним фондом: 
- укупна површина 487.464 ха 
- пољоприврдна површина 421.801 ха 
- обрадива површина 361.802 ха 
Од тога: 
- оранице 343.787 ха 
- воћњаци 2.515 ха 
- виногради 3.908 ха 
- ливаде 11.592 ха 

                                                      
23 Дневник, 15 септембар 1953 
24 Дневник, 15 септембар 1953 
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Укупна површина социјалистичког сектора пољопривреде, у односу 
на укупни земљишни фонд Војводине износио је 22,64%, док је проценат 
обрадиве површине износио 21,67%, а оранична површина 21,62%.25 

С друге стране очекивало се и од сељаштва да још боље обрађују 
своју земљу, јер им нови Закон гарантује слободно расплагање својим 
имањем и пољопривредним производима. Са оваквим мишљењем није се 
слагао народни посланик Милош Московљевић који је сматрао да са на-
ставља са негативном политиком административних мера, јер је Закон о 
земљишном фонду у знаку административног руковођења, затим да ће 
Закон имати негативне последице на пољопривредну производњу јер ће 
се смањити земљишни посед толико да он неће моћи давати тржишне 
вишкове.26  

Стеван Дороњски је изнео да у Војводини од 300.000 домаћинстава 
25.385 имају земље више од предвиђеног максимума. Њима ће се на 
основу Закона одузети укупно 116.342 хектара. Тиме би у Војводини зем-
љишни фонд порастао на 400.000 хектара, што је представљало једну чет-
вртину укупне обрадиве површине у Покрајини.27 

Среске комисије за земљишни фонд у Војводини одмах су почеле са 
радом, али су се убрзо и сусреле са одређеним проблемима. Наиме, било 
је случајева да су поједина домаћинства кршила уредбу о контроли 
промета некретнинама и илегално продавала делове своје земље. Такође, 
било је случајева да су се чланови породице одавно формално поделили, 
што је било на одговарајући начин и правно регулисано. Међутим, они су 
наставили и даље заједно да живе и заједнички обрађују земљу. С друге 
стране, било је случајева када су, на пример два брата живела одвојено и 
земљу посебно обрађивали, али поделу земљишног поседа нису убележи-
ли у грунтовницу. Због таквих и сличних појава, већ средином јуна одр-
жано је саветовање у Извршном већу Народне скупштине Војводине са 
председницима среских комисија на којем је одлучено да приликом утвр-
ђивања величине поседа првенствено треба узети у обзир стварно стање. 
То је значило да комисије нису прихватале фиктивне поделе без обзира да 
ли су оне већ регистроване у грунтовницама, док се домаћинствима која 
су илегално продала земљу, иста урачунавала у максимум од 10 ха.28 

Посао око спровођења овог закона био је изизетно сложен јер се 
поред откупа земље вршила и реорганизација радних задруга, затим рас-
подела земљишта из земљишног фонда и увођења у посед свих задругара 
који иступају из задруга. Из тих, али и неких других разлога, посао су пра-

                                                      
25 АВ, Ф.310, кутија 10. 
26 Борба, 23. мај 1953. 
27 Борба, 23.мај 1953. 
28 Дневник, 20. јун 1953. 
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тиле многобројне жалбе и тужбе. Тако су у срезу Бела Црква поднете жал-
би на 36% решења, у срезу Ковин 22%, у срезу Зрењанин-Бегеј 21%, Зре-
њанин-Тамиш 20%, Стари Бечеј 27%. Разлоге треба тражити у неправил-
ном раду комисуја и идеолошком застрањивању. Покрајинска комисија за 
земљишни фонд установила је анализом решених жалби да је велики број 
жалби безразложно поднет.29 Из жалби се може уочити да сељаци нису 
задовољни парцелама која им се остављају, сматрајући да им је најбоља 
управо она земља која им се откупљује, или да им се оставља земља која 
је најудаљенија од њихових домаћинстава. 

Такође, и поред настојања власти да се убрзано оконча поступак око 
реорганизације СРЗ, већина комисија које су спроводиле Уредбу о 
имовинским односима и реорганизацији СРЗ, донеле су до краја 1953. го-
дине само решења о повраћају земљишта коју су бивши задругари унели 
у задругу, а што се тиче доношења распоредних решења, крајњи рок се ни 
крајем децембра није могао утврдити.30 Ипак, већ почетком септембра 
среске комисије завршиле су расправе са сељацима који имају преко 10 ха 
земље. Затим се убрзано приступило издавању решења на земљу која је 
предвиђена за откуп јер је као рок одређен 15. септембар.31 

Видимо да је и поред, како смо већ нагласили, великих тешкоћа око 
спровођења овог Закона, посао завршен изузетно брзо, што се може 
тумачити тако да нису испоштоване све законом предвиђене процедуре. 
Тако су народни одбори, одмах по завршеном откупу, не обазирући се на 
евентуалне жалбе, извржиле не само предају одузете земље Земљишном 
фонду општенародне имовине, већ и извршили додељивање земље пољо-
привредним организацијама.32 

За разлику од других крајева Југославије у Војводини није било 
случајева да је одузета земља остављена на коришћење дотадашњим влас-
ницима до краја економске 1954. године.33  

                                                      
29 Ф, 247, кутија 48. 
30 Народна банка је указала да у многим случајевима постоји могућност да се овај посао 
намерно одуговлачи, јер чланови комисије за свој рад на уређењу имовинских односа у 
СРЗ примају дневнице које знатно премашују њихове редовне приходе. Дневник, 19. 
децембар 1953.  
31 Дневник, 15. септембар 1953. 
32 Дневник, 12. новембар 1953. 
33 Колико се у Војводини са идеолошког и политичког аспекта озбиљно приступило овом 
послу говори чињеница да покрајинска комисија није признавала деобе, мираз и друге 
сличне промене извршене после 1948. године, већ су одузимали обрачунати вишак преко 
десет хектара од преостале земље таквих власника. На територији Војводине било је око 
1400 оваквих домаћинстава са око 10.000 кат. јутара земље.Накнадно тумачење Врховног 
суда ФНРЈ преиначило је ову спорну одлуку. АВ, Ф.334. Стенографске белешке ПК СКЈ за 
Војводину, 15. и 16. април 1954. год.  
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Укупно је на целој територији Републике Србије створен земљишни 
фонд од 200.892 ха земљишта. Од тога на територији тзв. уже Србије 
откупљено је 80.492 ха, на теритотији Косова и Метохије 3.343 ха, а на 
простору Војводине 108.057 ха, што, у поређењу са осталим републикама, 
представља убедљиво највећу површину.34  

За разлику од осталих делова Југославије, где се откупљена земља 
састојала из великог броја малих и међусобно удаљених парцела, због че-
га и интерес за учешће у расподели није био велики, у Војводини је поде-
љено чак 99% откупљеног земљишта. Из овог фонда на територији Вој-
водине новим државним пољопривредним добрима предато је око 60.000 
ха, СРЗ-има око 40.000, а око 8.000 ха земљишта пољопривредним еконо-
мијама и школама.35  

У односу на укупну обрадиву површину Војводине друштвени сек-
тор повећао се са 11% на 14,2%. Крајем марта 1954. године, на територији 
Војводине било је 242 пољопривредна добра, од којих је око 90 новофор-
мираних, док је задружни сектор пре реорганизације СРЗ заузимао 35% 
укупне обрадиве површине у Војводини, у истом периоду, после реорга-
низације износио је 13,2%, што значи да су друштвени и задружни сектор 
заједно након спроведене реорганизације СРЗ и Уредбе о земљишном фон-
ду поседовали 27,4% укупне обрадиве површине Војводине. Самим тим, 
приватни посед обухватао је 72,6% обрадиве површине Покрајине.  

Морамо нагласити да различити извори износе различите статис-
тичке податке, пре свега из разлога што званична статистика није могла 
адекватно обрадити податке настале као последица, практично паралел-
ног спровођења реорганизације и расформирања сељачких радних задруга 
и Закона о земљишном максимуму. На основу ових података може се за-
кључити да је приватни сектор у пољопривредној производњи доминантан 
и да му је власт и поред ограничења која је наметнула Законом о земљиш-
ном максимуму препустила ову значајну привредну грану. Али и ова мера 
је, и поред чиљенице да је њеним спровођењем захваћен релативно мали 
број домаћинстава, изазвала код сељаштва неизвесност и страх од евенту-
алних даљих административних интервенција које би угрозиле стабилност 
приватне својине. Наиме, чињеница је да је овај Закон донесен непосредно 
после великих притисака на сељаштво, и да је оно самим тим овај потез 
власти доживело не само као напад на приватно власништво већ и на њега 
самог, као логичан наствак дотадашње политике. Такође, настао је озби-
љан проблем код оних газдинстава којима су задруге приликом изласка 

                                                      
34 У Хрватској је откупљено 24.000 ха, у Словенији 10.300 ха, Босни и Херцеговини 31.200 
ха, Македонији 16.700 ха, док је земљиште откупљено у Црној Гори чинило свега 0,1% од 
укупног фонда. Југославија 1945-1965, Статистички преглед, Београд, 1965, 109. 
35 Дневник, 27. новембар 1953. 
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задржале део средстава за рад, а нису сматрале за сходно или нису могле 
да им одмах исплате накнаду.36  

Занимљиво је упредити поседовну структуру приватних газдинстава 
насталу после аграрне реформе из 1953. са резултатима аграрне реформе 
извршене после 1945. године.  

Табела бр.2 Упоредни преглед резултата аграрних реформи после 1945. године у 
АПВ37 

пољопривредна газдинства површина 
поседовна 
структура 

аграрна 
реформа 
1947. године 

аграрна 
реформа 
1953. године 

аграрна 
реформа 
1947. године 

аграрна 
реформа 
1953. године 

0–2 ха 29,2 30,0 6,1 8,0 

2–5 ха 40,0 35,0 29,5 29,0 

5–10 ха 20,4 35,0 29,9 63,0 

10–20 ха 8,3 - 25,4 - 

2,1 - 9,1 - 
преко 20 ха 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Можемо видети да је газдинствима која су дошла под удар Закона о 
земљишном максимуму, припадала трећина укупне површине у приватном 
власништву. Одузимањем њихове земље они су припали трећој категорији 
и самим тим бројчано и нарочито земљишно је ојачали. Трећа категорија 
је практиично удвостручила површину земље у свом саставу. Што се тиче 
броја газдинстава из прве групе, она као и земљишна површина у њеном 
саставу није значајно измењена аграрном реформом из 1953. године. Та-
кође, и другој групи је уз смањење броја домаћинстава остала идентична 
земљишна површина. 

Дакле, као што можемо видети, настаје тежња ка газдинству величи-
не 4–6 ха. Да ли ће се оно формирати у доњим или горњим границама за-
висиће од повећања или смањења укупног броја газдинстава. Ако укупан 
број газдинстава расте, просечно газдинство се смањује, и поред тога што 
у појединим групама величина газдинстава расте.38 Тако се просечна вели-
чина поседа из групе газдинстава од 5–8 ха смањује. Али смањује се вели-
чина газдинтава и из четврте групе којима и број опада.  

                                                      
36 А.В. Ф.334. ај.2538 
37 А.В. Неки привредни показатељи из привреде Војводине 
38 Петар Марковић, Поседовна структура,43 
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На основу овога, можемо констатовати да се смањује земљишни по-
сед оним газдинствима која су захваљујући својој величини могла рачу-
нати на вишкове пољопривредних производа. Што нам, даље указује, на 
проблеме са којима ће се суочити војвођанска али и југословенска пољо-
привреда. Тако је, и поред убрзане индустријализације државе и великих 
миграција у градове, и даље велики проценат пољопривредног становниш-
тва са просечним поседом од 3,5 ха по домаћинству.39  

И поред чињенице да закон о земљишном максимуму није представ-
љао економску меру, већ је мотивисан политичко-идеолошким разлозима 
којима је био циљ да ограниче привредни потенцијал приватног поседа, 
он, ипак, није угрозио интересе највећег дела сељаштва. Позитивни ефекти 
укидања административних мера били су толико велики да селективни 
удар закона о земљишном максимуму није могао изазвати онакав степен 
незадовољства какав је био у претходном периоду.  

Поседовна структура у овом периоду није детерминисана економ-
ским разлозима, већ је резултат државног интервенционизма. Следећа 
табела указује нам на карактеристике поседовне структуре у Војводини 
1956. године.40 

Табела бр. 3: Поседовна структура у Војводини 1956. године 

број чланова домаћинства 
 

 број 
газдинстава укупно 

запослено ван 
пољопривреде 

укупна 
површина у 
хектарима 

до 2 ха 71.030 219.280 9.881 66.000 

2–3 ха 41.526 140.260 5.213 110.000 

3–5 ха 69.131 276.647 9.456 294.000 

5–8 ха 47.858 222.361 7.577 306.000 

преко 8 ха 28.222 130.995 3.413 282.000 

Свега 257.767 983.543 35.540 1.058.000 

Становници прве три групе газдинстава којих има око 60%, од укуп-
ног броја, поседовали су нешто мање од 50% земљишних површина свих 
сељачких газдинстава. Однос између броја становника и површине мења 
се са повећањем величине поседа. Тако да становништво са величином 
поседа од преко 8 ха, са непуних 15% становника, поседују преко 20% 
војвођанских површина.  

                                                      
39 Дневник, 29 март 1953 
40 А.В.Ф.247.307 
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Нема дилеме да су газдинства са овако малим поседима, махом ори-
јентисана на производњу која задовољава њихове егзистенцијалне потре-
бе без значајних тржишних вишкова, јер је и продуктивност рада повезана 
са величином поседа. Доходак по привредно активном становнику у групи 
до 2 ха износи 66.000 дин., 2–3 ха 108.000 дин., 3–5 ха 130.000 дин., 5–8 ха 
155.200 дин., преко 8 ха 191.500 дин.41  

Пошто је земља додељена новоформираним пољопривредним добри-
ма и другим организацијама, поставља се питање, на који начин је обезбе-
ђена производња, како се вршило управљање и на који начин се користи-
ла средства за производњу. Веома брзо је установљено да реорганозоване 
СРЗ веома споро и с муком спроводе суштинске промене које се односе 
на прилагођавање принципима пословања предузећа, односно пољоприв-
редних добара. У многим задругама није се ни после годину дана присту-
пило раздвајању имовинских од радних односа, што је, како смо већ ис-
такли, од суштинског значаја, како у економском тако и у идеолошком 
смислу. Тако да су се и после две године од доношења Уредбе о реорга-
низацији задруга, власници земље, иако не раде у задрузи и самим тим су 
могли да имају само право на ренту, сматрали задругарима. Они су често 
користили право да одлучују у задрузи, али и задруга је према њима имала 
одређене обавезе. Многе задруге, још су увек примале на себе обавезе 
према задругарима (обрада окућнице, превоз итд.). Срески одбори нису 
означили друштвену земљу, у задругама је владала стихија и преовлађивао 
је лични интерес. „У неким задругама руководства задруге се шпекулант-
ски постављају, настоје да не обрађују земљу и да врате исту задругарима 
који не раде у задрузи а да задрже друштвену земљу, јер на њу не плаћају 
ренту...Улога бригадира у задругама у последње време је знатно ослаби-
ла.”42 Илустративан је чест пример злоупотребе који се огледа у следећем: 
Пошто задруге земљу која им је дата из земљишног фонда, наводно не 
могу све да обраде, они тај део предају задругарима да је они обрађују уз 
коришћење задружних средстава. Тако су у Торди и Новој Црњи поједине 
парцеле издате задругарима да их обрађују задружним средствима, али су 
сви терети и друштвени доприноси који повлаче та средства пали на терет 
задруге. Од реализованог производа задрузи је припало 10% што ни при-
ближно није могло да покрије ни њене уложене материјалне трошкове.43  

                                                      
41 Петар Марковић, Поседовна структура, 46. 
42 „Бригадири неће да стављају примедбе на рад задругара појединаца. Примају и оне радо-
ве који квалитетно не одговарају. Ово је разлог томе што задругари који раде не схватају 
улогу бригадира, него гледају своје интересе, да им он по сваку цену прими посао. Због 
тога имамо случајева да је један број старих, добрих бригадира подносио оставке и неће 
више да се прими за бригадира.” АВ, Ф.334, а.ј. 2619. 
43 АВ, Ф.334, а.ј. 2523. 
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Недовољно прецизно објашњена улога среских народних одбора и 
поред одређеног објашњења које се налази у поменутом образложењу 
изазвало је прилично проблема. Наиме, земљишни пољопривредни фонд 
стављен је под управљање среског народног одбора. Али срески народни 
одбор није стекао имовинско право управљања земљиштем, јер оно нити 
је могло отуђити земљу, нити у било ком виду располагати са земљом на 
којој су већ пољопривредне организације стекле право коришћења. Тако-
ђе, унутрашња организација, прописи, задружна правила, нису била одраз 
могућности и потреба самих задруга.44  

У сваком случају, сељак је, најблаже речено, прилично дестимули-
сан чињеницом да своје газдинство услед забране куповине земљишта 
преко законског максимума не може константно увећавати и унапређи-
вати. Развојне могућности приватног сектора, у чијем се поседу налазило 
преко 70% обрадивог војвођанског земљишта и који је низ година успеш-
но доказивао своју надмоћност над производњом социјалистичког секто-
ра, биле су сведене на производњу у оквиру 10 ха земље. Стога је, овим 
законом, настављен процес уситњавања земљишних поседа, што није ишло 
у прилог примени напредних метода у пољопривредној производљи, а, са-
мим тим и њеног очекиваног пораста. 

                                                      
44 А.В Ф. 334, ај,2538 
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IDEOLOGISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE DES GESETZES ÜBER DAS 

MAXIMUM DES GRUNDSTÜCKSEIGENTUMS IN DER WOIWODINA 

ZUSAMMENFASSUNG: Der Verzicht des Staates auf die Zwangskollektivi-
sierung ermöglichte den Bauern, mit ihren eigenen Grundstücken aus BAG-s 
(Bauern-Arbeits-Genossenschaften) auszutreten. Das aber bedeutete nicht, dass 
der jugoslawische Staat auf eines der ideologischen Hauptziele,  die "sozialistische 
Umwandlung des Dorfes" verzichtet hat. Da die neue Methode zur Entwicklung 
der sozialistischen Verhältnisse in der Landwirtschaft noch nicht definiert war, 
war es notwendig, die Möglichkeit der Stärkung von Privateigentum in diesem 
wichtigen Wirtschaftszweig zu reduzieren. Das wurde im Jahre 1953 realisiert, 
durch das Gesetz über das Maximum des Grundstückseigentums, auf Grund 
dessen das private Grundstückseigentum, welches auf 10 ha Bodenfläche redu-
ziert wurde, nicht mehr einen ernsthaften ideologischen und politischen Gegner 
darstellen konnte.  

In seiner Arbeit betrachtet der Autor politische und Eigentumsverhältnisse 
unmittelbar vor der Verabschiedung des Gesetzes, dessen Anwendungsweise, 
sowie seine Folgen auf dem Gebiet der heutigen Woiwodina.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Landwirtschaft, Bauerntum, Privateigentum, BAG, 
Ideologie 
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СВЕТЛАНА ЉУБЉАНАЦ, виши архивиста 
Архив Војводине 
Нови Сад 

ЗАДУЖБИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА 1931. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Рад се бави подацима о задужбинама на подручју Новог Сада по-
сле доношења Закона о задужбинама 1930. године, према којем су градска погла-
варства, друге задужбинске управе или јавна власт морале да доставе тачне податке 
о задужбинама, Краљевској банској управи Просветном одељењу, као задужбин-
ској власти, ради њиховог увођења у Задужбински регистар. Задужбине су осни-
ване у добротворне сврхе, са циљем да помогну сиромашној деци, ученицима или 
старим и болесним особама, у сврху развоја просвете и другим хуманим мотивима. 
У раду је наведен списак задужбина на подручју града Новог Сада, циљ њиховог 
оснивања, као и попис њихове имовине коју су тада имале. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: задужбина, тестамент, задужбински одбор, градска поглаварства.  

Истраживањем и проучавањем задужбинарства кроз архивску грађу 
Краљевске банске управе Дунавске бановине (1929–1941) Нови Сад која 
се налази у Архиву Војводине, утврдили смо да су градска поглаварства 
била дужна, по Закону о задужбинама из 1930. године1 и Правилнику за 
примену Закона о задужбинама2 да доставе податке за регистровање за-
дужбина, Краљевској банској управи Дунавске бановине,3 Просветном 
                                                      
1 Закон о задужбинама, бр. 155-LVIII, Службене новине Краљевине Југославије, бр. LIII-CVI 
од 11. јула 1930, 1475. 
2 Правилник за примену Закона о задужбинама, бр. 105-XLVII, Службене новине Краљевине 
Југославије од 10. маја 1932. године, 525. 
3 Према Закону о банској управи од 7. новембра 1929, Краљевска банска управа Дунавске 
бановине (1929–1941) се делила на одељења, отсеке и одељке (Закон о банској управи, 
Службене новине Краљевине Југославије, бр. 261-CV од 7. новембра 1929). Организационе 
јединице Краљевске банске управе Дунавске бановине су: Кабинет бана, I Опште одеље-
ње; II Управно одељење; III Пољопривредно одељење; IV Одељење за просвету; V Тех-
ничко одељење; VI Одељење за социјалну политику и народно здравље; VII Финансијско 
одељење; VIII Одељење за трговину, индустрију и занатство. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 82 

одељењу, Задужбинском отсеку које је водило регистар постојећих јавних 
и познатих задужбина.4  

Задужбине, као установе које регулишу и спроводе тестаментом 
завештану имовину која се намењује извесној трајној и законом дозвоље-
ној сврси, су осниване обично у добротворне сврхе, у циљу помоћи разво-
ја просвете, помоћи сиромашној деци, ученицима или старим, сиромашним 
и болесним особама, и другим хуманим мотивима. 

Оснивач задужбине је тестаментом или основним писмом наводио 
мотив, односно сврху и циљ формирања задужбине (закладе, фонда, за-
вода), морао је да наведе имовину коју дарује, као и то ко ће и како њоме 
управљати.  

Средства из фондова задужбина, било да се ради о непокретностима, 
новцу, злату, акцијама или обвезницама, имала су основну суму или глав-
ницу која се није смела умањити, него је чувана у банци и тако додатно 
увећавана како би се из тог капитала финансирао њихов рад. 

Задужбином је управљао одбор чију је структуру одређивао оснивач 
својим основним писмом или је то препуштао установи којој је задужбина 
остављена. Понекад је долазило до спајања више фондова у један, јер је 
основни капитал појединих фондова био толико мали да није могао да 
послужи намењеној сврси. Да би се испоштовала жеља оставилаца, те да 
би руковање фондом било лакше, а књижење једноставније и прегледније, 
извршено је спајање ових фондова у један (пример је задужбина „Просвет-
ни фонд града Суботице” која је настала спајањем педесет фондова који 
су били под управом града Суботице, а којима је циљ била просвета у сми-
слу помагања сиромашних ученика).5 

Задужбине на подручју града Новог Сада 1931. године 

Задужбине су могла да оснивају физичка и правна лица, а њима су 
руковала градска поглаварства, друге задужбинске управе или јавна власт. 
Према наређењу Министарства просвете од 24. октобра 1930. године, 
Градско поглаварство у Новом Саду је требало да прикупи и да пошаље 
тачне податке свих задужбина са подручја града (податке од свих школа, 
Матице српске, Учитељског конвикта, Задруге српкиња новосаткиња и 

                                                      
4 С обзиром на тачку 5 члана 39 Закона о банској управи, Просветно одељење је било над-
лежно за испитивање правилности намене задужбина – заклада док је VIII одељење било 
надлежно за контролу правилног утрошка средстава. 
5 Светлана Љубљанац, Задужбина Просветни фонд града Суботице, Луча часопис за кул-
туру, уметност и науку, бр. 2, година XXI, Суботица 2012, 29–36. 
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свих других друштава и установа, као и од физичких лица)6 Краљевској 
банској управи, Просветно одељење, као задужбинска власт, ради њихо-
вог увођења у Задужбински регистар.7  

У даљем тексту наведен је списак задужбина, циљ њиховог оснива-
ња, као и имовине коју су тада имале, на подручју града Новог Сада који 
је саставио Савет општине града Новог Сада, 19. марта 1931. године (број 
11138/1931).8 Већина наведених задужбина је била под управом Српске 
православне црквене општине Нови Сад. 

Задужбина Луке Миланковића и сестре му Марије Петровић је 
основана 1857, а отпочела је са радом 1860. године, са циљем да се чист 
приход од имовине Задужбине која је износила 452 јутра ораће земље на 
Камендинској пустари употреби у добротворне сврхе, односно давања 
стипендије за техничаре и давањем милостиње старима. Вредност непо-
кретности је износила 1.302.000 динара. Имовина задужбине се састојала 
и у готовини, у износу: а) од 12.649 динара који је био уложен у Српску 
задружну банку б) 1.419,67 динара в) 2.894,67 остатак готовине аграрне 
реформе. Годишњи приход од задужбине је износио 241.000 динара. 

Задужбина Марије Трандафил9 је основана 1884. године када је 
отпочела са радом, са циљем издржавања Светониколајевске цркве. Имо-
вина задужбине је садржавала кућу на Тргу Кнегиње Зорке број 3 и 45 
катастарских јутара и 1.143 кв. хв. ораће њиве на Камендину. Вредност 
непокретности је износила 167.143 динара. Имовина Задужбине се састо-
јала у хартијама од вредности – номинална вредност у динарима – 6. 000 
динара, и у готовини, у износу: а) од 1.858,75 динара б) 121.755 динара 
остатак готовине је био на зајму в) 2.214,90 који је био уложен у Српску 
ДД банку. Годишњи приход од Задужбине је износио 35.000 динара. 

Задужбина Јована и Марије Трандафил је основана 1884. године 
када је отпочела са радом, са циљем издржавања Саборне цркве. Имовина 
задужбине се састојала у хартијама од вредности – номинална вредност у 
динарима – 156.000 динара у готовом новцу, у износу: а) од 35.179,50 ди-
нара б) 96.935,50 динара остатак готовине је био на зајму в) 1.028 динара 

                                                      
6 Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад, IV а. ј, 
494 (АВ, Ф. 126, IV а. ј. 494). 
7 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 150, Градско поглаварство Нови Сад, 64402/1933 
(ИАНС, Ф. 150). 
8 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 488. 
9 Највеће завештање Марије Трандафил је фонд Заводи Марије Трандафил за српску пра-
вославну сирочад у Новом Саду, којима према тестаменту руководи Матица српска. Неким 
задужбинама Марије Трандафил је управљала Православна црквена општина, а некима 
Матица српска.  
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који је био уложен у Српску трговачку банку. Годишњи приход од Задуж-
бине је износио 18.500 динара. 

Задужбина Ђорђа К. Јовановића је основана 1914. године, са ци-
љем издржавања цркава. Имовина задужбине се састојала из куће у улици 
Краља Петра бр. 14, а вредност непокретности је износила 500.000 динара. 
Годишњи приход од Задужбине је износио 100.000 динара. 

Две задужбине Атанасија П. Гереског које су основане 1883. годи-
не са циљем издржавања сиротих удовица и за издржавање Српске више 
девојачке школе у Новом Саду. Имовина задужбина се састојала у готовом 
новцу, који је био уложен у Српску задружну банку.  

Задужбина Платонеум чији је оснивач био Платон Атанацковић, 
епископ бачки, је основана 1870. године, са циљем издржавања Капеле на 
Алмашком гробљу (приход од звона и мртвачнице). Имовина Задужбине 
је била Капела на Алмашком гробљу и у готовом новцу у износу од 1.700 
динара. Годишњи приход од Задужбине је износио 7.000 динара. 

Задужбина Марка Јоановића је основана 1917. године, са циљем 
издржавања сиротиње. Имовина задужбине се састојала у готовом новцу, 
у износу од 3.600 динара који је био уложен у Српску задружну банку.  

Задужбина Јулијане В. Михајловић је основана 1896. године за 
одржавање парастоса, а имовина задужбине се састојала у готовом новцу, 
у износу од 441,94 динара који је био уложен у Српску трговинску банку. 
Годишњи приход од Задужбине је износио 23 динара. 

Задужбина Јуле Радонић је основана 1896. године за одржавање па-
растоса, а имовина задужбине се састојала у готовом новцу, у износу од 
20 и 988 динара (два износа) који је био уложен у Српску трговинску бан-
ку. Годишњи приход од Задужбине је износио 61 динар. 

Задужбина Симе и Катарине Ђорђевић, основана 1896. године за 
одржавање парастоса, а имовина Задужбине се састојала у готовом новцу, 
у износу од 1.008 динара који је био уложен у Српску трговинску банку. 
Годишњи приход од Задужбине је износио 63 динара. 

Две задужбина Ђорђа Ф. Недељковића основане 1900. године, са 
сиљем издржавања сиротих удовица и за издржавање сиротиње, а имови-
на задужбине се састојала у готовом новцу, у износу од 8.000 и 723,70 ди-
нара (два износа) који је био уложен у Српску задружну банку.  

Задужбина Петра и Катарине Попадић је основана 1917. године, 
за црквене сврхе. Имовина Задужбине се састојала из куће у Темеринској 
улици бр. 29, а вредност непокретности је износила 200.000 динара. Го-
дишњи приход од Задужбине је износио 53.000 динара. 

Задужбина Стевана Николића и кћери му Василије Михајловић 
је основана 1868. године, са циљем издржавања Св. Ђурђевске саборне 
цркве. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу, у износу од 
850.000 динара на зајму. 
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Задужбина „Мањоки”, чији је оснивач Реформаторска црквена оп-
штина у Новом Саду, је основана 1875, а отпочела са радом 1876. године, 
намењена издржавању једног марљивог ученика основне школе. Укупна 
имовина Задужбине је износила 30 динара, у ратном зајму. 

Задужбина Цејпек Евелин је основана 1907. године, намењена из-
државању једног марљивог ученика основне школе. Управа фонда је била 
Реформаторска црквена општина са седиштем у Новом Саду, а укупна имо-
вина Задужбине је износила 50 динара. 

Задужбина Цејпек Јожефа је основана 1908. године, намењена из-
државању једног марљивог ученика основне школе. Укупна имовина За-
дужбине је износила 50 динара. 

Задужбина „Инотаи” чији је оснивач Реформаторска црквена општи-
на у Новом Саду, је основана 1890, а отпочела са радом 1891. године, на-
мењена издржавању једног доброг певача. Укупна имовина Задужбине је 
износила 18 динара, у ратном зајму. 

Задужбина Молнар Хуго чији је оснивач Реформаторска црквена 
општина у Новом Саду, је основана 1916, а отпочела са радом 1917. годи-
не, намењена: половина за основу, половина за доброг ученика. Укупна 
имовина Задужбине је износила 40 динара, у ратном зајму. 

Задужбина Кочи Ференц и Банчи Јулијана је основана 1917, а от-
почела је са радом 1918. године, намењена: половина за основу, а полови-
на за доброг ученика. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу, у 
износу од 25 динара, у ратном зајму, који је био уложен у Југословенску 
банку. 

Задужбина Шош Иштвана је основана 1921. године, намењена: по-
ловина за основу, а половина за доброг ученика. Имовина Задужбине се 
састојала у готовом новцу, у износу од 200 динара који је био уложен код 
црквене општине. 

Задужбина Петерваи Шандора је основана 1927. године, са циљем 
издржавања сиротишта. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу, 
у износу од 496 динара.  

Задужбина Фрајд Самуела је основана 16. априла 1899, а отпочела 
је са радом 1900. године, са циљем вршења доброчинства. Имовина за-
дужбине се састојала из приземне зграде у Футошкој улици број 5, од 131 
кв. хв. и 150.000 динара. Управа фонда је била Јеврејска вероисповедна 
општина у Новом Саду. 

Задужбина Ернст Јована и супруге рођене Рот Бети је основана 
29. новембра 1916, а отпочела је са радом 1917. године, са циљем помагања 
потпуно сиротим удовицама. Имовина Задужбине се састојала у хартијама 
од вредности у износу 750 динара и готовом новцу у износу од 7.711,38 
динара. Према жељи оснивача улог је уложен у Трговачкој и обртној 
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банци у Новом Саду. Управа фонда је била Јеврејска вероисповедна 
општина у Новом Саду. 

Задужбина Геза Гезе је основана 31. децембра 1917, а отпочела са 
радом 1918. године, за лечење болесне деце, са имовином у хартијама од 
вредности у износу од 250 динара и у готовом новцу од 5.134,68 динара 
уложеним у Трговачку и обртну банку. 

Задужбина Ернст Јосипа је основана у новембру 1920, а отпочела 
је са радом 1921. године, за потпору једног старог болесника, са имови-
ном у готовини од 6.922,18 динара уложеним у Трговачку и обртну банку. 

Задужбина Комлош Реже-а и супруге рођене Вертхајм Јелене је 
основана 1. марта 1923, а отпочела са радом 1924. године, за потпору јед-
ног ученика и једног општинског чиновника, са имовином у готовом нов-
цу од 14.297,06 динара уложеним у Трговачку и обртну банку. 

Задужбина Лустиг Израела и супруге рођ. Рајцер Амалије је осно-
вана 29. октобра 1928, а отпочела је са радом 1929. године, за потпору је-
врејских девојака, са имовином у готовом новцу од 10.897.64 динара уло-
женим у Трговачку и обртну банку. 

Задужбина Ернст Јована и Бети је основана 1898, а отпочела је са 
радом 1899. године, за потпору сиромашних јеврејских невеста, са имови-
ном у хартијама од вредности у износу од 875 динара и у готовини 6.393,30 
динара уложеним у Трговачку и обртну банку. 

Задужбина Рот Виљема и супруге рођене Краус Берте је основана 
24. јануара 1919, а отпочела je са радом 1920. године, за потпору једног 
јеврејског ученика медицине, са имовином у хартијама од вредности у 
износу од 2.100 динара и у готовом новцу 21.825,80 динара уложеним у 
Трговачку и обртну банку. 

Задужбина др Кон учитељска стипендија, чији је оснивач др Кон 
Карло је основана 19. септембра 1906, а отпочела je са радом 1907. годи-
не, са циљем давања учитељске стипендије, са имовином у хартијама од 
вредности у износу од 325 динара и у готовом новцу 279,80 динара уложе-
ним у Југословенску банку Нови Сад. 

Задужбина Кенигштетлер Јована и супруге чији је оснивач поро-
дица Кенигштетлер и Тајблер је основана 12. априла 1916, а отпочела са 
радом 1917. године, за потпору јеврејских девојака, са имовином у харти-
јама од вредности у износу од 12 динара и у готовом новцу 2.905,10 динара 
уложеним у Југословенску банку Нови Сад. 

Задужбина Рот Мано-а супруга је основана 19. децембра 1917. го-
дине, са циљем стипендирања јеврејских ученика, са имовином у харти-
јама од вредности у износу од 250, динара и у готовом новцу 2.287 динара 
уложеним у Југословенску банку Нови Сад. 

Задужбина Кемпфнер чији је оснивач Кемпфнер Алберт је основана 
29. маја 1918, а отпочела je са радом 1919. године, за стипендирање јевреј-
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ских ученика, са имовином у готовом новцу 883,54 динара уложеним у 
Трговачку и обртну банку Нови Сад. 

Задужбина Шенбергер Каролине чији је оснивач фамилија Шенбер-
гер Липота је основана 1919, а отпочела je са радом 1920. године, за сти-
пендирање јеврејских ученика, са имовином у готовом новцу од 3.158,18 
динара уложеним у Трговачку и обртну банку Нови Сад. 

Задужбина др Фрајнд Еде чији је оснивач Јеврејска вероисповедна 
општина је основана 1922, а отпочела je са радом 1923. године, за овекове-
чење имена др Фрајнда, са имовином у готовом новцу 408,08 динара уло-
женим у Трговачку и обртну банку Нови Сад. 

Задужбина др Гезе Имреа и супруге Лихштајн Алекс чији је осни-
вач Лихштајн Мартон је основана 26. априла 1923, а отпочела je са радом 
1924. године, за потпору обртног ученика, са имовином у готовом новцу 
4.404,70 динара уложеним у Трговачку и обртну банку Нови Сад. 

Задужбина Школска стипендија чији је оснивач др Лајтнер и др 
Лустиг је основана 1924, а отпочела са радом 1925. године, за школске 
стипендије, са имовином у готовом новцу 1.015,70 динара уложеним у 
Трговачку и обртну банку Нови Сад. 

Задужбина Цвибах Адолфа и супруге је основана 4. септембра 1924, 
а отпочела je са радом 1925. године, за школске стипендије, са имовином 
у готовом новцу 1.899,82 динара уложеним у Трговачку и обртну банку 
Нови Сад. 

Задужбина Кон Лаура уд. др Леви чији је оснивач Кон Филип и 
супруга рођена Хоровиц Јозефина је основана 7. јуна 1907, а отпочела je 
са радом 1908. године, за потпору сиромашних јеврејских жена, са имови-
ном у хартијама од вредности у износу од 500 динара. 

Задужбина Марија Валерија чији је оснивач Фишер Хуго и супру-
га др Лајтнера, Фишер Розалија је основана 7. јануара 1908, а отпочела je 
са радом 1909. године, за одевање сиромашних јеврејских ученика, са имо-
вином у хартијама од вредности у износу од 662,50 динара. 

Задужбина др Палмаји Деже чији је оснивач Ернст Бернард је осно-
вана 7. фебруара 1909, а отпочела je са радом 1910. године, за потпору си-
ромашних јеврејских болесника, са имовином у хартијама од вредности у 
износу од 50 динара. 

Задужбина др Офнер Фрања чији је оснивач Брил Ф. Ф. је основана 
27. августа 1910, а отпочела je са радом 1911. године, за одевање сиромаш-
не деце, са имовином у хартијама од вредности у износу 212,50 динара. 

Задужбина Кенигштетлер Јован и супруга, за обртне ученике чији 
је оснивач Кенигштетлер Д. Тајбнер Ј. је основана 18. марта 1915, а отпо-
чела je са радом 1916. године, за потпору сиромашног занатског ученика, 
са имовином у хартијама од вредности у износу од 375 динара. 
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Задужбина Јеврејска основна Народна школа чији је оснивач Је-
врејски школски одбор је основана 22. јануара 1903, а отпочела са радом 
1904. године, за школске стипендије, са имовином у хартијама од вредно-
сти у износу од 87,30 динара. 

Задужбина Рајнер Шимон и супруга је основана 24. јануара 1917, 
а отпочела је са радом 1918. године, у циљу помоћи за једну сиромашну 
девојку, са имовином у хартијама од вредности у износу од 1.250 динара. 

Задужбина Ковач Балинт и супруга је основана 25. маја 1917, а 
отпочела је са радом 1918. године, за школске стипендије, са имовином у 
хартијама од вредности у износу од 50 динара. 

Задужбина Основна школска стипендија чији је оснивач Пресбур-
гер Габор је основана 1885, а отпочела је са радом 1886. године, за школ-
ске стипендије, са имовином у хартијама од вредности у износу од 625 ди-
нара. 

Задужбина Балог Николе чији је оснивач Балог Деже је основана 
26. октобра 1917, а отпочела је са радом 1918. године, за стипендије за 
сиромашне ученике, са имовином у хартијама од вредности у износу од 
125 динара. 

Задужбина Кенигштетлер Адолф и супруга чији је оснивач Кениг-
штетлер Карло је основана 30. јула 1918, а отпочела је са радом 1919. годи-
не, за потпору сиромашних болесника, са имовином у хартијама од вред-
ности у износу од 1.500 динара. 

Задужбина Коло занатлијске омладине чији је оснивач Коста Јор-
говић је основана 25. фебруара 1911. године, када је и отпочела са радом, 
са циљем просвећивања својих чланова путем бесплатног школовања. 
Имовина Задужбине се састојала из куће у Скерлићевој улици број 21, са 
имовином у хартијама од вредности у износу од 7.500 динара и у готовом 
новцу 50.000 динара уложеним у Градску штедионицу Нови Сад.10 

Фонд Српске православне велике гимназије Нови Сад чији је 
оснивач Сава Вуковић и др. је основан 14. јануара 1810, а отпочео је са 
радом 1813. године, за Српску православну велику гимназију. Имовина 
Задужбине се састојала из кућа у Грчко-школској улици број 5 и 8 и Паши-
ћевој број 6 (све су куће на спрат), те имовине у хартијама од вредности у 
износу од 1.002.000 динара и у готовом новцу 211.700 и 132.874 динара 
уложеним у Српску банку Нови Сад. 

                                                      
10 ИАНС, Ф. 150, 64402/33 Напомена: према овим подацима о задужбинама на подручју 
Новог Сада, Коло занатлијске омладине није имало задужбину. Такође, према овим подаци-
ма задужбине нису имали: Српско занатлијско певачко руштво „Невен“ Нови Сад, Српска 
народна читаоница у Новом Саду, Соколско друштво у Новом Саду, Римокатоличка црк-
вена општина Нови Сад. 
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Задужбина Теодора и Персиде Мандић је основана 10. новембра 
1909, а отпочела је са радом 1915. године, за Српску православну велику 
гимназију. Имовина Задужбине се састојала из куће у Грчко-школској 
улици број 6 (кућа на спрат), и 205 катастарских јутара у новосадском 
атару (104 кат. јутра ужива фонд, остатак је под аграрном реформом), те 
са имовином у готовом новцу 63,50 динара уложеним у Српску банку Но-
ви Сад. 

Задужбина Арсе и Анке Пајевић је основана 24. марта 1910, а от-
почела је са радом 1911. године, за Српску православну велику гимназију. 
Имовина Задужбине се састојала из куће у Дунавској улици број 36 (кућа 
на спрат), те са имовином у готовом новцу од 11.560 динара и хартијама 
од вредности 100.800 динара уложеним у Српску банку Нови Сад. 

Задужбина Васе Јовановића Чиче је основана 12. децембра 1900, а 
отпочела је са радом 1901. године, за Српску православну велику гимна-
зију. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу 1.909.233 динара. 

Задужбина „Атанасија” чији је оснивач Атанасије Герески из Чере-
вића је основана 24. септембра 1878, а отпочела је са радом 1879. године, 
за ученике Српске православне велике гимназије. Имовина Задужбине се 
састојала у готовом новцу 14.000 и 12.760 динара. 

Задужбина „Ламбрина” чији је оснивач Душан Ламбрин је основа-
на 20. априла 1920, а отпочела је са радом 1921. године, за ученике Српске 
православне велике гимназије. Имовина Задужбине се састојала у готовом 
новцу 2.533 динара, уложеним у Српску банку Нови Сад. 

Задужбина др Николе Крстића чији је оснивач др Никола Крстић 
из Београда је основана 11. јуна 1900, а отпочела је са радом 1901. године, 
за ученике Српске православне велике гимназије у Новом Саду. Имовина 
Задужбине се састојала у готовом новцу 2.500 динара уложеним у Српску 
банку Нови Сад. 

Завештај Јулијане Ковачићке рођ. Смиљанове и мужа јој Јоце 
Ковачића је основана 1883. године у Молу, са циљем помагања да се ис-
пуне задаци Друштва за Српско народно позориште у Новом Саду. Имови-
на Задужбине се састојала од 54 јутра и 100 кв. хв. оранице у Сенти. 

Задужбина Ђене Брановачког и жене му Иде рођ. Вујић је осно-
вана 1883. године у Сенти, са циљем помагања да се испуне задаци Друш-
тва за Српско народно позориште у Новом Саду. Имовина задужбине се 
састојала од 27 јутара и 262 кв. хв. оранице у Сенти. 

Задужбина – Фонд Гавра Јанковића Ковачића је основана 22. ма-
ја 1882. године, са циљем помагања да се испуне задаци Друштва за Срп-
ско народно позориште у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у 
хартијама од вредности у износу од 12.500 динара. 

Задужбина Фонд Ђорђа Ф. Недељковића је основана 30. новембра 
1899. године, са циљем помагања, те да се испуне задаци Друштва за Срп-
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ско народно позориште у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у 
готовом новцу у износу 49.17,10 динара. 

Задужбина Кречмер Ернст, др Белохорски и Дусинг Јован је осно-
вана 1912. године, са циљем да се помогне марљивој евангелистичкој деци 
у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у износу 
5.632,26 динара. 

Фонд за оправку евангеличке цркве чији је оснивач била Еванге-
личка црквена општина Нови сад је основана 1928. године, са циљем по-
правке евангеличке [евангелистичке] цркве у Новом Саду. Имовина Задуж-
бине се састојала у готовом новцу у износу 1.932,48 динара. 

Фонд за изградњу стана за евангеличког свештеника у Новом 
Саду чији је оснивач била Евангеличка црквена општина Нови Сад је осно-
вана 1928. године, са циљем изградње стана за евангелистичког свеште-
ника у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у 
износу 36. 000 динара. 

Задужбина Новосадски певачки венац „Фросин” чији је оснивач 
био Фрања Обермилер и Стеван Герих је основана 1888. године, са циљем 
помагања у школовању и гајењу немачке песме без сваког политичког и 
конфесионалног смера, у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у 
хартијама од вредности у износу од 10.000 динара. 

Задужбина Соба „Цејпека”, са циљем одржавања намештаја једне 
собе у градском убошком дому, која носи име Цејпек. Имовина Задужби-
не се састојала у готовом новцу у износу 340 динара. 

Заклада Леополда Гукера, за коју нема података о оснивању, а циљ 
је био у давању помоћи за удају једне сиромашне девојке из Новог Сада. 
Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у износу 185 динара и 
хартијама од вредности у износу од 2.500 динара. 

Заклада Марије Трандафил, без података о години оснивања, са 
циљем одржавања бесплатног места у градској болници. Имовина Задуж-
бине се састојала у хартијама од вредности у износу од 12.952 динара. 

Задужбина покојног Ђорђа Ф. Недељковића, је основана 1903, а 
отпочела је са радом 1904. године, са циљем да се од годишње камате ку-
пе дрва сиромашним старицама и да се поклони одећа дечацима. Имовина 
Задужбине се састојала у готовом новцу у износу 2.895 динара.  

Задужбина пок. Јелене Јовановић, рођене Димитријевић је осно-
вана 1918, а отпочела је са радом 1919. године, са циљем да се од годишње 
камате половина поклони једној удавачи, а друга половина једном сиро-
машном ђаку гимназије.  

Фонд за сироте ученице Женске занатске школе чији је оснивач 
била Добротворна задруга српкиња новосаткиња је основана 30. јуна 1924. 
године, са циљем помагања сиромашних ученица Женске занатске школе, 
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у Новом Саду. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у износу 
5.018 динара. 

Фонд пок. Аркадија Варађанина чији је оснивач била Добротворна 
задруга српкиња новосаткиња је основана 18. јуна 1922. године, са циљем 
помагања сиромашних ученица Женске занатске школе, у Новом Саду. 
Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у износу 6.075 динара. 

Заклада за чишћење гроба закладатеља чији је оснивач био Ште-
фановић Глиша, је основана 3. априла 1908. године, са циљем чишћење 
гроба закладатеља.  

Две Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач 
Градско поглаварство Петроварадина, сада Нови Сад, је основана 19. но-
вембра 1873. године, са циљем помагања школске младежи. Имовина за-
дужбина се састојала у готовом новцу у износу 432 динара и у хартијама 
од вредности у износу од 500 динара. Овом и следећим задужбинама је 
управљала општина града Новог Сада, након што их је преузела од бивше 
општине града Петроварадина. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
Штефановић Глиша, је основана 20. децембра 1890. године, са циљем по-
магања школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом нов-
цу у износу 3.197 динара и у хартијама од вредности у износу 175 динара. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
Мачвански Јосиф, је основана 20. фебруара 1880. године, са циљем пома-
гања школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу 
у износу 77,10 динара. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
гроф Штрасалдо, је основана 26. априла 1900. године, са циљем помагања 
школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у 
износу 14.64 динара и у хартијама од вредности у износу од 175 динара. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
Штокер Андрија, је основана 21. марта 1890. године, са циљем помагања 
школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у 
износу 28.85 динара. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
Хубер Матија, је основана 20. децембра 1913. године, са циљем помагања 
школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у 
износу 2.22 динара. 

Заклада за потпомагање школске младежи чији је оснивач био 
Влаовић Ђока, је основана 28. новембра 1912. године, са циљем помагања 
школске младежи. Имовина Задужбине се састојала у готовом новцу у 
износу 30.683 динара.  

Заклада за потпомагање девојака српске и католичке вере чији 
је оснивач био Штефановић Глиша, је основана 5. маја 1893. године, са 
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циљем помагања девојака српске и католичке вере. Имовина Задужбине 
се састојала у готовом новцу у износу 38.43 динара и у хартијама од вред-
ности у износу 650 динара.  

У даљем тексту је наведен списак задужбина, са подацима о њиховом 
оснивању и циљу оснивања, којима је руковала Матица Српска. Према 
овим подацима, на списку задужбинара чијим задужбинама рукује Мати-
ца Српска, налазе се 53 особе, почев од краљевске породице до обичних 
грађана.11 

Фонд Бибић Димитрије Јенопољски ( тестамент од 25. фебруара 
1898. године – литерарни циљ); Вујин Ненад ( тестамент од 13. јуна 1912, 
а основно писмо од 14. јануара 1928. године – давање стипендија); Герески 
Атанасије (тестамент од 14. фебруара 1883, а основно писмо од 18. јуна 
1891. године – давање помоћи књижевницима); Галупски Новак и Соса 
(тестамент од 24. септембра 1895, а основно писмо од 21. април 1904. годи-
не – потпомагање српске књижевности); Дејановић Алекса (тестамент од 
12. јануара 1908, а основно писмо од 15. августа 1931. године – потпома-
гање српске књижевности и давање стипендија); Димитријевић Милош и 
Марија (тестамент од 5. јуна 1897, а основно писмо од 6. октобра 1900. 
године); Дунђерски Гедеон (тестамент од 26. септембра 1883, а основно 
писмо од 23. новембра 1886. године – давање стипендије); Ђорђевић Сима 
(тестамент од 1. децембра 1871, а основно писмо од 14. септембра 1886. 
године – давање стипендија); Ђурђев Васа (тестамент од 12. априла 1894, 
а основно писмо од 24. августа 1909. године – (за књижевнике српске на-
родности ); Јагазовић Васа и Саранфила (тестамент од 27. фебруара 1890, 
а основно писмо од 16. јуна 1895. године – давање стипендија); Јакшић 
Ђура (у септембру 1932. године приликом прославе Ђуре Јакшића – поди-
зање споменика); Јовановић Д. Катарина (тестамент од 12. фебруара 1873, 
а основно писмо од 9. августа 1906. године – давање стипендија); Јовано-
вић Павле (тестамент од 10. септембра 1851, а основно писмо од 20. феб-
руара 1876. године – давање стипендија); Карађорђевић Александар Кнез 
(тестамент од 5. априла 1884, а основно писмо од 31. октобра 1925. године 
– давање стипендија); Караџић Стефановић Вук, Класановић Петар (теста-
мент од 4. децембра 1866, а основно писмо од 11. марта 1909. године – да-
вање стипендија); Кнежевић Никола и Рахила (тестамент од 1. августа 1891. 
године – књижевни циљ); Коларац Илија (основно писмо од 14. јануара 
1928. године – за оснивање српске православне академије у Новом Саду); 

                                                      
11 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 462. Списак фондова, са подацима о оснивању, којима рукује Матица 
српска који је доставила Матица Српска Нови Сад бр. 389/През. 1938, Краљевској банској 
управи Дунавске бановине Просветном одељењу, 31. децембар 1937. године. 
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Коларовић Димитрије и Анастасија (тестамент од 4. новембра 1883, а основ-
но писмо од 25. децембра 1911. године – за образовање младих српкиња); 
Коњевић Петар (тестамент од 12. јула 1882, а основно писмо од 12. сеп-
тембра 1887. године – за српску књижевност); Костић Петар (тестамент 
од 29. августа 1865, а основно писмо од 12. септембра 1875. године – да-
вање стипендија); Максимовић Тоша и Ана (тестамент од 8. октобра 1883, 
а основно писмо од 11. марта 1909. године – давање стипендија); Манојло-
вић Рахила (тестамент од 6. децембра 1886, а основно писмо од 31. окто-
бра 1906. године – давање стипендија); Маргетић Петар (тестамент од 27. 
марта 1890, а основно писмо од 14. јануара 1928. године за српску књижев-
ност); Миланковић Милош (тестамент од 22. фебруара 1888, а основно 
писмо од 5. марта 1911. године – давање стипендија); Милетић Светозар 
(акциони одбор за прославу годишњице рођења С. Милетића за изградњу 
споменика); Милутиновић Сава (основно писмо од 18. новембра 1929. 
године – за књижевне награде); Нако пл. Јован (основно писмо од 7. јану-
ара 1844. – за књижевна дела); Недељковић Ф. Ђорђе (тестамент од 30. 
новембра 1899, а основно писмо од 2. априла 1904. године – за сиромашне 
српске списатеље); Недељковић Љуба и Јулијана (тестамент од 20. августа 
1898, а основно писмо од 13. јануара 1928. године – потпомагање младих 
трговаца); Николић Ц. Ђорђе ( тестамент од 28. децембра 1918, а основно 
писмо од 14. јануара 1928. године – у књижевне сврхе); Николић Лаза 
(тестамент од 12. јуна 1913, а основно писмо од 14. јануара 1928. године – 
давање стипендија); Николић Гаћанов Тодор ( задужбинско писмо од 30. 
априла 1931. године – одржавање породичне гробнице и у сврху књижев-
ности); Обрадовић Јоса и Јулијана (тестамент од 14. септембра 1886, а ос-
новно писмо од 3. априла 1909. године – у сврху српске књижевности); 
Пасковић Софија ( тестамент од 1. јуна 1871, а основно писмо од 14. марта 
1904. године – за српску књижевност и давање стипендија); Петровић Са-
ва (тестамент од 8. децембра 1914, а основно писмо од 14. јануара 1928. 
године – за српску књижевност); Пупин Михајло ( Решење Књижевног 
одбора Матице српске бр. 706, 756/к. о. 103–1928 – књижевни циљ); Радак 
Ђорђе I (тестамент од 23. новембра 1903, а основно писмо од 24. априла 
1925. године – потпомагање занатлијских кћери); Радак Ђорђе II (теста-
мент од 23. новембра 1903, а основно писмо од 24. априла 1925. године за 
потпомагање ученика); Радак Ђорђе III (тестамент од 23. новембра 1903, а 
основно писмо од 24. априла 1925. године за Српски учитељски конвикт); 
Радак Ђорђе IV (тестамент од 23. новембра 1903, а основно писмо од 24. 
априла 1925. године за потпомагање удавача); Радак Ђорђе V (тестамент 
од 23. новембра 1903, а основно писмо од 24. априла 1925. године за књи-
жевни фонд); Радак Ђорђе VI (тестамент од 23. новембра 1903, а основно 
писмо од 24. априла 1925. године за привредни фонд); Радак Ђорђе VII 
(тестамент од 23. новембра 1903, а основно писмо од 24. априла 1925. годи-
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не за неприкосновени резервни фонд); Радичевић Бранко (оснивачи задуж-
бине су били Срби из Америке, 1925. године су послали новац за подиза-
ње споменика Б. Радичевићу у Београду); Ристић Хаџи Консантин (писмо 
оснивања од 2. марта 1873. године за издавање „Библиотеке за народ”); 
Романовић Гавра ( тестамент од 26. октобра 1865, а основно писмо од 23. 
фебруара 1892. године – за давање стипендија); Станковић Корнелије 
(оснивач задужбине је била Марија Розмировић, а основно писмо је од 2. 
маја 1925. године – за издавање музичких дела К. Станковића); Стојановић 
Стеван (тестамент од 20. јула 1899, а основно писмо од 28. септембра 1900. 
године – за давање стипендија); Теодоровић Светозар (основно писмо од 
6. новембра 1925. године – Матици српској која ће сама одлучити сврху); 
Трандафил Јован ( тестамент од 24. јуна 1860, а основно писмо од 14. јану-
ара 1928. године – за потпомагање трговаца и занатлија – кућа у Милети-
ћевој улици); Трандафил Марија (тестамент под бројем 5527/1883, а основ-
но писмо од 15. јуна 1906. године – за издржавање сиротишта); Шифман 
Христифор, основно писмо од 12. јануара 1881. године – за стипендије. 
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SVETLANA LJUBLJANAC, Oberarchivarin 
Archiv der Woiwodina 
Novi Sad 

STIFTUNGEN AUF DEM GEBIET DER STADT NOVI SAD IM JAHRE 1931 

ZUSAMMENFASSUNG: Als Einrichtungen, die testamentarisch vermachtes 
Eigentum regeln und durchführen, welches zu einem bestimmten dauerhaften 
und gesetzlich erlaubten Zweck bestimmt ist, werden Stiftungen meistens zu 
mildtätigen Zwecken gegründet, mit dem Ziel, die Entwicklung des Bildungs-
wesens zu fördern, armen Kindern, Schülern oder alten, armen und kranken 
Personen zu helfen, sowie aus anderen humanen Motiven. 

Der Gründer der Stiftung hat das Motiv, beziehungsweise den Zweck und 
das Ziel der Stiftungsgründung (Fonds, Anstalt) in seinem Testament oder einem 
Grundbrief angeführt. Er musste das Eigentum anführen, das er schenkt, sowie 
bestimmen, wer und wie über das Eigentum verfügen wird. 

Die Mittel aus den Stiftungsfonds, ungeachtet dessen, ob es sich um Immo-
bilien, Geld, Gold, Aktien oder Anleihen handelte, hatten die Grundsumme 
oder das Kapital, das nicht vermindert werden durfte. Es wurde auf der Bank 
aufbewahrt und so zusätzlich vermehrt, damit aus diesem Kapital die Tätigkeit 
der Stiftung finanziert werden konnte.  

Die Stiftung wurde von einem Vorstand verwaltet, dessen Struktur vom 
Gründer durch seinen Grundbrief bestimmt wurde, oder er überließ das einer 
Einrichtug, der die Stiftung hinterlassen wurde. Manchmal kam es zur Ver-
einigung mehrerer Fonds zu einem, denn das Grundkapital von einzelnen Fonds 
war so gering, dass es nicht zum bestimmten Zwecke dienen konnte. Um den 
Wunsch der Erblasser zu respektieren, die Führung der Fonds zu erleichtern, 
und die Buchführung einfacher und übersichtlicher zu machen, erfolgte die 
Vereinigung dieser Fonds zu einem einheitlichen Fonds.  

Stiftungen konnten von physischen und juristischen Personen gegründet 
werden und sie wurden von Stadtmagistraten, der Verwaltung von anderen 
Stiftungen oder von der öffentlichen Hand verwaltet. Diese mussten genaue 
Angaben zu allen Stiftungen einreichen, damit sie in das Stiftungsregister der 
Königlichen Banverwaltung - Bildungsabteilung als Verwaltungsorgan der 
Stiftung eingetragen werden. Der Stadtmagistrat Novi Sad sollte nach der Ver-
abschiedung des Gesetzes über Stiftungen im Jahre 1930 Angaben von allen 
Schulen, von der Matica srpska, vom Lehrerkonvikt, von der Genossenschaft 
Serbinnen Novisaderinnen (Zadruga srpkinje novosatkinje) und allen anderen 
Vereinen und Einrichtungen sowie von physischen Personen sammeln. In der 
Arbeit wird das Verzeichnis von Stiftungen und das Ziel ihrer Gründung ange-
führt, sowie das Eigentum, das sie damals auf dem Gebiet der Stadt Novi Sad 
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besaßen. Das Verzeichnis wurde am 19. März 1931 vom Rat der Gemeinde No-
vi Sad erstellt. Die Arbeit enthält auch das Verzeichnis von Stiftungen, welche 
von der Matica srpska verwaltet wurden.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Stiftung, Testament, Stiftungsvorstand, Stadtmagistrate 



 

UDC 325(497.6 Slavonski Brod) 

ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ 
историчар, Нови Сад 

НЕСРЕЋАН СЛУЧАЈ У СЛАВОНСКОМ БРОДУ  
У ВРЕМЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

САЖЕТАК: Приликом извођења колонизације крајем децембра 1945. године 
десио се несрећан случај у коме је страдало петнаест колониста из Херцеговине 
приликом преласка из Босанског у Салвонски Брод. Колонисти су се угушили у 
хермтичи затвореном вагону у коме је била наложена ватра. На суђењу везаном за 
ова случај осуђена су четири железничара која су била одговорна за трансорт. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Колонизација, Босански Брод, Славонски Брод, Херцеговина, 
Сарајево, Врховни суд БиХ, несрећни случај, саботажа. 

Међу мноштвом законских обавеза које је нова власт у Југославији 
спроводила након рата, доношење закона о Аграрној реформи и колони-
зацији имао је велику одговорност. Како би се успешно спровела Аграрна 
реформа и извршила унутрашња и спољна колонизација била је потребна 
јака организација као и висок степен мера безбедности. У историји ових 
простора, није се десио случај да у року од четири године дође до, у толи-
кој мери, организованог померања становништва, па су се морале предви-
дети све могуће препреке. 

Основни задаци били су јака пропаганда како би овакав процес уоп-
ште уродио плодом, а затим и организација транспорта људства, покућстава 
и стоке. Добар одзив из пасивних крајева опустошених ратом покренуо је 
велике масе људи. Услови за путовање до обећане земље, бољег живота, 
Војводине, били су веома лоши. То се могло и претпоставити. Транспорт 
се обављао железницом која је била ратом знатно оштећена, а великим 
делом и потпуно уништена, па се користио део пута који је био проходан 
и безбедан. Често су то биле заобилазне трасе којима се путовало по седам, 
па и више дана. У зимском периоду, када је поред свих недаћа вребала 
хладноћа колонисти су издржавали немогуће. Локомотиве су ишле споро, 
а из вагона, у којим су често заједно боравили људи и стока, могло се из-
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лазити. Конвоји су се заустављали ради напасања стоке, кварова, а у неким 
деловима и због саботажа или прекида пруге. Честа су била премештања 
из једног у други воз. 

Колонисти из правца Црне Горе и Херцеговине путовали су пругом 
уских колосека, а потом би се премештали у веће вагоне на пругу широког 
колосека. На путу су се мењала превозна средства, а у помоћ су притицали 
камиони или запрежна кола. Приликом преласка река, у случају срушених 
мостова, користила се скела. На путовању је било одређено лице одговор-
но за транспорт. Сваки колониста имао је путну исправу – карту и про-
писом одређену количину робе коју је могао понети на пут. У поменутим 
условима, где су путници били у старосном добу од новорођенчади до 
стогодишњака, било је за очекивати да може доћи до незгоднних ситуа-
ција. Смртних исхода било је у појединачним случајевима. Забележена је 
смрт колонисте Стевана Коћиног Мићуновића који је са конвојем кренуо 
из Црне Горе и издахнуо у вагону неколико минута пре заустављања воза 
у станици Нови Врбас која је била његово коначно боравиште.1 Повреде и 
погоршање здравственог стања били су пратећи моменти. Приликом пре-
ласка моста на Габели (Неретва) једна колонисткиња је покушала да изађе 
из воза и несрећним случајем стардала, остала је без обе ноге и убрзо на-
кон тога умрла.2  

Поред чињенице да је земља била тек ослобођена, непријатељских 
формација или противника нове власти било је свуда наоколо и сигурно је 
да су покушавали да ометају активности. Током колонизације саботаже 
нису биле у толикој мери изражене или честе, али их је људство осетило 
као нелагоду. Чекајући на даљи пут, колонисти су били смештени, а потом 
затворени у згради железничке станице у Чапљини. У затвореном просто-
ру није се ложило иако је напољу била јака зима, а онда је неко намерно 
пустио огромне количине ДДТ прашка. Многи су се гушили у неугодном 
мирису, а било је и оних који су повраћали. Након дужег боравка у загуш-
љивом простору били су пуштени. Током путовања колонистима су изви-
киване различите погрдне пароле, што је имало за циљ да их испровоцира 
и изазове сукоб. Како су колонисти били организовани и под контролом 
лица одговорних за путовање, такви случајеви би се завршавали тако што 
би се из воза јачим интензитетом чуле револуционарне и партизанске пе-
сме.3 Овакви догађаји тумачени су као саботажа коју је спроводио непри-
јатељски фактор заостао из рата. На територији са хрватским живљем ко-
лонисти и њихови организатори говорили би да се ради о усташама. 

                                                      
1 Павле Б. Орбовић, Колонизациа становништва Црне Горе у Бачку после Другог светског 
рата, Универзите у Новом Саду, Филозофски факултет, Дипломски рад, Нови Сад, 2004. 20. 
2 Извор: Милутин Орбовић, колонизиран у Врбас 1946. 
3 Извор: Дојчило Глиговић, колонизиран у Врбас 1945. 
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О појединачним случајевима саботаже или смртног исхода није се 
коментарисало, нити им се придавао значај. Нова власт, и поред свих мо-
гућих потешкоћа, идеализовала је и храбрила један овакав подвиг исти-
чући масовност, издржљивост и спретност. Несрећан случај који се десио 
у Славонском Броду није био изнет адекватно у јавност, а окаратерисан је 
као саботажа. 

Конвој са колонистима из Херцеговине, који је пошао из Билеће упу-
тио се ка Војводини, где су у Гајдобру и Сечањ предходно већ стигли први 
насељеници. У ноћи између 18. и 19. децембра 1945. приликом транспор-
та преко Саве 15 колониста је изгубило живот. Пошто се транспорт преба-
цивао са пруге уског колосека на пругу са широким колосецима, колони-
сти су пресељени из једне у другу композицију вагона заједно са ставрима 
које су понели на пут. На интервенцију колониста, шеф маневра Никола 
Ковачевић затражио је од руководиоца Блажа Јелинића још осам вагона 
са кровом типа Г. Међу пристиглим вагонима нашао се и вагон типа Гм 
који је био специјално опремљен и служио је за пренос кварљиве хране. 
Његови зидови били су дебљине 15 цм, а врата су се херметички затва-
рала. Магационер Марко Шимић, у недостатку вагона, одобрио је да се 
овим вагоном превезу колонисти преко моста на Сави. Колонисти су се 
укрцали у овај вагон незнајући о каквој се врсти превозног средства ради 
и у њему наложили ватру пошто је напољу била зима. Ватра је била нало-
жена у лименом шпорету, а пошто вагон није имао отвор за димњак као 
остали, сулундар су окренули да дими преко отворених врата. Поступив-
ши по наређењу и мерама безбедности да сваки вагон мора бити затворен 
приликом преласка моста и овај вагон је уредно затворен, а шпорет са 
упаљеном ватром је остао да гори унутра. Наводи се да су се колонисти 
бунили да се њихов вагон затвори, али задужени жељезничар је затворио 
вагон гурнувши сулундар шпорета ка унутра и том приликом девојчици 
Илинки Милићевић прикљештио прсте. Његово понашање у Извештају 
Министарству колонизације окатрактерисано је као веома дрско. У овом 
вагону било је смештено двадесет четири особе. Како овај вагон није имао 
одвод за ваздух као у теретним вагонима могло се претпоставити до кавог 
исхода ће доћи. 

Воз је у Славонски Брод стигао 19. децембра у 05 часова и 20 минута. 
Пошто је композиција чекала даљи наставак пута до поласка железничари 
су отишли у канцеларију у железничкој станици. У осам сати изјутра, во-
ђа транспорта Миле Бабић, тражећи свог познаника, идући од вагона до 
вагона, наишао је и отворио Гм вагон на инсистирање колониста, и у њему 
затекао старховит призор. Двадесет четири особе су лежале без икаквих 
знакова живота. Видни знаци борбе за живот, безуспешни усеци секиром, 
били су видљиви на зидовима вагона. Од двадесет четири лица петнаест 
је на лицу места изгубило живот, док је девет одмах пребачено у болницу 
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и дошло свести. Констатовано је тровање и гушење угљен моноксидом. 
Преживели колонисти су саслушани, а кривица је пребачена на железнича-
ре. Према сведочењу преживелих, по затварању вагона угасила се лампа, 
колонисти Томо Милићевић и Мирко Јокановић покушали су да отворе 
врата. Потом су секирама почели да лупају по зидовима вагона не би ли 
направили било какав довод ваздуха, али их је дим убрзо онесвестио. 

Међу преживелима је био колониста Трипо Милићевић који је, схва-
тивши о чему се ради, прекрио лице густо тканим вуненим оделом и тако 
се заштитио се од директног тровања. Изгубио је свест и био шест дана у 
бесвесном стању када се пробудио у болници у Славонском Броду. После 
опоравка наставио је пут до Гајдобре где је део његове породице већ био 
насељен. Као објашњење несрећног случаја, преживели и остали учесни-
ци колонизације наводе саботажу коју су починиле усташе.4 Органи ОЗН-е 
том приликом ухапсили су седам железничара и спорвели у истрагу. Око 
овог догађаја Влада републике Босне и Херцеговине сутрадан је упутила 
специјалну комисију која је испитала случај. На крају Извештаја који је 
упућен Министарству колонизације наведено је закључно разматрање 
Слободана Јелића, председника комисије, који је дошао на увиђај из Бања 
Луке. […]Овом несрећном случају придајем велику политичку важност и 
сматрам да би истрагу што детаљније трбало спровести, а кривце што 
оштрије казнити.5 […] 

Том приликом настрадали су: Илија, Данило, Јово, Милуша Роса и 
Достиња Дангубић, Лазар и Младен Илић, Деса, Стана Милуша, Данило и 
Раде Шагота, Илинка Милићевић и Мирко Јунаковић.6  

У Сарајевском Дневнику од седмог јануара 1946. наводи се измењен 
списак имена настрадалих који се не слаже у потпуности са горе наведе-
ним из Извештаја: Илинка Милићевић, Илија, Роса, Достана, Милиша, 
Данило и Саво Дангубић, Лазар Илић, Мирко Јокановић, Младен Илић, 
Милош, Раде, Данило и Деса Шакота и Саво Ручић.7 

                                                      
4 Извор: Обрад Милићевић из Гајдобре, син Трипов. 
5 АЈ 97,К3, а.ј. 36. 
6 АЈ 97,К 41, а.ј. 399; 
7 Sarajevski dnevnik,god.II,br.163,7. januar 1946, 5; Имена страдалих која се понављају у ви-
ше дукмената забележена су у више верзијама. Поредећи објављене спискове насељених у 
Бачкој и Банату (види: Ратко Бабић, Колонија Сечањ, спомен књига попводом 65 година 
колонизације, Београд, 2010; Два завичаја: документ о једној сеоби, поводом шесдест го-
дина колонизације Гајдобре, Гајдобра, 2005.) и у разговору са сарадницима на терену из 
Билеће (породице Дангубић и Шаренац), Гајдобре (породица Милићевић и Илић) и Сечња 
(породица Дангубић) списак имена и презимена настрадалих може бити: Дангубић: Илија, 
Данило, Милуша, Саво (мушко) или Сава (женско), Роса, Достиња; Илић: Лазар и Младен; 
Шакота: Деса, Стана, Милуша, Данило, Раде; Милићевић Илинка; Јокановић Мирко. Пре-
зиме Ручић (можда Дучић) не одговара презименима са простора Херцеговине се предпо-
ставља да се ради о грешци. 
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Сутрадан је у Славонски Брод стигао Ристо Милошевић, представ-
ник Министарства пољопривреде Владе Федералне БиХ, са задатком да 
обави сахрану. Трошкове сахрањивања настрадлих сносило је савезно 
Министарство колонизације, а новац је обезбеђен од ванредног кредита. 
Ристу Милошевићу, начелнику општег одељења, било је исплаћено на ру-
ке 100.000 динара које је морао правдати рачунима. На рачуну погребног 
завода Туга власника Ивана Копривчевића из Брода, наведене су следеће 
ставке: […] 15 mrtvačkih sanduka, 15 križeva sa natpisom, 15 grobarskih pri-
stojbi, 15 pogrebničkih pristojbi, 1 odvoz porodica na groblje, 1 odvoz svećeni-
ka na groblje, svećenička pristojba, 15 pristojbi poslovanja, 1 vijenac sa vrpcom 
i natpisom. Ukupno dinara: 11.210.- dinara.8 […] 

Против железничара је поведен судски поступак пред специјалним 
Вијећем Врховног суда Босне и Херцеговине у Сарајеву. Јавни тужилац 
Босне и Херцеговине Салко Фејић подигао је пред специјалним већем 
оптужницу по члану 2 тачке 17 Закона о сузбијању недопуштене шпекула-
ције и привредне саботаже. Том приликом оптужена су четворица радника 
железнице из Босанског Брода Марко Шимић, Радо Шимић, Никола Кова-
чевић и Иван Делибашић, […]што су својим не прописним радом односно 
пропустима довели у опасност правилно пословање железнице као држав-
ног саобраћајног предузећа, као и функционисање акције за пресељење 
колониста која се изводи у интересу народне привреде и према плану др-
жавне привредне политике, чиме су починили кривична дјела.9 […] Пред-
седник суда био је др Љубибратић док су му помоћници били народни 
посланици Хајро Капетановић и Флоријан Сучић. После подигнуте оп-
тужнице сви окривљени, осим Николе Ковачевића, изјаснили су се да се 
не осећају кривим. Као сведоци пред истим судом саслушани су и остали 
железничари који су били на дужности тог дана, Хашим Хасанбашић и 
Стјепан Шикић. Шестог јануара 1946. Суд је донео пресуду по којој је 
Иван Делибашић осуђен на казну смрти стрељањем и трајним гуитком 
права части, Марко Шимић на 12 година принудног рада са лишавањем 
слободе и 10 година губитка грађанских права, Никола Ковачевић и Радо 
Шимић су осуђени на десет година принудног рада са лишавањем слободе 
и осам година губитка грађанских права. Осуђени на смрт имао је право 
жалбе за помиловање према Закону о амнестији.10 

У Извештајима који су поднети Министарству колонизације овај 
догађај води се као несретан случај док након судског процеса поприма 
димензије саботаже против државе и добија политичку конотацију. Током 
суђења утврђена је небрига, несавестан однос према раду. Кажњени су 

                                                      
8 АЈ 97, К41,а.ј.399. 
9 Sarajevski dnevnik,god.II,br.163,7. januar 1946, 5. 
10 Isto. 
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одговорни према Закону о саботажи. О овом догађају мало се знало у ју-
гословенској јавности. Са претпоставком да се не би нарушио ред и про-
цес колонизације ниједан од бројних дневних и недељних листова у Југо-
славији није пренео ову вест. Само је Сарајевски Дневник, гласило издавач-
ке задруге новинара Босне и Херцеговине, након завршеног судског про-
цеса објаво опширан чланак о овом догађају под насловом Саботери на 
жељезници скривили су смрт 15 колониста. Прикупљањем комплетније 
документације о овим догађањима веће су могућности да се расветли шта 
је био мотив смрти 15 колониста, несрећан случај, несавестан однос према 
раду или саботажа. 
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Novi Sad 

EIN UNGLÜCKSFALL IN SLAVONSKI BROD ZUR ZEIT DER  
KOLONISIERUNG DER WOIWODINA 

ZUSAMMENFASSUNG: Während der Durchführung der Kolonisierung 
geschah Ende Dezember 1945 ein Unglücksfall, bei dem fünfzehn Kolonisten 
aus der Herzegowina während der Fahrt aus Bosanski Brod nach Slavonski 
Brod ums Leben gekommen sind.  

Die Kolonisten erstickten in einem hermetisch geschlossenen Waggon, in 
dem ein Feuer angezündet wurde. Bei der Gerichtsverhandlung wurden vier für 
den Transport verantwortliche Eisenbahner verurteilt. Die Angeklagten wurden 
für die Sabotage der Durchführung der wirtschaftlichen Reformen im neuen 
Staat verurteilt. Von diesem Ereignis wurde die jugoslawische Öffentlichkeit 
nur durch einen Artikel informiert, der in der Zeitung Sarajevski dnevnik ver-
öffentlicht wurde.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Kolonisierung, Bosanski Brod, Slavonski Brod, 
Herzegowina, Sarajewo, Oberster Gerichtshof von Bosnien und Herzegowina, 
Unglücksfall, Sabotage 
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ВЛАДИМИР УВАЛИН, ЕКОНОМИСТА 
ОШ „Петар Петровић Његош” Врбас 

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА У ВРБАСУ 1945–1952. 

САЖЕТАК: У Средњој пољопривредној школи у Врбасу школовало се седам 
генерација послератних пољопривредних техничара. Наиме, прве четири генераци-
је матурирале су у Врбасу, а следеће три генерације ученика уписаних 1949. године, 
1950. и 1951. године завршили су школовање у Сомбору. СПШ у Врбасу била је 
интернатског типа, њени ђаци били су смештени у четири школска интерната, осим 
малог броја Врбашана који су становали код својих родитеља.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Средња пољопривредна школа (СПШ), народни одбори, Врбас, 
пољопривреда.  

Након ослобођења земље 1945. године, у великом покрету и замаху 
широких народних маса приступило се обнови земље. Пролећа те године, 
у оквиру тих акција, ради образовања пољопривредног стручног кадра, 
долази до формирања средњих пољопривредних школа у Вршцу, Српској 
Црњи и Суботици (Палићу). 

По одлуци ГНООВ од 10. марта 1945. године, а у сагласности са ОНО 
и ГНО у Суботици, организована је и отпочела је са радом СПШ, општег 
типа, у Суботици.1 У току рада СПШ на Палићу показало се да ГНО у Су-
ботици не може да обезбеди све потребне зграде и земљиште за школско 
имање, као и то, да је земљиште које је долазило у обзир као школско има-
ње, екстремно песковито и да такво не може да служи настави и пракси 
школе општег типа. После четири месеца рада СПШ на Палићу, због немо-
гућности обезбеђења објеката и земљишта за рад, пресељена је у Врбас.2 

                                                      
1 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 309, НОО Врбас 1944-1960, К 76, 1735/45 и К 77, 
4577/45. (ИАГНС, Ф. 309); Архив Војводине, Ф. 169, Главни народноослободилачки одбор 
Војводине (ГНООВ) 1944-1945, Нови Сад, Акт Одељења за пољопривреду и шумарство 
ГНООВ, III број 9258/45, 10. август 1945. године (АВ, Ф. 169)  
2 АВ, Ф. 169, Акт ГНООВ, бр. 1488, 11. август 1945. године 
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У вези са тим Одељење за пољопривреду и шумарство ГНООВ 10. 
јула т. г. упутило је Председништву ГНООВ акт, следећег садржаја:  

„У сврху унапређења пољопривреде у Војводини указује се потреба 
за оснивањем СПШ у Врбасу, која би била ратарско-сточарског типа и 
која би служила за образовање ђака у пољопривреди из централног дела 
Бачке, која има најинтензивнију пољопривреду. У Врбасу постоје најпо-
вољнији услови за пољопривредну школу, а то су: 

1. Располаже и са око 450 к.ј. оранице, која представља квалитет про-
сечног бачког земљишта. Сво земљиште је у једном комаду, везано непо-
средно каменим путем, а удаљено од жељезничке станице око 600–700 ме-
тара. 

2. На имању се налазе три мања салаша, која могу за прво време по-
служити за господарске зграде. 

3. Непосредно везана са земљиштем налази се зграда основне школе, 
која у потпуности може послужити за школску зграду, а има шест великих 
одељења са нуспросторијама, централним грејањем и водоводом. 

4. У непосредном суседству налази се неколико већих кућа, које мо-
гу добро послужити за ђачки интернат и стамбене зграде наставника. 

5. У Врбасу има довољно намештаја да се може школа и интернат 
употпуности снабдети. 

6. Сви су објекти, како зграде, тако и земљиште и инвентар потребан 
за школу, државно власништво (бивше власништво Немаца). 

7. У Врбасу постоји Воћарско-пчеларска станица, чији објекти, по-
што су у непосредној близини школе, могу користити за очигледну наставу 
и праксу, а чиновници те Станице могу као наставници помоћи тој школи. 
Осим тога у Врбасу, који се налази у саобраћајном центру, како жељезни-
це, камених путева и канала, налазе се и многе пољопривредне индустрије 
као што је фабрика шећера, фабрике уља, млинови, кудељара и др. чији 
објекти ће такође послужити очигледној настави”.3 

По овом предлогу Председништво ГНООВ, 14. јула 1949. године 
доноси одлуку, на народним добрима, бивше власништво Немаца који су 
избегли са непријатељима, у Врбасу оснива се СПШ ратарско-сточарског 
типа са задатком образовања ђака у пољопривреди.  

Програм рада у овој Школи утврдиће се накнадно правилником, који 
ће прописати Одељење за пољопривреду и шумарство ГНООВ-а.4 

На основу напред изнете одлуке ГНООВ, Комисија за сетву 14. јула 
1945. године, размотривши предмет, доноси одлуку која ће важити до ко-
начне одлуке Министарства пољопривреде ДФЈ, у сврху оснивања СПШ 

                                                      
3 АВ, Ф. 169, Акт Одељења за пољопривреду и шумарство ГНООВ, бр. 7050/45, 10. јул 
1945. године  
4 Исто, Одлука Председништва ГНООВ-а, бр. 1279, 14. јул 1945. године  
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у Врбасу – издаће се ГНООВ у закуп објекти, односно нардона добра у 
Врбасу. Укупна површина која се предлаже за наведену Школу износи 
445 к.ј. и 311 кв.хв, с тим да је у истој површини обухваћена школска згра-
да са околним зградама као градином и житницама, те не улази у предмет 
арондације. Висина закупнина утврдиће се накнадно. Примопредаја одре-
ђених народних добара, објекти са свим зградама, има се извршити одмах 
и предати ГНООВ, као и залихе у роби и храни, намештају и постељини 
потребним за школу. Новооснованој установи имао се вратити и сав инвен-
тар одвучен са тих имања, било по ком основу. Предају објеката извршиће 
Управа народних пољопривредних добара (УНПД) у Врбасу у присуству 
делегата ОНОО Нови Сад, док ће пријем извршити делегат ГНООВ. О 
примопредаји састављен је записник у пет примерака, од којих су по један 
преузели: ГНООВ, Комисија за сетву, ОНОО Нови Сад, МНОО Врбас и 
СПШ у Врбасу. Управи СПШ у Врбасу стављено је у дужност да примље-
ним добрима управља што рационалније, по принципу доброг домаћина. 

Одељење за пољпривреду и шумарство ГНООВ, својим актом 14. ју-
ла т. г. обавестило је Комисију за сетву: „[...] На основу предњег, а с обзи-
ром на хитну потребу отварања горе поменуте Школе, моли се Комисија 
за сетву да за оснивање СПШ у Врбасу изда у закуп напред наведене об-
јекте до коначне одлуке Министарства пољопривреде ДФЈ. Висина закупа 
утврдила би се накнадно”.5 

Након свих ових радњи око обезбеђења неопходних услова за осни-
вање СПШ у Врбасу, Дирекција СПШ у Врбасу, својим актом 7. августа 
1945. позива МНОО Врбас да изврши пријем школског имања: „У вези 
ранијег решења ГНООВ о преузимању имања за СПШ у Врбасу, изволите 
одредити свога представника ради комисијског пријема имања, зграда и 
стоке за ову школу. У комисију за горе наведене сврхе треба да уђу: пред-
ставник Управе народних добара (УНД), представник МНОО, представ-
ник ГНООВ и представник ове школе. Комисија ће се састати у СПШ на 
дан 11. августа, у 8 часова ујутро. МНОО до састанка комисије треба да 
дефинитивно реши питања уступања земљишта за школску градину (ре-
компензацијом одговарајућег земљишта добровољцима). УНД својевре-
мено ће дотерати стоку (краве и свиње) на школско имање”. 6 

Према Акту Пољопривредног одељка III бр. 3363/45, а у циљу преу-
зимања свих зграда и пољопривредних имања за потребе Школе, делеги-
рани представник Пољопривредног одељења ГНООВ, са директором СПШ 
у Суботици, поднео је извештај из кога се види да ГНОО у Суботици не 
може да преда све зграде и школи потребно пољопривредно имање. Осим 
тога пољопривредно имање које долази у обзир за школску практичну на-

                                                      
5 ИАГНС, Ф. 309, К 77, 4577/45.  
6 ИАГНС, Ф. 309, К 77, 4577/45; Види: Акт СПШ, бр. 1, 7. август 1945. године 
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ставу, екстремно је песковито, не одговара просечном типу војвођанског 
земљишта, те према томе ни потребама пољопривредне школе општег 
типа, што се већ показало у практичним радовима ученика у тој школи, а 
није се успело наћи у Суботици подесније земљиште. С тога је тражена и 
нађена могућност да се оснује СПШ општег типа у Врбасу са потребним 
просечно добрим земљиштем за школско имање. Радови на оспособљава-
њу нове школе у Врбасу приводили су се крају, те је било потребно да се 
донесе решење о привременој обустави рада СПШ у Суботици и преме-
штају, односно пресељењу ученика, наставног особља и предмета наставе 
у Врбас, као и да се пружи могућност коришћења буџета СПШ у Суботи-
ци за VII-XII 1945. године за потребе СПШ у Врбасу. Из тих разлога, а по 
предлогу Пољопривредног одељка ГНООВ, Председништво ГНООВ у 
Новом Саду, 11. августа 1945. године одлучило је да СПШ у Суботици 
привремено обустави свој рад, а ученици, наставно особље и инвентар, да 
се преместе, односно преселе у новоосновану школу у Врбасу, која ће исто 
бити општег типа.7  

Након тога Финансијско одељење ГНООВ учинило је, све што је би-
ло потребно, да се СПШ у Врбасу буџетира из одобреног редовног буџета 
за VII-XII 1945. године СПШ у Суботици.8 

У вези са свечаним отварањем СПШ у Врбасу, 19. августа 1945. годи-
не, упућен је позив МНОО Врбас да истом присуствује.9  

 

                                                      
7 АВ, Ф. 169, Одлука Одељења за пољопривреду и шумарство ГНООВ-а, III број 9258, 10. 
август 1945. године  
8 Исто, Акт ГНООВ, бр. 1488, 11. август 1945. године  
9 ИАГНС, Ф. 309, К 78, Акт СПШ, бр. 23, 11. август 1945. године 
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Прилог бр. 1: Позив МНОО Врбас за отварање СПШ у Врбасу  

Свечаном отварању СПШ у Врбасу присуствовали су делегати ГНОВ 
инж. Борислав Костић и инж. Петар Крстић, представници месне народне 
власти и месних антифашистичких организација и велики број грађана. 
Након интонирања химне, инж. Никола Фемељиди, директор школе, у 
свом говору истакао је: „Отварање ове школе у Врбасу има велики значај 
не само за привреду уже околине, већ и за целу Војводину. [...] За рела-
тивно кратко време учињено је много на организацији ове школе и иста је 
оспособљена за рад. Све тешкоће које нам предстоје уклонићемо исто тако 
сложно, као што смо сложно и до сада радили на стварању ове установе. 
Много труда уложио је за стварање ове школе месни Народни одбор, мес-
ни Народни фронт, садашњи професор школе инж. Репић Бранко, као и 
друге народне власти и антифашистичке организације. Без њихове сарад-
ње наш рад не би био тако успешан [...]”.  

Потребно је истаћи марљивост и вредноћу ученика коју су показали 
у учењу и практичним радовима, као и у културно-просветном раду. Међу 
њима има пет ударника, које је прогласио Наставнички савет.10  

Школске 1945/1946. године почела је са радом СПШ у Врбасу.  

                                                      
10 У Врбасу је отворена средња пољопривредна школа, Слободна Војводина, 22. август 
1945, 5.  
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Табеларни преглед зграда школе, на дан 23. марта 1946. године11 

Ред. бр. Намена зграде Улица и број 

1. Главна школска зграда Ворошилова 34 

2. Трпезарија уз школску зграду – II – 

3. Млекара, алатница и магазин 16. дивизије 81 

4. Женски интернат Ворошилова 18 

5. Мушки интернат II разред Слободарска 96 

6. Мушки интернат I разред Слободарска 89 

7. Мушки интернат III разред Ворошилова 26 

8. Мушки интернат III разред Ворошилова 28  

9. Мушки интернат IV р. (тада неупотребљив) Слободарска 94  

10. Стан баштована уз башту (без дворишта) 16. дивизије 116  

11. Станови особља 

16. дивизије 112 
Ворошилова 2412 
Слободарска 77 
Слободарска 106 

По питању коришћења стамбених зграда (кућа) било је у почетку из-
весних проблема, а што се може видети из Извештаја Контролне комисије 
Председништва Владе ФНРЈ, где се каже: „[...] да су куће разграбљене, 
тако нпр. да је Пољопривредна школа узела себи 22 најбоље куће, затим 
Водена задруга и Пчеларска задруга, по неколико кућа. Ми смо све те ку-
ће прегледали и видјели да школи може бити доста 9 кућа, а задругама по 
једна.[...]”.13  

Један део до тада заузиманих зграда СПШ у Врбасу требала је да 
уступи МНО Врбас за колонизацију, што је одмах учинила. Тада је уступ-
љена и зграда у Улици Ворошиловој бр. 28. „Изволите одмах предузете 
                                                      
11 Исто, К 79, 3721/46; Одлука Аграрног савета ФНРЈ, односно Решење ГИО НС АПВ, бр. 
6963, 23. март 1946. године  
12 У циљу решавања стамбених потреба наставника СПШ Врбас, МНО Врбас, 18. новембра 
1949. године, својим Решењем (бр. 9979) одобрио је Нади Димитријевић да се усели у школ-
ски стан у Улици Ворошиловој бр. 15, који је тада био празан, а састојао се од две собе, 
једне кухиње, једног шпајза и једног предсобља, док ће се Ненад Прерадовић да се пресели 
у стан у Улици Ворошиловој бр. 24, исто власништво СПШ, где је до тада становала Нада 
Димитријевић, а који се састоји од три собе, једне кухиње, једног шпајза и једног предсобља. 
ИАГНС, Ф. 309, К 85, 9979/49. 
13 Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945-1948. године, Збирка 
докумената, бр. 153, Београд 1997, 287.  
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мере за уступљење поменуте зграде овој Школи или о евентуалним смет-
њама известите Пољопривредни одељак ГИО АПВ као и ову дирекцију”, 
део је из акта који је СПШ Врбас упутила МНО Врбас, ради повраћаја по-
менуте зграде. 

Преузимање имања и зграда за ову Школу 30. марта 1946. године 
обавиће Новак Радивојев, секретар МНО Врбас, те представник Реонске 
УНПД и Никола Фемељиди, директор СПШ у Врбасу.14 

Сав потребан ученички и интернатски намештај набављен је из ре-
довних буџетских средстава, која су била и иначе мала и предвиђена за 
мањи број ученика. 

Школа се налазила у Улици палих бораца, на углу са Улицом Дани-
ла Бојовића, локација данашње ОШ „Петар Петровић Његош” у Врбасу. 
Овај објекат наменски је изграђен. Када је 1920. године дошло до подржав-
љења школства у Краљевини СХС у политичким општинама извршено је 
’’спајање свих школа у једну под именом Државна основна школа’’.[...] За 
децу немачких родитеља прво је на углу Kirchenkreuzgasse (попречне Црк-
вене улице) и Haveraje (после рата Улица 16. дивизије, а данас Данила Бо-
јовића) подигнуто једно школско здање, [...].15  

Главна зграда поред учионица и кабинета поседовала је и централно 
грејање. Наиме, испод зграде налазио се подрум са котларницом и угља-
ром. У згради је био стан послужитеља-домара и соба за вратара, у кући-
ци-ресторану била је сала са позорницом и још три просторије, а у двориш-
ту је бунар са пумпом за воду на електрични погон.16 

У дворишту се налазила приземна кућа-ресторан, у којем су се хра-
нили ђаци интерната. У сумрак, пре вечере, проломе се околином јаки од-
јеци звона које позове на вечеру. У строју, пред мензом, бригадири подносе 
извештаје о протеклом раду, а дежурни похваљује најбоље и износи као 
рђав пример оне који су се тога дана најлошије показали, било у учењу, 
раду или на другом ком месту.17 

Овај објекат користио се и за друштвене потребе, тако је 8. марта 
1947. године, за око 80 течајеваца – ученика Анафалбетског течаја у Врба-
су, одржана приредба у Дому СПШ у Врбасу.18 

Управа Школе налазила се у Улици Саве Ковачевића број 97. У ка-
снијем периоду интернати су били лоцирани на четири места, од тога су 

                                                      
14 ИАГНС, Ф. 309, К 79, Акт СПШ Врбас, бр. 299/46, 28. март и 7. мај 1946. године  
15 Владимир Увалин, Летопис Основне школе у Врбасу 1944-1951, Врбас 2011, 12.  
16 Архива Основне школе „Петар Петровић Његош“ Врбас, Акт, бр. 334, 19. новембар 1970. 
(АОШППЊ)  
17 Народни календар 1949, Како се уздиже и који су путеви нашег младог средњег 
стручног кадра, 180; Та зграда постојала је до доградње ОШ „Петар Петровић Његош“, 
школске 1978/79. године.  
18 Слободна Војводина, 8. март 1947, 5.  
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три мушка и један женски. Почетком 1951. године мушки интернати су 
спојени у један, који се налазио у згради бивше испоставе „Санитас-а” са 
Цетиња, Улица сарајевска бр. 34.19 

Школа је имала своју пољопривредну економију о којој се старала 
Управа. Зграда Управе налазила се у Улици маршала Тита број 141.20 На 
економији су поред редовних радника, радили и ученици Школе, обавља-
јући тако и део обавезне практичне наставе. Школа има 50 јутара земље 
која служи за други део обуке ђака за практичне радове. На два салаша 
смештене су свиње и краве, такође власништво Школе, а земља је засејана 
разноврсним културама. Имање је засад тек у развоју. Ових дана завршен 
је тек нови, модерни свињац. Саградили су га од старог материјала сами 
ученици и наставници. Али у скорој будућности старе господарске зграде 
на оба салаша биће замењене новим модерним кокошинцима, оборима за 
свиње, стајама за зечеве, а један део плодне оранице биће засађен воћња-
цима и виноградима.21 

Пролећа 1947. године СПШ у Врбасу направиће свој расадник, те парк 
и игралиште у оквиру школе. „Ученици су завршили риговање на земљиш-
ту одређеном за расадник. За ту сврху Управа шумских газдинстава у Сом-
бору бесплатно је доделила Школи 10.000 резница канадске тополе и 20 
килограма семена багрема. Расадник ће послужити не само као наставни 
објекат, већ и као средиште за растурање шумског дрвећа. Ово је нарочито 
значајно због тога што у Војводини предстоји подизање заштитних шумских 
појасева око градова и села. 

Поред радова на економији ученици раде и на подизању парка и фис-
културног игралишта. Под руководством наставника ученици су изврши-
ли планирање и садњу разног украсног дрвећа и шибља.  

За зидање фискултурног игралишта употребљавао се искључиво ста-
ри материјал, а ученици су сами правили малтер, носили цигле и копали 
                                                      
19 Након одласка СПШ у том интернату била је смештена „I Здраствена станица“ Врбас; 
АОШППЊ Врбас, Деловодник, бр. 100, Обавештење „I Здравствене станице“ упућен 
установама и грађанству НОО Врбас у вези пружања услуга прве помоћи, 16. фебруар 
1959. године  
20 Данас је то зграда Црвеног крста Врбаса. Након одласка СПШ из Врбаса у тој згради шк. 
1957/58. године радило је неколико одељења мађарске Основне школе „Пал Кинижи“ 
(Kinizsi Pál Általános Iskola). Назив ове Школе није промењен, мада је од школске 1956/57. 
године организована настава и на српском језику. Ова Школа на основу одлуке свог Настав-
ничког већа, 25. маја 1958. године тек тада мења назив у „Братство јединство“ (Téstveriség 
– Egység). Школске 1958/59. године ОШ „Братство јединство“ добија нови простор у горњем 
делу Улице маршала Тита, бр. 25 (након Школе ту ће бити сервис „ЕИ“ Ниш). У њему ће 
бити организована настава за нижа одељења, односно како су је тада звали „мала школа“ 
(kis iskola). Школски објекат који су они користили (само једну школску годину) тада доби-
ја ОШ „Петар Петровић Његош“, настава од I-IV разреда, односно њихова „мала школа“. 
21 У СПШ у Врбасу завршена је школска година прве генерације ученика, Слободна 
Војводина, 2. август 1946, 5.  
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темеље. У плану игралишта су два дела, од којих ће један служити за од-
бојку, а други за кошарку, док ће по ивици игралишта бити изграђена тр-
качка стаза”.22  

Тадашњи директор ОШ (четвороразредне), Евдоким Канарев усту-
пио је СПШ једно школско звоно на употребу. Након две године, после 
расформирања и одласка ове Школе у Сомбор, 18. децембра 1954. године 
Илија Мирковић, директор Осмогодишње школе „Петар Петровић Његош” 
у Врбасу, тражи враћање истога. „Како је наше двориште исцепкано и за 
сигнализирање почетка наставе и њеног завршетка није довољно постоје-
ће електрично звонце, овим се обраћамо на наслов с молбом, да нам име-
новано звоно вратите, јер смо уверени да наслову толико не служи, колико 
би то нама служило, тим пре што је то део инвентара школе у Врбасу”.23 

СПШ у Врбасу на почетку рада, тј. школске 1945/46. године има 113 
ученика. Одзив омладинаца за упис у школу премашио је сва очекивања, 
тако да је Дирекција Школе била принуђена да отвори два паралелна оде-
љења првог разреда, са по 43 ученика у сваком одељењу.  

Након доласка колониста у Врбас, старији су разговарали о свим 
приликама у месту. Били су нарочито задовољни кад су чули да у Врбасу 
постоји Пољопривредна школа. – Е, вала ће ђеца учити како се земља 
паметно обрађује. Потреба ће нам велика за то бити.24 На основу изјаве 
Дирекције Школе, а што се може видети из Акта СНО Кула (бр. 894/946) 
од 26. јануара 1946. одбијена су деца колониста за упис у Школу, мада се 
могло отворити још једно одељење да је било професорске снаге.25  

На крају те школске године у Школи је 102 ученика. Постојао је школ-
ски хор са 26 ученика и позоришна секција. Од музичких инструмената 
Школа је имала клавир, кларинет и хармонијум и по две хармонике (кла-
вирске) и виолине. Сваког четвртка одржавале су се културне вечери, на 
којима су ученици држали стручна предавања, рецитовали и певали хор-
ске песме.26  

Збирка учила представљала је сама за себе читаво богатство. Анатом-
ска збирка домаћих животиња, пчеларска збирка, збирка разних трава, се-
мења и воћа, чиниле су тада училима СПШ у Врбасу једном од најбољих у 
нашим средњим пољопривредним школама уопште.27 

                                                      
22 Добар рад Средње пољопривредне школе у Врбасу, Слободна Војводина, 8. април 1947, 1. 
23 АОШППЊ Врбас, Распис, бр. 711/54, 18. децембар 1954. године 
24 Становници Врбаса су братски прихватили прве досељенике из Црне Горе, Слободна 
Војводина, 13. новембар 1945, 8.  
25 ИАГНС, Ф. 309, К 79, 918/46. 
26 Исто, К 80, 6337/46.  
27 У СПШ у Врбасу завршена је школска година прве генерације ученика, Слободна 
Војводина, 2. август 1946, 5.  
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Једно од најважнијих и приоритетнијих питања јесте снабдевање 
ученика Школе потребном обућом и одећом. СПШ у Врбасу имала је за 
задатак да створи од својих ученика кадар способних агронома са довољ-
ном практичном спремом. Према томе немогуће је избећи практичну на-
ставу и рад на терену, а с друге стране немогуће је присиљавати ученике 
и ученице на рад, када су они боси и у похабаном оделу која их не штити 
од хладноће. Да би решила ово питање, СПШ у Врбасу обратила се Оде-
љењу за трговину и снабдевање ГНООВ. Но, исто није могло обезбедити 
113 радничких комбинезона и 113 пари теренске обуће, након чега се Школа 
обратила Председништву ГНООВ. Председништво ГНООВ својим Актом 
(бр. 2098), 30. октобра т.г. обавештава Школу: „Извештава се да вашем 
тражењу не може бити у целости удовољено, пошто не располажемо са 
довољном количином обуће и одеће. С тога је потребно да установите ко-
лико вам је пари одела и обуће неопходно потребно, па нас о томе извести-
те, након чега ће се ваша молба поново узети у разматрање. Напомињемо 
да обућу и одећу могу добити само они ученици којима је иста неопходно 
потребна”.28 

На основу одобрења директора СПШ инж. Николе Фемељидија, у 
циљу привикавања ученика на задружни рад, 10. фебруара 1946. године 
одржана је Конститутивна седница Управног одбора Набављачко-потро-
шачке задруге при СПШ у Врбасу. Писмену изјаву да желе основати наве-
дену Задругу дало је 110 лица (ученика Школе). Назив јој је „Набављачко-
-потрошачка задруга СПШ” с.о.ј. За председника Задруге изабран је Си-
меон Докмановић, а за његовог заменика Миодраг Манџукић, послове 
секретара обављаће Зора Пејчић, док ће благајник бити Душан Стојковић. 
Управни одбор имао је девет чланова и три заменика, а Надзорни одбор 
пет чланова, бираних на годину дана. Чланови Управног одбора били су: 
Симеон Докмановић, Љубиша Цветковић, Мирјана Придрашки, Миодраг 
Манџукић, Душан Стојковић, Ђорђе Поткоњак, Зора Пејић, Мила Стојка-
новић и Боривој Гранић, ученици ове Школе.29  

Те прве школке године, поред образовно-васпитног рада, СПШ у 
Врбасу дала је свој допринос оснивању пољопривредно-метеоролошке 
службе у АПВ. Одељење за пољоп. и шумарство ГИО АПВ, јуна 1946. 
донело је решење да се у АПВ организује пољопривредно-метеоролошка 
служба. Задатак пољопривредно-метеоролошке службе АПВ јесте да по-
служи као путоказ за благовремено и целисходно обављање главних пољо-
привредних радова агрикултурно-техничке природе. Органи пољопривредно-

                                                      
28 АВ, Ф. 169, Акт СПШ Врбас, бр. 495, 15. октобар 1945. године  
29 Архив Војводине, Ф. 182, Задружни савез Војводине, Нови Сад 1944-1949, Нови Сад, К 
60, Акта са Оснивачке скупштине Набављачко-потрошачке задруге СПШ с.о.ј. Врбас, 10. 
фебруар 1946. године (АВ, Ф. 182)  



Владимир Увалин: СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА У ВРБАСУ... 115 

-метеоролошке службе АПВ биће метеоролошке станице које ће се инста-
лирати код пољопривредних установа на пољопривредним добрима (по-
љопривредне школе и заводи, расадници, покрајинска, савезна и др. пољо-
привредна имања, ергеле и слично), без обзира у чију надлежност поједине 
установе потпадају. За оснивање Метеоролошке службе у Врбасу, СПШ у 
Врбасу 9. маја 1946. године обавестила је ГИО АПВ, да Школа располаже 
следећим метеоролошким справама: сувим и влажним термометром, мак-
сималним и минималним тримометром, анероидом и кишомером, те да 
води антипероноспорну службу. Од најпотребнијих справа недостаје ве-
тромер. Док се из Акта Покрајинске воћарско-пчеларске станице у Врбасу 
(бр. 1083/46.) може видети да ова Станица нема ништа од метеоролошких 
инструмената, већ да ће, у договору са СПШ у Врбасу, метеоролошку служ-
бу водити Школа, за обе установе.30 

У Школу су се уписивали ученици са завршеном малом матуром и 
ученици нижих двогодишњих школа.  

Настава у Школи одвијала се по одељењима у две смене. Практична 
настава, поред рада на економији, реализована је и на имањима СРЗ и 
државним пољопривредним добарима, по распореду који је утврђивало 
Министарство пољопривреде и шумарства НР Србије.31 Оперативни план 
СРЗ „Сава Ковачевић” за 1949. годину израдили су ученици треће године 
ове Школе: Милорад Манџукић, Добрица Јаћовић, Јелка Милић и Радојка 
Станимировић.  

Према речима Александра Ђукића, омладинског руководиоца ове 
Школе: „Наш први директор Фемељиди и неколико ученика сами су ство-
рили услове, у првим данима још скромне, али довољне да отпочне рад 
једна средња пољопривредна школа. Ова школа почела је у Суботици, али 
се касније преселила у Врбас, где је било свега 40 ученика. Друге године 
имала је 80 ученика, а треће године школа се поново подвостручила. Цен-
тар културно-просветног рада, пример радне дисциплине, најбоља орга-
низација било каквог рада, то су обележја ове Школе, која је позната не 
само у месту већ и међу ученицима осталих пољопривредних школа”.32 

Значи, живот ученика СПШ у Врбасу тече по тачно утврђеном днев-
ном реду: учење, практични рад, фискултура, разонода – све то има своје 
време и место. Кроз школску дисциплину, одговорност и оданост својој 
омладинској организацији, кроз колективни живот уз помоћ блиских на-
родних наставника, уздиже се будући кадар пољопривредника.  

                                                      
30 ИАГНС, Ф. 309, К 80, 7748/46.  
31 АОШППЊ Врбас, Драшко Жугић, Материјал са сусрета матураната СПШ Врбас, 21. 
април 1996.  
32 Народни календар1949, Како се уздиже и који су путеви нашег младог средњошколског 
стручног кадра, 178.  
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Суботом увече мала свечаност, која је срасла са сваким учеником 
Школе, бива надопуњена предајом црвене или црне заставице најбољем и 
најлошијем одељењу. Дани се ређају и ређају се црвене или црне прелазне 
заставице. Подстрек за учење бива све већи, колективна одговорност за 
успех свога друга, он га похваљује али и кажњава.33 

На завршетку рада Анафалбетских течаја, почетком априла 1947. го-
дине, у Врбасу је приређена свечаност. Течаје је похађало 380, а испит је 
положило 360 полазника. Ученик СПШ Никола Аврамовић истакао се ра-
дом са аналфабетама. После свечаног дела одржана је културно-просветна 
приредба. У извођењу програма учествовала је СПШ у Врбасу и полазни-
ци који су положили испит.34 

У оквиру првомајског такмичења СПШ из Врбаса, 4. фебруара 1946. 
године, позвала је на такмичење пољопривредне школе у Војводини. Уче-
ници Пољопривредне школе у Врбасу сазвали су конференцију да би се 
договорили о престојећем првомајском такмичењу. На крају конферен-
ције донета је одлука да се позову све државне пољопривредне школе у 
Војводини на такмичење. 

Такмичење ће бити у следећем: За уређење збирки и учила одређено 
је 5 поена; Уређење школског имања 5; Уредност школске администраци-
је 5; Дисциплина ученика и наставника 10. Затим – успех у учењу 5; Успех 
у практичном раду у школи 5; Успех у владању ученика 5; Ваннаставни 
рад наставника ; Чистоћа и уредност у школи 10; Културно-просветни рад 
10; Рад школске задруге 5; Политичка изградња ученика 10; Радна дисци-
плина и здравствени услови у интернату школе 10; Штедња електричне 
струје 5; Уштеда расхода по буџету 5 поена. 

Такмичење почиње 1. фебруара и траје до 1. маја. По завршеном так-
мичењу установиће се међушколска комисија са представницима настав-
ника и ученика. Ова комисија би обишла све школе и установила која је 
од такмичарских школа испунила највише услова по предвиђеном плану 
такмичења, како би је прогласила за победника у овом такмичењу. Исто-
времено је одлучено да ће се у овој Школи вршити такмичење по разре-
дима.35  

На предконгресно такмичење 1946. године, омладина СПШ у Ваље-
ву позвала је ђаке СПШ у Букову, Краљеву, Врбасу и Петровграду. Такми-
чење је обухватало више тачака: радни часови на обнови земље, приредбе 
у граду и селу, израда зидних новина, прикупљање књига за сеоске библио-

                                                      
33 Исто, 180. 
34 Слободна Војводина, 7. април 1947, 3. 
35 У оквиру првомајског такмичења, Слободна Војводина, 8. фебруар 1946, 4.  
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теке, стручна предавања на селу, достигнућа фискултурника и обрада и 
уређење имања сопственом радном снагом.36 

СРЗ у околини Врбаса, почетком јуна т. г. предстојали су велики ра-
дови: требало је истовремено проредити шећерну репу, окопати кукуруз и 
обавити жетву пшенице. Како су чланови задруге махом невични послу, 
требало их је упутити и саветовати при самом раду. Тај посао на себе 
примили су ученици СПШ у Врбасу. У сагласности са Управом Школе, 
сваког дана излазили су ученици у екипама, од 3 до 5, на терен у месту и 
околини (Фекетић, Бачко Добро Поље) и помагали својим саветима при 
проређивању репе. И сами ученици учествовали су у радовима. Тако је 
једне недеље у Црвенки 48 ученика проредило 48 јутара репе, што значи 
10 радника по јутру, што је за 100% повећана продуктивност рада. Коло-
нистичке радне задруге доделиле су ученицима Школе писмену захвални-
цу за ту њихову помоћ. 

Непосредно пре ових акција ученици СПШ завршили су одгајање 
свилобуба. Од укупно 80 кг одгајених чаура свилобубе, 69 кг било је прве 
класе овог корисног инсекта. За чист приход од 5.630 динара купили су 
најновија издања књига за школску библиотеку.37 

Завршетак школске године прве генерације нормалне наставе, Шко-
ла је прославила 31. јула 1946. године. Успех који су ти ученици постигли 
више је него добар. Од укупно 76, њих 32 положило је са одличним и врло 
добрим успехом, само девет полагаће поправни испит, а ниједан ученик 
не полаже разред. Прва генерација убрзане наставе тада је учила III разред.38 

У току првомајског такмичења у СПШ у Врбасу, за 1947. годину, по-
стигнути су значајни резултати. Ученици и наставници ове Школе обаве-
зали су се да ће на школској економији пролећну сетву за т.г. завршити 
пре првог маја. „Досад је већ засејано пет јутара луцерке, седам јутара 
сточног крмног биља, седам јутара зоби и три јутра разног поврћа. У току 
је сетва шећерне репе и сунцокрета. Уколико временске прилике и даље 
буду повољне, сетва на имању Школе биће завршена двадесетог априла, 
то јест десет дана пре рока. Према досада показаним резултатима има из-
гледа да ће у првомајском такмичењу средњих пољопривредних школа у 
Војводини ова Школа заузети једно од првих места”. 

Првог априла 1947. године завршено је друго полугодиште ученика 
IV разреда, тј. прве генерације ове Школе, која ове године полаже матуру. 
Успех је био врло добар. Слабих оцена уопште није било. У жељи да по-

                                                      
36 Средња пољопривредна школа у Ваљеву позива стручне школе на такмичење, Слободна 
Војводина, 26. мај 1946, 5.  
37 Слободна Војводина, 4. јун 1946, 3.  
38 У СПШ у Врбасу завршена је школска година прве генерације ученика, Слободна Војво-
дина, 2. август 1946, 5.  
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могну матурантима, наставници ове Школе добровољно одржавају учени-
цима кружоке за предмете који се полажу на матури. Тако сваки наставник 
одржава по два ванредна часа.39 

У вези са бољим искоришћавањем стручних кадрова и применом за-
штитних агро-мера наводим два пољопривредна техничара, свршене уче-
нике СПШ у Врбасу.  

Школске 1946/47. изашла је прва генерација пољопривредних техни-
чара из СПШ у Врбасу. Једна из те генерације је и Милица Кривокућа. За-
послила се у Заводу за пољопривредна истраживања у Новом Саду. Након 
годину дана навикавања на рад, почела је да помаже инжињерима у Одсе-
ку за заштиту биља, при испитивању биологије инсеката и проналажењу 
одговарајућих мера против штеточина. „Циљ овог Одсека је да помогне 
нашим сељаштву у сузбијању болести и штеточина на усевима”, звонким 
гласом објашњава Милица значај њиховог рада и наставља: „често су бо-
лести и штеточине угрожавале биље, а да сељаци нису знали одакле то 
потиче. Тумачили су те појаве на разне погрешне начине. Задатак је овог 
Одсека да расветли те појаве и, што је најглавније, помогне у сузбијању 
ових болести и штеточина”. У истом Заводу ради и Мирко Јованић, такође 
млади пољопривредни техничар, који је извесно време боравио на терену 
ради испитивања биологије лептира „совице”. Овај инсект причињава ве-
лику штету свим културама. Зато се Јовановић посветио том проблему.40  

Од школске 1947/48. године СПШ у Врбасу имаће и одсек посебне 
ратарске школе.41 

Професори-инжињери, ангажовали су се и ван школе, на обуци пољо-
привредних произвођача, како у месту тако и у околним селима, поставља-
ли су демонстрационе огледе, били наставници зимских школа, итд.  

Пошто је у Врбасу било развијено пчеларство, по доласку прве гру-
пе колониста, један професор СПШ у Врбасу припремио је предавање о 
пчеларству за њих и упућиваће их у то. Два-три стара Црногорца одмах су 
се јавила: „Е, то ћемо ми моћи лијепо радити. Баш добро [...]”.42 У току 
радова задругари су уз помоћ пољопривредних стручњака, ученика СПШ 
и неких мештана, врло брзо научили како се гаје поједини усеви, па чак и 
индустријско биље: шећерна репа, конопља и сунцокрет.43  

По Наређењу ГИО НС АПВ (Пов.бр. 503/47) у току зиме 1947/48. го-
дине Ратарско-сточарски курс у Врбасу држали су наставници-агрономи 

                                                      
39 Добар рад Средње пољопривредне школе у Врбасу, Слободна Војводина, 8. април 1947, 1. 
40 Народни календар 1949, Како се уздиже и који су путеви нашег младог средњошколског 
стручног кадра, 180.  
41 Средње пољопривредне школе у Војводини, Слободна Војводина, 8. јуна 1947, 7.  
42 Стаовници Врбаса су братски прихватили прве досељенике из Црне Горе, Слободна 
Војводина, 13. новембар 1945, 8.  
43 Слободна Војводина, 1. децембар 1946, 2.  
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СПШ и агрономи Покарјинске воћарско-пчеларске станице у Врбасу. По-
лазнике је одредио МНО Врбас у сарадњи са Народном омладином и СРЗ-ма 
Врбаса и реализован је у просторијама СПШ у Врбасу.  

Курс је морало да похађа најмање 40 полазника и да почне накасније 
до 20. новембра 1947. Трајао је три недеље, са по четири предавања на дан. 
Предавачи су се морали стриктно придржавати Приручника за пољоприв-
редне референте. Теме из ратарства биле су: „О земљишту”, „Обрађивање 
земљишта”, „Плодоред”, „Ђубре и ђубрење”, „Семе за сетву”, „Специ-
јално ратарство”, „Болести биља”, „Повртларство” и законски прописи и 
упуства у пољопривреди, радна снага и друго. Код сточарства обрађене су 
теме из општег и посебног сточарства, хигијена стаје, [...].44  

На почетку другог полугодишта (19. фебруара) шк. 1947/48. године, 
настава у Школи организована је у пет одељења, са 184 ученика, а од тога 
је 130 Срба, 15 Мађара, 30 Црногораца, четири Хрвата, по два Словенца и 
Русина и један Рус,45 од тога 73 су били чланови СКОЈ-а.46 

У току пролећа 1948. године долази до промене директора СПШ у 
Врбасу. На основу Расписа Војног одсека Кула (Пов. бр.276), 20. марта 
1948. године: „Одмах по примитку овог акта упутите у овај Одсек рез. 
потпоручника Радовановић Светозара Боривоја, на дужност директора 
СПШ у Врбасу. Именовани нека се јави Одељењу за резервне официре са 
позивом на горњи број, који ћете му дати”. У потпису је начелник Војног 
одсека, капетан Дмитар Иванић. Док се у Акту (Пов. бр. 294/48) од 24. 
маја т. г. наводи да је директор Школе инж. Ђ. М. Радовић.47  

О броју ученика у СПШ у Врбасу, Жика Добрички, повереник По-
вереништва за просвету и културу СНО Кула, на седници ИО СНО Кула 
7. децембра 1949. године изнео је: „У Пољопривредном техникуму у на-
шем срезу број ђака је 180, у пет одељења”.48 По процени Драшка Жугића, 
бившег ученика ове Школе: „СПШ у Врбасу дала је нешто више од 200 по-
љопривредних техничара”.49  

На основу статистичког извештаја ГНО Врбас, од 26. децембра 1950. 
године, значи школске 1950/51. године, у Школи је 175 ученика I-III раз-
реда, распоређених у шест одељења.50  

Школске 1951/52. године уписана је последња генерација ученика 
СПШ у Врбасу, наког тога ова Школа пресељена је у Сомбор. Те школске 

                                                      
44 ИАГНС, Ф. 309, К 73, Пов. бр. 612/47.  
45 Исто, К 82, 576/48;  
46 АВ, Ф. 334, 10019.  
47 ИАГНС, Ф. 309, К 74, Пов. бр. 196/48 и 294/48.  
48 ИА Сомбор, Ф. 218, Записник са седнице ИО СНО Кула, 7. децембра 1949. године  
49 АОШППЊ Врбас, Летопис Школе, Сусрет матураната СПШ Врбас, шк. 1950/51, 21. 
април 1996. 
50 ИАГНС, Ф. 309, К 86, 11504/50.  
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године у II разреду од Врбашана били су: Љубиша Томашевић, Васо Лучић, 
Милутин З. Копривица, Миливоје Гудељ,51 те Милорад Гудељ. Ученица II 
разреда В.Ђ, због болести, напустила је школовање. Након одласка СПШ 
из Врбаса, одлуком Наставничког већа Прве осмолетке у Врбасу, иста је 
примљена у VIII разред осмолетке.52 

У закључном делу извештаја Прве осмолетке Врбас, на крају I полу-
годишта школске 1951/52. године, Проблеми школе, у поглављу „Про-
сторије” предложено је да се предузму следеће мере: „1/ Пољопривредна 
школа у месту има на располагању једну читаву зграду са шест учионица, 
у којима раде само три одељења са око 190 ученика. Било је мишљења да 
би ту школу требало затворити и ту зграду уступити овој осмолетки. 2/ 
Уколико се школа не би укинула, предложено је да се она усели у просто-
рије наше централне зграде која има четири учионице са нуз просторија-
ма. Ова зграда би била довољна за потребе њихове школе, јер је овде у 
питању 500 ученика који пролазе централну зграду”.  

Директор СПШ у Сомбору, приликом пресељења школе из Врбаса, 
био је инж. Момчило Давидовић.53 Завршни матурски испит у тој школ-
ској години одржан је у Врбасу, 17. јуна 1952. године. Последњи директор 
СПШ у Врбасу је инж. Васа Мирков. 

На основу Решења Савета за пољопривреду и шумарство НР Србије, 
бр. 4261, од 4. јула 1952. године, дана 25. јула 1952. у канцеларији СПШ, 
извршена је примопредаја школског инвентара између СПШ и Прве осмо-
летке у Врбасу. Примопредају зграде и инвентара СПШ, испред Прве осмо-
летке учиниће наставник Јован Димитријевић и Вељко Вучетић, учитељ 
школе, док је трећи члан Новак Радивојев, секретар ГНО Врбас.54 Инвен-
тар је предала Ликвидациона комисија СПШ у саставу: инж. Васа Мирков, 
Радомир Крантић и Боривоје Јовановић.55 Примопредају школске зграде 
спровела је Комисија, коју су сачињавали, испред Прве осмолетке Јован 
Димитријевић, наставник и Илија Мирковић, учитељ, а испред СПШ инж. 
Васа Мирков, директор СПШ у Врбасу. Примопредаја зграде СПШ извр-
шена је 24. августа 1952. године.  

„Напомиње се да у овој школи има 8 службеника /шест професора, 
један економ и један рачуновођа, а поред тога имају се поставити још два 
                                                      
51 Матуранстки таблон IVц одељења СПШ у Сомбору, шк. 1953/54. год. Фотодокумент, 
власништво Миливоја Гудеља из Врбаса.  
52 Упис јој је одобрен на основу тога што је школске 1949/50. положила III разред Ниже 
гимназије и Нижи течајни испит у Врбасу. Први разред СПШ, као редовни ученик, звршила 
је шк. 1950/51. године. АОШППЊ Врбас, Одлука НВ Прве осмолетке Врбас, бр. 421, 8. сеп-
тембар 1952. године. Ове наводе потврдио ми је Миливоје Гудељ, пошто су били у истом 
разреду.  
53 АОШППЊ Врбас, Акт СПШ Сомбор, бр. 2140, 19. децембар 1952. године  
54 Исто, Акт директора Школе, бр. 312, 8. јул 1952. године 
55 Исто, Акт СПШ, бр.719/52, 23. јул 1952. године  



Владимир Увалин: СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА У ВРБАСУ... 121 

чиновника”, део је текста из Расписа СПШ (бр. 327/46) од 4. априла 1946. 
године. У првој шк. години професори Школе, укључивши и директора, 
били су: Стеван Манојловић, Сима Сиришки, Михаило Смољников, Ни-
кола Фемељиди. Васпитач у интернату је Даница Јелачић, док послове 
економа обавља Тодор Јанковић. Административни чиновници су: Бранко 
Јовановић, рачуновођа и Бошко Радевић, административни чиновник.56 

Овде су наведени наставници и службеници СПШ у Врбасу, које сам 
успео пронаћи за овај истраживачки рад, те се извињавам запосленима ко-
је нисам споменуо: Вуксановић Бојана, Вуксановић Душан, Димитријевић 
Нада, Извјеков Павле, Јанковић Тодор, Јелачић Даница, Јовановић Бранко, 
Кнежевић Ирина, Крантић Радомир, Манојловић Стеван, Марковић Живан, 
Мирков Васа, Пандуров Мита, Прерадовић Ненад, Радевић Бошко, Радо-
вановић Боривоје, Радовић.Ђ. М, Репић Бранко, Рогић Десимир, Сиришки 
Сима, Смољаников Михаило и Фемељиди Никола.  

Након 45 година, 21. априла 1996. у ОШ „Петар Петровић Његош” у 
Врбасу, одржан је сусрет ученика матураната генерације ученика СПШ у 
Врбасу, школске 1950/51. године. На сусрету матураната и њихове профе-
сорице Наде Димитријевић из Суботице, били су и Врбашани, тада успешни 
привредници – инжињери: Божидар Папић, Драшко Жугић, Драгутин Бојо-
вић, као и наставник Светозар – Ћеле Дулетић (нажалост сви покојни) и мла-
ђи ученик те школе, Миливоје Гудељ, признати наставник у овој средини.  

 

  
Слика Средње пољопривредне школе 

                                                      
56 ИАГНС, Ф. 309, К 79, 3721/46.  
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VLADIMIR UVALIN, Volkswirt 
Grundschule "Petar Petrović Njegoš" 
Vrbas 

LANDWIRTSCHAFTLICHE MITTELSCHULE IN VRBAS 1945-1952 

ZUSAMMENFASSUNG: In Vrbas waren die Bedingungen für die Gründung 
einer landwirtschaftlichen Mittelschule am günstigsten, angesichts des Boden-
wertes für die landwirtschaftliche Produktion und den Obstanbau, sowie eines 
geeigneten Gebäudes für Schule und Schülerinternat, Lehrerwohnungen, des 
Inventars für diese Gebäude, der Objekte für Viehzucht u. a. 

Der praktische Unterricht wurde, neben der Arbeit auf dem landwirtschaft-
lichen Gut, auch auf den Landwirtschaftsgütern der SAG (selbständige Arbeits-
genossenschaften) und den staatlichen Landwirtschaftsgütern realisiert, nach 
einem Plan, der vom Ministerium für Landwirtschaft und Forstwirtschaft der 
Volksrepublik Serbien festgelegt wurde. 

In der landwirtschaftlichen Mittelschule Vrbas wurden auch Fachkräfte 
ausgebildet, die Kenntnisse in allen Zweigen der landwirtschaftlichen Produktion 
erlangt haben. Zur Zeit des Wiederaufbaus des Landes waren diese Fachkräfte 
besonders notwendig als Leiter und ihre Stellvertreter im landwirtschaftlichen 
Amt des VK (Volkskomitee) und in den Beratungsstellen in den SAG. Sie gaben 
sich große Mühe, um mit der Saat rechtzeitig zu beginnen, Arbeitsnormen ein-
zuführen, alle agrotechnischen Maßnahmen und fortgeschrittene Arbeitsmethoden 
in der Landwirtschaft anzuwenden. 

Um die Aufgaben des Fünfjähresplans für die Landwirtschaft zu erfüllen, 
war es unter anderem nötig, auch eine genügende Anzahl von Fachkräften zu 
befähigen, die eigentlich die landwirtschaftliche Produktion leiten werden. Diese 
Aufgabe hatte auch die landwirtschaftliche Mittelschule in Vrbas. 

Die landwirtschaftliche Mittelschule in Vrbas hat durch ihre fruchtbare 
bildungs-erzieherische, kulturelle und wirtschaftliche Tätigkeit die Entwicklung 
dieses Ortes bedeutend geprägt. Sie hat mehr als 200 landwirtschaftliche Tech-
niker ausgebildet.  

SCHLÜSSELWÖRTER: landwirtschaftliche Mittelschule (LMS), Volksko-
mitees, Vrbas, Landwirtschaft 



 

UDC 94(497.113 Novi Sad)"1941/1944" 

МИРОСЛАВ JАЋИМОВИЋ,  
Архив Војводине, Нови Сад 

О ЧЛАНСТВУ И ДРЖАЊУ НОВОСАДСКОГ КУЛТУРБУНДА  
ТОКОМ ОКУПАЦИЈЕ ГРАДА 1941–1944. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Културбунд је била организација Немаца у Краљевини Југослави-
ји која је пре рата окупљала немачко становништво, а у току Другог светског рата 
и помагала окупатору и у знатној мери пропагирала немачки нацизам. Ово удруже-
ње основано током 1920. године у Новом Саду, у почетку замишљено као неполи-
тичка организација која делује на подручју целе тадашње Краљевине СХС/Југо-
славије, имало је првобитно циљ да чува и развија немачку културу и језик. Већ од 
1931. године, доношењем Статута, започиње широку привредну, просветну и кул-
турну делатност, организујући различита друштва и удружења ради јачања немачке 
националне свести по целој земљи. Током окупације Југославије били су у повлаш-
ћеном положају у односу на друге народе, а у Бачкој равноправни са мађарском 
нацијом. Имали су своје привредне, културне и спортске активности које су током 
читавог периода окупације 1941–1944. године у Новом Саду и спроводили.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, Културбунд, Немачка заједница, Краљевина 
Југославија, Аграриа, окупација, бомбардовање. 

Са завршетком Првог светског рата и стварањем југословенске др-
жаве, Мађари и Немци у Војводини губе статус већинске нације и тиме 
постају најбројнија национална мањина у северном делу нове државе. 
Нови Сад постаје средиште њиховог културног, политичког и привредног 
живота. Немачка мањина је одмах после 1918. године изабрала Нови Сад 
за свој центар, с обзиром на то да су у његовој околини била многа насеља 
са немачким становништвом у Краљевини Југославији. Ова национална 
мањина оснива у мају 1920. године у Новом Саду швапско-немачки савез, 
Културбунд (у присуству 2000 делегата), а нешто касније и своју привред-
ну организацију Аграриа. Немачку партију (Deutsch partia) оснивају две 
године доцније и то 17. децембра 1922. године.1  

                                                      
1 Удружење је основано током 1920. године у Новом Саду, замишљено као неполитичка 
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Доношењем свог Статута 1931. године, (Статути Швапско-Немач-
ког Просветног Савеза) започињу своју широку привредну, просветну и 
културну делатност, организујући различита друштва и удружења ради 
јачања замрле немачке националне свести.2 Међутим, њихова антијуго-
словенска активност, нарочито у годинама уочи рата улога „пете колоне”, 
масовно учешће на страни Вермахта током Другог светског рата, битно 
предодређују њихову целокупну судбину. 

За Немце у Краљевини Југославији се увек сматрало да су вредни, про-
мишљени, дисцилиновани, сложни, солидарни, једнако успешни као пољо-
привредници, занатлије, индустријалци, банкари и трговци. Били су изу-
зетно економски јаки у целој земљи. У Војводини их је било око 340.000, 
у Банату око 73.000, а у свом власништву су имали 2/5 банатске земље.3 

Оно што је посебно издвајало немачку народносну групу у 
привредном смислу је Аграриа, привредни орган (задруга) новосадских 
Немаца. У току рата је радила на откупу производа за немачку државу, 
промету ђубрива и огревног дрвета. Основана је првог октобра 1922. годи-
не у Новом Саду као пословни и ревизијски савез немачких задруга. Своје 
деловање вршиће све до ослобођења Бачке, октобра 1944. године. Њени 
оснивачи били су четрнаест чланова Културбунда на челу са адвокатом и 
политичарем из Инђије, др Стефаном Крофтом. Сама Аграриа је имала 
три одељења: робно, житно и конопљарско. Своју делатност шири 1936. 
године оснивањем Југоаграра, а 1943. године и оснивањем фабрике кон-
зерви у Новом Саду. Путем фирме Аграр-импорт, била је снабдевач немач-
ких задруга пољопривредним машинама. После рата ће бити ликвидирана 
одлуком АВНОЈ-а.  

Са успоном нацизма, у новосадском Културбунду јача пронацистички 
покрет обновитеља. Агитација националсоцијалиста у Културбунду вр-
шила се отворено, а претпоставка је да се број чланова у Новом Саду до 
краја децембра 1940. године попео на скоро 8.000 чланова. Седиште Кул-
турбунда се налазило у палати Хабаг, на углу данашњег Трга Галерија и 
улице Васа Стајића у Новом Саду.4 Они су као најбројнија и економски 

                                                                                                                                 
организација која делује на подручју целе Краљевине Југославије. Уласком немачких сна-
га након Априлског рата, Културбунд постајe стожер фолксдојчера који су се, у великом 
броју, ставили у службу Хитлеровог нацизма. Јосип Мирнић, Немци у Бачкој у Другом 
светском рату, Нови Сад, 1974, 29-31.  
2 Ово је био посебан израз Г. Грасла још из 1920. године. 
3 Ивана Спасојевић, Страдања у Панчеву и Јабуци за време Другог светског рата, Панчево, 
2012, 16. 
4 Вероватно је постојала и илегална организација унутар Културбунда, ‘’Хитлер-југенд’’ а 
указом од 1. фебруара 1940. ствара се и женски уред Културбунда.Вође ове организације 
биле су др Стефан Крафт, др Георг Грасл од 1939. године председник је др Јанко Сеп. Јосип 
Мирнић, Немци у Бачкој у Другом светском рату, Нови Сад, 1974, 60-61. 



Мирослав Jаћимовић: О ЧЛАНСТВУ И ДРЖАЊУ НОВОСАДСКОГ КУЛТУРБУНДА... 125 

најснажнија мањинска заједница уживали изузетне привилегије у Краље-
вини Југославији.5  

У ноћи петог априла 1941. године Нови Сад је био на прагу рата и 
фашистичке окупације. После заузимања пограничних постројења непри-
јатељ је, у раним јутарњим часовима шестог априла почео да дејствује 
својом авијацијом. Уз вести о бомбардовању главног града, Новосађани 
су и сами већ првог ратног дана постали жртва непријатеља. Најпре је 
бомбардован аеродром „Југовићево” а потом су митраљирани Петровара-
динска тврђава, железничка мрежа и поједини делови града. Седмог апри-
ла је поново нападнут град, аеродром и саобраћајни чвор у близини, а на 
мети се нашла и Речна ратна флотила и железничка пруга између станице 
и моста. Са првим ратним данима многе радње су позатваране, а појединци 
напустили град, у нади са ће наћи сигурнија места. Ускоро почиње еваку-
ација јавних служби, а све је праћено и повлачењем војске и жандармерије 
из Новог Сада.6  

Ситуација у Новом Саду постајала је све проблематичнија повла-
чењем војнички већ истрошене југословенске војске. На два до три дана 
пре уласка непријатеља у град, Градско поглаварство позвало је представ-
нике Срба, Мађара и Немаца да формирају своје народне страже ради очу-
вања реда и мира у граду. Са приближавањем непријатеља, српске страже 
полако нестају, а мађарске и немачке постају прави господари града и раз-
оружавају заостале југословенске војнике. Појавом првих немачких једи-
наца, 11. априла 1941. године, на улице излазе и наоружани Културбун-
довци. Нешто пре поноћи на Петроварадинској страни града, капетан прве 
класе Светозар Попов даје знак за рушење два минирана новосадска моста. 
Тиме и практично престаје југословеска власт у граду.7 

Наредног дана, у организацији Културбунда, новосадски Немци 
развијају заставе Рајха на свим јавним установама у граду, убрзо потом и 
Мађари, док су се на самој градској већници налазиле мађарска, немачка, 
хрватска, и италијанска застава. Симболичан крај југословенске власти у 
граду, престављао је чин скидања југословенске заставе са Танурџићеве 
палате. Са појавом немачке војске око 19 часова клицало се Хитлеру, Хор-

                                                      
5 Немачка заједница је јуна 1920. године у Новом Саду основала Културбунд који је, као 
такав, у два наврата забрањиван због својих политичке делатности противним законима 
Краљевине Југославије.  
6 Чобански, Голубовић, Куманов, Нови Сад у рату и револуцији 1, Нови Сад, 1976, 274-
275. 
7 Славко Кватерник је даје проглас о стварању НДХ-а (10.априла 1941.) а то је био повод 
да се у Будимпешти одржи седница Владе Краљевине Мађарске на којој је закључено да 
Југославија више не постоји и одмах је дата заповест о наступању Мађарске војске. Април-
ски рат у Југославији је завршен капитулацијом војске већ 18. априла 1941.године. Чобан-
ски, Голубовић, Куманов, нав. дело, 276-277. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 126

тију, Немачкој, Мађарској и Италији. По уласку немачке војске у град, 
немачка штампарија ДВАГ је израдила на стотине мањих заставица са 
кукастим крстом како би поздравили улазак војске Трећег Рајха у град. 
Примерак једног немачког листа од 13. априла 1941. године (на католички 
ускрс) носио је наслов: Добродошли, немачки војници.8 Мећутим, радост 
новосадских Немаца у самом граду била је кратког века, јер је њихова 
војска напустила Нови Сад, док је Мађарска умарширала 13. априла око 
18 часова, праћена овацијама новосадских Мађара.9  

Улазак немачких трупа поспешили су и петоколонаши (домаћи Нем-
ци), који су у палати Хабаг, имали инсталирану радио-станицу Нора преко 
које су слали поруке Трећњм Рајху. Приликом уласка мађарске војске у 
Нови Сад, забележени су и сукоби са немачком мањином, било је и уби-
јених Немаца, а узимани су и за таоце. После 18. априла 1941. године и 
договора у Бечу о подели интересних сфера у Југославији, регулисан је и 
положај Немаца у Бачкој, на основу Закона од 30. августа 1940. године 
усвојеног за територију Мађарске.10 

Завршетком Априлског рата Мађарска настоји да што пре консти-
туише ефикасан политички систем на освојеној територији. У том циљу 
она уводи Војну управу на просторима Бачке и Барање. Немци су регули-
сали свој положај у Мађарској, што се односило и на Бачку. Добили су 
право васпитања омладине, право на спорт, уметнички живот, стварање 
организација, а све у сврху помирења и суживота, па је тако у част мађар-
ско-немачког пријатељства маја 1941. године одржан концерт у Новом 
Саду на ком је учествовало 10.000 људи. Треба напоменути, да је органи-
зација Немаца у Мађарској, основана 1938. године под именом Фолксбунд, 
испреплела своју своју активност са Културбундом у Бачкој. Активност је 
углавном била усмерена на врбовање добровољаца за SS-трупе.11 Приме-
ра ради у SS јединици „Принц Еуген” било је 23.000 војника, од чега су 
велики број представљали Немци југословенског дела Баната и других де-
лова Војводине. Од укупног број војника имали су свега седам дезертера.  

Током рата и окупације Новог Сада, чланство Културбунда према 
изворима Архива Војводине (фонд 183) било је разноврсно по питању за-
нимања, година и делова града у коме су живели. По граду је раширена 
мрежа Културбундоваца који су имали задатак да врше надзор над станов-
ништвом Новог Сада. На списку се нашло 414 особа немачке национално-
сти оба пола. Списак је сређен по абецедном реду (први списак) и по месту 

                                                      
8 Овај немачки лист је од 1933. године имао и своје вечерње издање Deutsches Zeitung, а за 
циљ подршку новој Хитлеровој идеологији. ЕНС, 7, 97. 
9 Чобански, Голубовић, Куманов, нав. дело, 285-286. 
10 Исто, 286. 
11 Енциклопедија Новог Сада, св. 12, 178. 
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становања (други списак). Списак чланова односи се на следеће улице: 
Краља Петра II, Војводе Шупљикца, Змај Огњена Вука, Димитрија Авра-
мовића, Краљевића Марка, Љубљанску, Трг св. Јована, Руску, Карађиће-
ву, Војводе Бојовића, Лукијана Мушицког, Тургењеву, Битољску, С. Сте-
вановића, Приморску, Арсе Тодоровића, Словачку, А. Гавриловића, Не-
мачку, Руменачку, Банатску, Масарикову, Арх. Рајића, Косанчић Ивана, 
Ђ. Бранковића, Деспота Бакића, Ветерничку и друге.12  

У истом списку Архив поседује следећа занимања поменутих лица: 
домаћица (указује на велики број жена укључених у организацију Култур-
бунда у Новом Саду), фабрички радници, кројачи, трговачки путници, обу-
ћари, молери, келнери, кројачи и по који ученик (вероватно и као чланови 
Хитлер-јунгда). Важили су за веома одане чланове.13 

Како је изгледао њихов надзор, нема упутстава и информација, али 
су сигурно радили за свог вођу (у наставку текста), који је даље предавао 
извештаје руководству организације. Вероватно су упутстваа добијали 
преко радио станице „Нора” инсталиране у палати Хабаг-Хаус, која је била 
присутна све време рата. Заступник ове велике групације људи од чланова 
новосадског Културбунда био је Прондал Георг, Немац рођен 12. априла 
1890. године. Живео је са супругом Прондал Магдом, рођеном Склона 
(22. децембар 1895), по занимању домаћицом, у Водниковој улици број 3 
у Новом Саду. Због недостатка кадрова поједини чланови су били задуже-
ни и за надзор више улица у Новом Саду. Примера ради, културбундовац 
Јован Вино, вршио је надзор над седам улица Новог Сада.  

Најстарији члан Новосадског Културбунда имао је преко седамдесет 
година, у питању је била једна пензионерка рођена 1868. године, што го-
вори о великом и широком кругу чланства Немаца у овој организацији. 
Најмлаћи члан, по постојећем списку, било је дете од свега неколико годи-
на, што опет говори да су неки вршили упис своје деце у ову организацију 
одмах по рођењу.  

                                                      
12 По самој окупацији, новосадске улице су имале називе појединих личности и чинилаца 
старије или новије мађарске историје. Тако је Нови Сад добио следеће називе улица: уместо 
улица Пере Попадића, Владике Максима и Кумановска дата су имена мађарских сродника 
Tatar, Avar, Bolgar, мађарских сродника или савезника. Словачка улица, добија назив Аttila, 
а Битољска и Дечанска, Arpad, Gejya fejedelem. Новија мађарска историја је представљена 
са Rakoczy Ferenc улицом, уместо дотадашње улице Краља Петра II. Бивше улице Краља 
Александра и Војвођанска, од окупације добијају називе вођа немачког Рајха, Адолфа 
Хитлера и Хермана Геринга, а улице Краља Петра I и Сувоборска замењене су именима 
италијанских фашиста Мусолинија и Грофа Ћана. Називе улица у Новом Саду, добили су 
још и мађарски регент Хорти Миклош, Бардоши Ласло, Витез Мајор, учесници задњих 
догађаја мађарске историје. Срби су представљени у свега четири улице: Српска, Успенска, 
Доситеја Обрадовића и Змај Јовина, али у искључиво мађарском облику. Војислав Пушкар, 
Називи улица Новог Сада 1745-1990, Ветерник,1993.  
13 АВ, Ф183, кутија 598.  
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Највећи број припадника немачке заједнице живео је у улицама Кра-
ља Петра и Руменачкој, укупно 63 уписана Немца који врше надзор над 
становништвом. У новосадском окружењу, на пример у Шајкашу, су од 
око 1500 Немаца, у чланству Културбунда били сви припадници заједни-
це, сем две породице. Вођа им је био Дернер Филип. У Србобрану је било 
укупно 99 лица, чланова Културбунда.14 

Треба поменути и да су немачки листови били готово најтиражнији у 
граду, чиме је јачана њихова пропагадна моћ. Посебно се истичу Deutsches 
Volksblatt (1919–1944) и Deutsches Zeitung (1933–1944). Deutsches Volksblatt 
или Немачки народни лист, покренут је 25. октобра 1919. године. За зва-
нично писмо узета је готица и њени примерци су штампани у тиражу од 
десет до двадесет хиљада примерака. Немачка издавачко-штампарска 
кућа се поносила епитетом најјаче издаваче куће у Војводини. Била је 
смештена у данашњој улици Данила Киша у Новом Саду, а уређивали су 
га, такође, припадници Културбунда. Од свих новосадских листова на не-
мачком језику током окупације, највеће тираже имали су немачки Deutsches 
Volksblatt (дневни лист) са готово 20.000 примерака, Die Landpost са око 
5.000 i Deutsche Arbeit са 7.000. Ови подаци су из јула месеца 1943. годи-
не, с тим да су последња два наведена били немачки недељни, а не дневни 
листови.15  

Договором немачког вође Адолфа Хитлера и мађарског регента Ми-
клоша Хортија на састанку у Клесхајму почетком 1944. године, споразум-
но је прихваћено да Немачки Рајх у циљу бољег вођења рата мора окупи-
рати мађарске територије. Немачка окупација је започела већ следећег да-
на и у Нови Сад су ушле јединице борбене групе Браунер без икаквог от-
пора мађарске војске и полиције.16 Новонасталу ситуацију еуфорично су 
поздравили новосадски Немци и Културбундовци по улицама града.  

У склопу долазака Немачких јединица, у обезбеђивању града, осигу-
рању зграда, хапшењу Јевреја, осигурању оружја у Левенте дому учество-
вале су и јединице Дојче мајншафта. Ова јединица се нарочито истакла у 
хапшењу новосадских Јевреја и њиховом интернирању у логор у Бачкој 
Тополи. Већ 19. и 20. марта су похапсили од 300 до 400 имућних Јевреја 
Новог Сада.17  

                                                      
14 АВ, Ф183, кутија 598.  
15 Немачка заједница Новог Сада је такође органзовала манифестације на којима су били 
присутни значајни гости. Др Франц Баш, вођа немачке народне групе у Мађарској, 12. маја 
1942. године посетио је град и средиште Културбунда. Чобански, Голубовић, Куманов, нав. 
дело књига, 2, 132. 
16 Јосип Мирнић, нав. дело, 325. 
17 Овим акцијама се придружују и мађарски фашисти, тзв. Њилаши. Јевреји би најпре били 
затворени у новосадски хотел „Слобода” где би били малтретирани и испитивани а потом 
послати у логоре. Чобански, Голубовић, Куманов, нав. дело, књига 2, 300. 
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У граду је убрзо формирана немачка SS команда са оберштурмбан-
фирером Лункеом на челу док је Немачка служба безбедности (Sicherheist 
Dienst) фигурирала равноправно са мађарском жандармеријом и полици-
јом која се није одмах угасила, већ је давала подршку свом новом градском 
партнеру. Ипак, скори пропаст окупаторских власти се свакако ближио. 
Узнемиреност која је владала Новим Садом у другој половини 1944. годи-
не увеличана је свакако са почетком савезничког бомбардовања. Мете су 
биле новосадска фабрика „Кулпин” на обали канала Ференц (Александар) 
и Зимовник, простор зимског пристаништа на Дунаву. У околини фабрике 
је срушен и велики број приватних кућа.  

У серији напада, мета је постала и немачка заједница. Палата Хабаг 
која је била у центру града, иначе средиште Културбунда, као таква је би-
ла међу главним циљевима. У време напада на палату унутар зграде се, по 
неким информацијама, налазио велики број Немаца, а међу њима и неке 
водеће личности Културбунда. Прве процене су биле да има много жртава 
унутар зграде, где се налазио и биоскоп. Приликом поновног бомбардова-
ња зграде 18. септембра 1944. гађана је и зграда жандармерије преко пута 
палате Хабаг. 18  

Током септембра 1944. године територије Бач-бордошке жупаније и 
Барање проглашене су за ратно подручје. Видљив знак скорог ослобођења 
била је и слика дугачке колоне аутомобила, камиона и других превозних 
средстава натоварених ратним материјалом, па и украденим новосадским 
пленом. Само у Новом Саду биће забележено око 10.000 одјава грађана 
последњих месеци окупације. Неоспорно је и дисциплиновано и добро-
вољно прихватање наређења о евакуацији, посебно бачких Немаца. Разлог 
томе свакако је била и све јача делатност народноослободилачког покре-
та, као и све скорије приближавање Црвене армије границама југословен-
ске државе. Већ негде седмог септембра 1944. године забележена је депе-
ша ГШ НОВ и ПО Војводине да су Нови Сад и Бачка сведени на по једну 
немачку и мађарску дивизију. Осам дана касније се говори о одјави чинов-
ничког, поштанског и банкарског кадра из Мађарске, који напуштају град 
а наредбом од 4. октобра то чине постепено и војно-полицијски елементи. 
Последње оружане снаге напустиће Нови Сад у поподневним часовима 
22. октобра 1944. године чиме њихова власт престаје.19  

                                                      
18 Последње у низу бомбардовања, до ког је дошло 21. септембра 1944. године, било је 
седмо по реду. Чобански, Голубовић, Куманов, нав. дело, књига 2, 439; Енциклопедија 
Новог Сада, св. 30, 60. 
19 Трупе Црвене армије 8. октобра 1944. године прелазе реку Тису код Сенте и ослобађају 
најпре Сенту а потом и Стари Бечеј. Немачки Рајх је био спреман да прими бачке Немце 
под своје окриље. Рачунало се на бар 50.000 житеља из Бачке за насељавање на територије 
Рајха. Јосип Мирнић, нав. дело, 328.; Чобански, Голубовић, Куманов, нав. дело, књига 2, 
423. 
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MIROSLAV JAĆIMOVIĆ 
Archiv der Woiwodina 
Novi Sad 

ZUR MITGLIEDSCHAFT UND DEM VERHALTEN DES KULTURBUNDES IN  
NOVI SAD WÄHREND DER OKKUPATION DER STADT 1941-1944 

ZUSAMMENFASSUNG: Der Kulturbund war eine Organisation der Deutschen, 
die vor dem Krieg im Königreich Jugoslawien Deutsche versammelte, und die 
während des Zweiten Weltkriegs den Besatzern half und den deutschen National-
sozialismus propagierte. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Bildung 
des jugoslawischen Staates haben die Ungarn und die Deutschen in der Woi-
wodina den Status des Mehrheitsvolkes verloren, und dadurch wurden sie zur 
zahlreichsten nationalen Minderheit im nördlichen Teil des neuen Staates. Novi 
Sad wurde zum Mittelpunkt ihres kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Lebens. Die deutsche Minderheit erwählte Novi Sad gleich nach 1918 zu ihrem 
Zentrum. Schon ab 1931, als ihr Statut erlassen wurde, begann das Zentrum 
ihre breite wirtschaftliche, kulturelle und Bildungstätigkeit, indem sie verschie-
dene Gesellschaften und Vereine zur Stärkung des abgestorbenen deutschen 
Nationalbewusstseins organisierte. Während der Okkupation von Jugoslawien 
und des Batschkaer Gebietes waren sie in einer privilegierten Lage im Vergleich 
zu anderen Völkern, und mit der ungarischen Nation waren sie in der Batschka 
gleichberechtigt. Sie hatten ihre wirtschaftlichen, sowie kulturellen und sport-
lichen Aktivitäten, die sie auch während der Okkupationszeit der Batschka 
1941-1944 durchführten. Während des Kriegs und der Okkupation von Novi 
Sad war die Mitgliedschaft des Kulturbundes - gemäß den Quellen des Archivs 
der Woiwodina - verschiedenartig hinsichtlich der Berufe, des Alters und der 
Stadtteile, die sie bewohnten. In der Stadt gab es ein breites Netz von Mitglie-
dern des Kulturbundes, mit der Aufgabe, die Bevölkerung von Novi Sad zu 
beaufsichtigen.  

Die deutsche Okkupation Ungarns im Jahre 1944 begann gemäß der Ab-
machung der zwei Heerführer, und am zweiten Tag der Okkupation rückten die 
Einheiten der Kampfgruppe Brauner in Novi Sad ein, ohne Widerstand des un-
garischen Heeres und der Polizei. Die Novisader Deutschen und die Mitglieder 
des Kulturbundes haben die neu entstandene Situation auf den Straßen von Novi 
Sad euphorisch begrüßt. Bald wurde in der Stadt das deutsche SS Kommando 
unter Obersturmbannführer LunckeLeingerichtet, und der deutsche Sicherheits-
dienst hatte eine gleichberechtigte Stellung mit der ungarischen Gendarmerie 
und Polizei. Doch der baldige Untergang der Besatzungsmacht kam immer 
näher. Der Habag-Palast im Zentrum der Stadt, der Mittelpunkt des Kultur-
bundes, wurde eines der Hauptziele des Bombardements der Verbündeten, als 
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viele Deutsche ums Leben kamen. Laut Befehl vom 4. Oktober 1944 zogen 
sich auch die militärisch-polizeilichen Elemente allmählich zurück. Die letzten 
deutsch-ungarischen Streitkräfte verließen Novi Sad in den Nachmittagsstun-
den am 22. Oktober 1944, und damit endete die Okkupationsmacht, und eine 
große Zahl der Mitglieder des Kulturbundes verließ die Stadt.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Kulturbund, Deutsche Gemeinschaft, 
Königreich Jugoslawien, Agraria, Okkupation, Bombardement 



 

ПРИКАЗИ, ПРЕВОДИ И РЕЦЕНЗИЈЕ 

 

ДР ПРЕДРАГ М.ВАЈАГИЋ 
Бачка Паланка 

МАРИ – ЖАНИН ЧАЛИЋ „ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ У 20. ВЕКУ” 
Clio, Београд 2013, 490 стр. 

Издавачка кућа Clio у оквиру своје историјске библиотеке Πолис 
издала је синтезу немачке историчарке Мари – Жанин Чалић, Историја 
Југославије у 20. веку, коју су са немачког на српски превели Ранка Гашић 
и Владимир Бабић. Историчарка Мари – Жанин Чалић редовна је профе-
сорка на одељењу за историју Источне и Југоисточне Европе Универзите-
та „Лудвиг Максимилијан” у Минхену, на којем је и студирала и доктори-
рала. Поље њеног научног рада обухвата политичку, друштвену и при-
вредну историју Балкана, национално питање и етничке мањине, немачку 
и европску политику према Балкану. Читалачкој публици у Србији позна-
та је пре свега по својој монографији Социјална историја Србије: 1815–1941. 
Успорени напредак у индустријализацији, која је проистекла из њене док-
торске тезе, а коју је Clio објавио 2004. године.  

Комплексност феномена Југославије огледа се између осталог и у 
дометима југословенске и српске историографије, кретавши између споја 
националних историја југословенских народа, до синтеза из 70–их година 
прошлог века, она је била обележена супростављеним научним мишље-
њима из којих су проистицале оштре политичке расправе. Замишљена као 
интегративна компонента у стварању идентитета југословенске државе, 
историографија није успела да постигне консенуз о корпусу тема које су 
требале бити део заједничке историје. Малобројне написане историје Ју-
гославије добијале су обележје политичког скандала, било да су настале 
као државни или национални пројект, односно да су биле написане у ино-
странству. То је један од разлога због којих данас у српској, као и у исто-
риографијама других југословенских народа не постоје свеобухватне син-
тезе историјског, културног, економског и социјалног развоја Југославије. 
Из тога произилази мишљење о неопходности да се историчари више по-
свете овим темама, при чему Југославију треба посматрати као реалност 
насталу у сложеним историјским процесима.  
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Ауторка у свом предговору истиче да њена ситеза тематизује ју-
гословенску историју из перспективе великих друштвених, економских и 
интелектуалних промена, које су обележиле прелазак у модерно инду-
стријско и масовно друштво. Настанак југословенске државе сагледава у 
оквирима нараслог међународног надметања у виду агресивног импери-
јализма који је превазилажење заосталости учинио питањем опстанка. У 
позадини ових околности југословенска идеја је остварена у виду држав-
ног пројекта културно сродних народа, што ауторка сматра предусловом 
за самопоредељење европске будућности. Најважније питање које књига 
поставља односи се на околности у различитим временским оквирима, 
под којима је замишљан развој и напредак Југославије, као и средства за 
његово остварење. Оваквим приступом проблему историје Југославије, 
књига покушава да направи отклон од популарних тумачења, а у први 
план истиче структуралне чиниоце попут етнокултуралних супротности и 
цивилизацијске неподударности. Трага се за чиниоцима који су од етнич-
ког идентитета и диверзитета начинили предмет сукоба. Такође потребно 
је истаћи да ауторка избегава тумачње историје Југославије из перспек-
тиве њеног почетка, односно „крвавог краја”, сагледавајући је као отворен 
процес, што је илустровано и самим насловом књиге. 

Књига се састоји из шест делова и завршних разматрања која су 
обухватила период од 1878. године до данас. Први део који је насловљен 
Јужнословенски покрет и оснивање државе (од 1878. до 1918), даје опис 
јужнословенских земаља на преласку из XIX у XX век, као и појаву раз-
личитих националних идеологија и програма. Почетак њихове радикализа-
ције датиран је на 1903. годину када се одиграла драматична смена дина-
стија у Србији. У кратком периоду уследила је национална мобилизација 
јужнословенских народа, током које је југословенска идеја налазила на 
све већи одјек у јавности. Југословенство у том периоду ауторка посматра 
двојако као заједничку националну идеологију или надтеничку политичку 
категорију. Оно је у времену све радикалнијег национализма давало про-
стор за развој најразличитијих идеолошких концепата, политичких циље-
ва и друштвених нацрта, пруживши „пространу пројекциону раван и наде, 
илузије и свакојаке чежње „. Период од 1912. до 1918. године обухваћен 
је поднасловом „Три балканска рата” чиме је Први светски рат сагледан 
у контексту расплета односа међу народима и државама на Балканском 
поуострву. Као епилог рата настала је југословенска држава, при чему се 
одбацује став да је она била вештачка творевина створена из интереса 
великих сила. Насупрот томе истиче се теза да је Југославија проистекла 
из „анахрнистичког, охолог и антиреформског система Хабзбуршке мо-
нархије” који је покренуо снаге које су тежиле ка самопредељењу. При 
томе је истакнут значај Србије, њена жртва и ратни циљ оснивање једне 
јужнословенске државе, који није могао бити оспорен. 
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Други део Прва Југославија (од 1918. до 1941) даје опис сукоба 
идеја унитаризма и централизма, посматрано кроз призму односа народа 
који су ушли у састав нове државе. Оспорава се став који преовлађује у 
историографији да је криза у Краљевини СХС била проузрокована културно-
-историјским разликама које су постојале између Срба и Хрвата. Подјед-
нако томе за кризу су према ауторки биле заслужне идеолошко – политич-
ке супротности, као и привредни интереси, при чему су слабости политич-
ког система постојеће супротности још више прошириле. Шестојануарска 
диктатура се сагледава у складу са тенденцијама ауторитарних режима 
који су угрожавали парламентаризам, а били су присутни у већини европ-
ских држава између два светска рата. Последице светске економске кризе 
комбиноване са диктатуром, указале су на неспособност државе да реши 
нагомилане проблеме. Излаз се потражио у „ауторитарном преокрету” 
за време владе Милана Стојадиновића, када идеја југословенства почиње 
да добија обележја утопије. Српско–хрватски споразум у предвечерје 
Другог светског рата означио је крај унитаризма, док је прва Југославија 
пропала не услед унутрашњих супротности већ услед спољне агресије. 

Трећи део Други светски рат (од 1941. до 1945) посматра дешава-
ња на југословенском простору кроз феномене окупације, колаборације и 
отпора, односно обележја тоталног рата. Независну државу Хрватску ау-
торка сматра за химеру коју су усташе искористиле за остварење идеје ет-
нички хомогене државе. За циљ генерала Драгољуба Михаиловића озна-
чена је рестаурација монархизма у послератном периоду, док у његовом 
покрету не види целовит идеолошки програм, што се показало кључним у 
расплету ратних дешавања. За разлику од Равногорског покрета отпора, 
Комунистичка партија Југославије подигла је устанак са јасном идеолош-
ком подлогом, који је требао да доведе до промене система. Други светски 
рат је у Југославији био обележен привредним и социјалним потресима, 
етничким чишћењима, масовним злочинима и динамиком насиља. Исход 
свега је стварање наслеђа које је у будућности оптеретило постојање дру-
ге Југославије. 

Четврти део Социјалистичка Југославија (од 1945. до 1980.) опи-
сује консолидацију владавине комуниста и изградњу „Титовог социјализ-
ма”. Као кључно обележје шездесетих година ауторка наводи прелазак у 
индустријско друштво, реформе и супарништва, односно појаву „новог 
национализма”. Трећа индустријска револуција је означена као преломни 
тренутак у коме треба тражити узроке распада друге Југославије. Југосло-
венско друштво је шездесетих година стигло у модерно доба, а земља је 
прешла праг између аграрног и индустријског друштва. Прелазак на пост-
индустријско друштво довео је тога да основне парадигме друштва инду-
стријски напредак и социјална правда више нису функционисали. Немо-
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гућност планирања напретка довео је до одбацивања социјализма као илу-
зије, чиме је Титов модел друштва изгубио легитимитет. 

Пети део После Тита (од 1980. до 1991.) даје приказ почетка кризе 
која је довела до коначне дезинтеграције и распада државе, на чега се на-
довезује шести део Пропадање (од 1991. до данас) који се бави ратом за 
југословенско наслеђе. Веома смело за једног немачког историчара изно-
си се тврдња да је признање самосталности Словеније и Хрватске од стране 
Немачке гурнуло југословенску кризу у правцу рата. Узроке за ово она 
проналази у томе да је немачка влада у овом чину препознала прилику да 
поново преузме значајнију улогу на међународној позорници, која је тре-
бала да одговара њеној привредној снази. Политика међународне заједни-
це према почетној фази дезинтеграције и распада Југославије била је услов-
љена последицама поновног немачког уједињења, ратом у Ираку, пучем у 
Москви, те уговором у Мастрихту. Пребацивање одговорности за реша-
вање кризе на Европу од стране САД имало је далекосежне последице, јер 
међу европским државама није постојала заинтересованост за спречавање 
надолазећег рата. Грађански рат на простору Југославије ауторка сагледа-
ва као континуитет вековног процеса изградње нација и држава, започет 
током XIX века, а који је у „периодичним наставцима доводио до оружа-
них сукоба и етничких чишћења”. Током тог процеса „интегративна и 
етнички прурална јужнословенска идеја” историјски је подлегла предста-
ви о хомогеној националној држави. Нова карта територије бивше Југо-
славије произашла је као и целокупна карта Европе, из ратног насиља.  

Ако би смо упутили критике овој синтези оне се највише односе 
на приличан број фактографских грешака. Тако на пример ауторка прогла-
шава Светозара Прибићевића за вођу Демократске странке, дата је нетач-
на хронологија доласка Јосипа Броза Тита на чело КПЈ, из литературе је 
преузела нетачан број од 300.000 бораца у партизанским јединицама током 
1943. године, Дражу Михаиловића је именовала за аутора меморандума 
Хомогена Србија, повод за почетак сукоба у Словенији 1991. године није 
био покушај ЈНА за преузимањем контроле на граници са Хрватском, већ 
са Италијом и Аустријом, итд. Ауторка није успела да избегне замку ју-
гословенске истриографије када је покушала да изнесе број жртава стра-
далих током Другог светског рата. Такође, отвара низ контроверзних 
питања међу којима се истиче оно везано за чињеницу о противречности 
Повеље Уједињених нација која даје „право на самоопредељење народа”, 
а на које су се позвали Словенци и Хрвати 1991. године, што је било у 
супротности са њеном обавезом да „чува суверенитет и територијани 
интегритет држава”. После тога поставља питање права самоопредеље-
ња Албанаца, при чему је пренебегла чињеницу да они у Југославији нису 
имали статус народа већ народности. Из разлога што је синтеза писана за 
немачког читаоца, не можемо очекивати све одговоре и прецизне форму-
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лације везане за историју Југославије, док евентуални недостатци произи-
лазе из непостојања адекватне леитературе. 

У својој синтези Историја Југославије у 20. веку, Мари – Жанин 
Чалић оргиналним и другачијим приступом прилази проблемима са којим 
се суочавала југословенска држава. Истовремено, она нам показује како 
на југословенску историју гледају други, при чему не бежи од коришћења 
домета наше историографије. Академском научном итерпретацијом, аутор-
ка је успела да на „учтив начин” изврши деконструкцију историје Југо-
славије. Синтеза представља целину, написану у разумном обиму, што је 
чини доступном за широку читалачку публику.  



 

 

НЕНАД ПРЕДОЈЕВИЋ, АРХИВСКИ САВЕТНИК 
Архив Војводине 
Нови Сад 

МАЛО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО – НОВИ САД 
(поводом 5 година постојања и рада) 

Мало историјско друштво – Нови Сад основано је на Дан града Но-
вог Сада, 1. фебруара 2008. године, на иницијативу академика Славка Га-
вриловића, коме су се у том науму, као оснивачи, придружили: др Драго 
Његован, виши научни сарадник и музејски саветник у Музеју Војводине; 
Жарко Димић, директор Архива САНУ у Сремским Карловцима; проф. др 
Милан Ратковић, професор у пензији Учитељског факултета у Београду; 
проф. др Богдан Косановић, професор емеритус на Филозофском факул-
тету у Новом Саду; проф. др Владан Гавриловић, ванредни професор на 
Филозофском факултету у Новом Саду; проф. др Биљана Ратковић – Ње-
гован, ванредни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду; 
Синиша Јокић, кустос у Музеју града Нови Сад; Станко Димић, кустос, 
шеф Одсека новије историје у Музеју Војводине, Ђорђе Лазић – Ћапша, 
академски сликар и вајар, кустос у Музеју града Новог Сада и Миле Игња-
товић, историчар уметности, музејски саветник у Музеју Војводине. 

Оснивачка скупштина је одржана у Библиотеци Одсека новије исто-
рије Музеја Војводине. 

За председника Друштва је једногласно изабран академик Славко Га-
вриловић, док су за чланове Управног одбора изабрани: др Драго Његован 
(председник) и као чланови: др Владан Гавриловић, др Биљана Ратковић 
Његован, Жарко Димић и Станко Димић (секретар). За чланове Надзорног 
одбора су изабрани: др Богдан Косановић (председник), Миле Игњатовић 
и Ђорђе Лазић. 

*** 

Основна идеја оснивача Малог историјског друштва (МИД) је била 
да се обнови рад Историјског друштва у Новом Саду, које је егзистирало 
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у периоду од (1927–1941), и поново афирмишу вредности које је ово Друш-
тво исказало издавањем свог часописа Гласник и других издања. 

Циљеви и задаци новоформираног Друштва су дефинисани у про-
грамским активностима и плановима рада, усвајаним за сваку годину, и 
артикулисаним у следећем:  

– Афирмација рада Историјског друштва Нови Сад у периоду од 
1927–1941. године; 

– Организација стручних, научних и популарних трибина, на којима 
би се водила расправа о есенцијалним питањима историјског наслеђа срп-
ског народа у Србији, а посебно у Новом Саду, Сремским Карловцима и 
другим местима у Војводини; 

– Резултате рада својих чланова и сарадника учинити доступним струч-
ној, научној и општој јавности преко трибина, медија и објављивањем њи-
хових радова у публикацији која би излазила као „Годишњак МИД-а”, и 
у публикацијама које би излазиле као посебна издања уз подршку Покра-
јинског секретаријата за културу и донатора; 

– Посебна пажња би се посветила раду на подстицању истраживања 
на темама која до сада нису довољно истражене, или су пак из идеолош-
ких разлога до сада биле запостављене; 

– Да афирмише интегрални приступ историјским збивањима, обухва-
тајући и сублимишући политички, привредни, војни, културни, уметнич-
ки и друге аспекте одређеног историјског периода, који се односи на рад 
одређених историјских личности и историјских догађаја који сведоче о 
догађањима у одређеном периоду; 

– Посебно се инсистира на сарадњи са сродним институцијама у зем-
љи и иностранству: факултети, институти, архиви, музеји, заводи за зашти-
ту споменика културе и други; 

На истој Скупштини је усвојен и Годишњи план рада који је обухва-
тио следеће пројекте: 

– Истраживање топонимије Новог Сада, Петроварадина, Сремских 
Карловаца итд. 

– Истраживање архивске грађе, за нове прилоге историје Новог Сада, 
Сремских Карловаца и околине (18. и 19. век) 

– Обележавање 90 – годишњице присаједињења Војводине матици 
Србији, као и 160 – годишњици Српске Војводине 

– Издавање часописа Карловачке митрополије АРХИВ, заснован на 
традицији Димитрија Руварца, чији би главни и одговорни уредник био 
академик Славко Гавриловић  

– Покретање пројеката који би афирмисали рад значајних личности 
из политичке и културне историје Новог Сада и Сремских Карловаца, а 
који би се артикулисали под називом: 
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* Градоначелници Новог Сада од 1748. до 2008. године 
* Добитници Новембарске повеље Новог Сада; добитници Октобар-

ске награде, добитници Фебруарске награде; почасни грађани Новог Сада 
и градови побратими Новог Сада; кнезови, градоначелници и председни-
ци Сремских Карловаца од 1690 – 2010. године. За наведене лаурeате би 
се у оквиру пројекта, израдила посебна монографија, са подацима о до-
битницима награда и образложењем о разлозима за добијање наведеног 
признања 

* Осмислити доделу Годишње награде за животно дело под називом 
Јован Рајић, и Годишњу награду под називом Димитрије Руварац, за науч-
но истраживачки рад 

*** 

Пет година деловања и рада МИД-а је пут које је Друштво успешно 
остварило и поред тешкоћа на које је наилазило у свом раду. Проблеми са 
којима су се углавном сучељавали су финансијске природе. И поред актив-
ног плодоносног рада његових чланова, који су понудили своје радове за 
објављивање и који су прошли рецензију истакнутих научних радника, 
Друштво није успевало да од Покрајинског секретаријата за културу и 
Градске управе за културу обезбеди средства за финансирање њихових 
пројеката, тако да су у већини случајева сами аутори морали да финанси-
рају штампање својих радова. 

Поред рада на издавачкој делатности МИД је у протеклом периоду 
предвидео и друге активности, које нажалост није могао да оствари због 
недостатка финансијских средстава, а то су: 

– Није активиран сајт МИД-а 
– Није почела активност на презентацији и додели Годишњих награ-

да под називом Јован Рајић и Димитрије Руварац 
– Није покренут Годишњак МИД-а 
– Није настављено објављивање часописа Карловачке митрополије 

АРХИВ, и 
– Нису објављене све публикације и радови наших чланова који су 

прошли позитивну рецензију 
Мишљења смо да је за овакво стање одговорна претходна градска и 

садашња покрајинска власт, која је била незаинтересована и ненаклоњена 
завичајној и националној историји и култури. Томе је допринела и општа 
апатија у друштву, која је захватила и већину чланова нашег Друштва. 

И поред свих тешкоћа са којима се Друштво сусретало у свом пето-
годишњом раду, МИД је уз одговорно и организовано ангажовање првих 
људи у Друштву, професора Жарка Димића и др Драга Његована успело 
да до данас објави 28 монографских публикација које се наводе у Библио-
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графији МИД-а, и више десетина научних и стручних радова својих чла-
нова у научној и стручној периодици. 

БИБЛИОГРАФИЈА 
МАЛОГ ИСТОРИЈСКОГ ДРУШТВА 
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дини. V група масовних злочина у Срему: Акција Виктора Томића и Покретни 
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– Нови Сад, Нови Сад, 2010. 

7 Жарко Димић, Руско – српске везе од 9. до средине 18. века /Русско – сербскије 
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дини против Јевреја, Нови Сад, ИК „Прометеј” Нови Сад и Мало историјско 
друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2011. 

13 Драго Његован, Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини. I група 
масовних злочина. Улазак мађарске војске у Бачку и Барању 1941., Нови Сад, ИК 
„Прометеј” Нови Сад и Мало историјско друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2011. 

2012. 

14 Ненад Вукадиновић, Кратка хисторија српских Крајишника са Калника и 
Билогоре (од XIV до XIX вијека), Мало историјско друштво – Нови Сад, Нови 
Сад, 2012. 

15 Зоран Вељановић, Устави и правила Српске читаонице у Суботици у 19. и 20. 
веку: прилози за историју Српске читаонице у Суботици: архивска грађа и 
извори, Мало историјско друштво – Нови Сад и Клуб љубитеља лепих уметно-
сти Alijass Суботица, Нови Сад 2012. 

16 Зоран Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918 – 1941.: прилози за 
историју добровољачких колонија у Војводини; архивска грађа и извори, Мало 
историјско друштво – Нови Сад и Дом културе „Мишићево” у Мишићеву, Нови 
Сад, 2012. 

17 Зоран Вељановић, Коло српских сестара у Суботици 1938 – 2008., прилози за 
историју Кола српских сестара: архивска грађа и извори, Мало историјско 
друштво – Нови Сад и Коло српских сестара Суботица, Нови Сад, 2012. 

18 Милан Ратковић, Проактивна школа, Српска академија образовања – Београд 
и Мало историјско друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2012. 
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19 Драго Његован (приређивач), Злочини окупатора и њихових помагача у Војво-
дини. Живот и рад и држање домаћих Немаца (фолксдојчера) пре рата, за 
време рата и за време окупације, ИК „Прометеј” Нови Сад и Мало историјско 
друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2012. 

20 Зоран Лазин, Сонетница Лази Костићу, Нови Сад, Мало историјско друштво 
– Нови Сад и Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад, 2012. 

21 Жарко Димић (приређивач), Фридрих Баудри: Описаније Новог Сада и околине 
(1837 – 1838), превео са немачког Ђорђе Бошковић, Мало историјско друштво 
– Нови Сад, Нови Сад, 2012. 

22 Драго Његован и Зоран Лазин (приредили и уредили), Новембарски дани у Новом 
Саду 1918. године, Зборник радова са научно – стручног скупа одржаног у 
Новом Саду 08.новембра 2012. године, Мало историјско друштво – Нови Сад, 
Нови Сад, 2012. 

23 Жарко Димић, Средњовековни Срем, Мало историјско друштво – Нови Сад, 
Нови Сад, 2012. 

2013. 

24 Драго Његован (приређивач), Злочини окупатора и њихових помагача у Вој-
водини 1941 – 1944., II група масовних злочина (Срем). Почетак окупације и 
стварање НДХ, као и први месеци <државног правног уређења>, ИК „Прометеј” 
и Мало историјско друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2013. 

25 Душан В. Салатић, Новосадске капеле, ИК „Прометеј” Нови Сад и Мало 
историјско друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2013.  

26 Алексеј Арсењев, Руска емиграција у Сремским Карловцима (3 издање – објав-
љено на руском језику), Мало историјско друштво Нови Сад и Културни центар 
„Карловачка уметничка радионица” Сремски Карловци, 2013. 

27 Др Драго Његован, Пет година рада Малог историјског друштва Нови Сад, 
Мало историјско друштво – Нови Сад, Нови Сад, 2013. 

28 Зоран Вељановић, Дијана Мусин, Библиографија Ex Panonia 1–16, Мало 
историјско друштво Нови Сад, Нови Сад, 2013  

*** 

Мало историјско друштво – Нови Сад није у претходних пет година 
реализовало све планиране активности и пројекте, највише због тога јер 
није добило потребна финансијска средства од институција које би треба-
ло да прате његове активности, а то су пре свега Покрајински секретаријат 
за културу и Градски управа за културу Града Новог Сада.  
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Посебно треба истаћи искрену и несебичну подршку ИК „Прометеј” 
и Културног центра „Карловачка уметничка радионица”, који су својим 
ангажовањем у реализацији пројеката МИД – а, као и улагањем личних 
средстава чланова Друштва, аутора монографских публикација, омогући-
ли да Друштво у најбољи могући начин презентује и афирмише свој рад.  

Оваква активност Друштва представља непроценљив допринос у про-
учавању историје Војводине и њених градских центара (Нови Сад, Сремски 
Карловци, Суботица и други), који су насумљиво каузално повезани и до-
приносе да се на најбољи начин и најсврсисходније, мисија Друштва у раду 
на проучавању историје Војводине и Србије адекватно спроведе. 



 

 

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, виши архивиста 
Историјски архив Града Новог Сада 

ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У ВОЈВОДИНИ –  
ЖИВОТ, РАД И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ НЕМАЦА (ФОЛКСДОЈЧЕРА)  

ПРЕ РАТА, ЗА ВРЕМЕ РАТА И ЗА ВРЕМЕ ОКУПАЦИЈЕ 
Приредио др Драго Његован,  

Прометеј и Мало историјско друштво,  
Нови Сад, 2012. године 

Издавачка кућа Прометеј и Мало историјско друштво из Новог Сада 
настављају са објављивањем едиције Злочини окупатора и њихових пома-
гача у Војводини покренуте 2009. године. До сада је објављено пет књига: 
Рација, III група масовних злочина у Бачкој (2009), Акција Виктора Томића 
и Покретни преки суд у Срему 1942. – V група масовних злочина у Срему 
(2010), Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини против Јевреја 
(2011) и Улазак мађарске војске у Бачку и Барању 1941. – I група масовних 
злочина (2011) и Живот, рад и држање домаћих Немаца (Фолксдојчера) 
пре рата, за време рата и за време окупације (2012). Приређивач свих 
књига је др Драго Његован, музејски саветник у Музеју Војводине. Књиге 
из ове едиције представљају публиковане интегралне текстове елабората 
које је сачинила Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора 
и њихових помагача у Војводини. Комисију је формирао Главни народно-
ослободилачки одбор Војводине 21. новембра 1944. године на основу од-
луке донете на Другом заседању АВНОЈ-а у Јајцу 1943. године. Злочини 
су подељени у више категорија, а за сваку су сачињени елаборати који су 
садржали описе злочина, подстрекаче и извршиоце, и послужили су као 
докази на суђењима организованим пред војним и цивилним судовима. 

Елаборат Живот, рад и држање домаћих Немаца (Фолксдојчера) пре 
рата, за време рата и за време окупације иступа из систематизације по 
којој су рађени елаборати Комисије. Масовни злочини сврстани су у више 
група за које су израђени посебни елаборати, док је држању и злочинима 
Немаца посвећен посебан елаборат, јер су њихови злочини почињени на 
разним подручјима, а заједничка им је завичајност у Војводини. Елаборат 
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се чува у Збирци историјских докумената (раније Архивска збирка) Музе-
ја Војводине, под инвентарним бројем 25864.  

Први део елабората под насловом Немци нису аутохтони елеменат 
у Војводини приказано је насељавање Немаца у Војводину током XVIII ве-
ка. Аутори елабората, наводећи изворе и литературу на немачком језику, 
доказују да немачко становништво није живело на подручју Војводине, 
нити се самостално досељавало, већ је њихово насељавање на овој терито-
рији било део организоване државне акције са циљем да се ојача немачки 
елеменат у крајевима тек преузетим од Османског царства. Посебно је ис-
такнута улога владарске куће Хабзбурга и принца Еугена Савојског у про-
цесу колонизације Немаца, као и свест досељеника о њиховој посебности 
и мисији коју имају у јачању германског елемента у новоприпојеним кра-
јевима. Овај део елабората завршава се „Швапским манифестом”, објавље-
ним у Темишвару 1918. године, којим су дунавски Немци наговестили да 
ће бити непријатељски настројени према новоствореним државама наста-
лим по окончању Првог светског рата. 

Други део елабората посвећен је животу и раду Немаца у Југославији 
између два светска рата. Немци су имали право оптирања за немачко или 
аустријско држављанство све до потписивања мировног уговора у Тријано-
ну 22. јануара 1922. године. Међутим, већина није искористила ово право, 
него су изабрали да остану југословенски држављани. Аутори елабората 
сматрају да су Немци имали спремљен план за држање у случају пораза у 
Првом светском рату. На постојање оваквог плана указују сличне активно-
сти немачке мањине у свим новонасталим државама, наследницама Аустро-
-Угарске. Прва активност југословенских Немаца било је оснивање штам-
парије и великог дневног листа Deutsches Volksblatt који је почео да излази 
у Новом Саду већ 25. октобра 1919. године. Уследило је оснивање Швапско-
-немачког културног савеза – Kulturbund-a, главне културно-просветне ор-
ганизације Фолксдојчера у Југославији. Њен рад је више пута забрањиван, 
али од 1931. непрекидно ради, а од доласка нациста на власт у Немачкој 
осећа се све јачи утицај матице на немачку мањину у Југославији, пре све-
га међу њеним млађим припадницима школованим на немачким универзи-
тетима. Приказане су и привредне организације југословенских Немаца, 
међу којима је најзначајнија била Централна пољопривредна задруга (Land-
wirtschaftliche Zentralgenossenschaft) – Agraria, као и друге националне ор-
ганизације Немаца у Југославији и њихова све чвршћа повезаност и завис-
ност од Трећег Рајха. 

Трећи део елабората односи се на рад и држање Немаца у рату и за 
време окупације. Како је територија Војводине била подељена у три оку-
пационе зоне, и држање Фолксдојчера је изложено у засебним целинама. 
Бачка и Барања припале су мађарској окупационој зони, тако да су и при-
падници немачке националне групе своје организације прилагодили спо-
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разуму о положају немачке мањине у Мађарској. Слична ситуација била 
је и у Срему који је постао део Независне Државе Хрватске, а специјални 
положај Немаца регулисан законима. Дати су подаци о злочинима које су 
починили домаћи Немци у првим данима рата и за време окупације, њи-
хов ратни допринос на фронту и у позадини. Нешто другачије стање било 
је у Банату који је формално остао у саставу окупиране Србије, али су сву 
власт преузели Фолксдојчери. Због мађарске окупације Новог Сада, седиш-
те Културбунда пресељено је у Петровград, а немачка мањина у Банату 
добила је посебан положај и организацију подробно описану у елаборату. 
Банатски Немци истицали су своју посебност и значај за Рајх, дали велик 
војни допринос, па је чак уведена и општа војна обавеза за Фолксдојчере 
у Банату. Елаборат приказује велики допринос банатских Немцаца привре-
ди Трећег Рајха, као и коришћење окупације за стицање богатства. Опи-
сани су и издајства и ратни злочини Фолксдојчера, који су почели одмах 
по немачком нападу на Југославију. Припадници немачке мањине показа-
ли су, великим делом, да себе не сматрају југословенским грађанима, него 
су подршку немачким трупама доживели као испуњење свог сна. Одлуком 
Председништва АВНОЈ-а, због свог држања током рата и окупације, пред-
виђено је исељавање Немаца из Југославије. Велики део југословенских 
Немаца иселио се пре ослобођења, а преостали, који нису стигли или нису 
хтели да оду, затворени су у логоре до принудног исељавања. У логорима 
је владала оскудица и болести, па је смртност била велика. Судбина Фолкс-
дојчера после Другог светског рата у значајној мери била је изазвана њи-
ховим држањем током рата и окупације Југославије. 

Приређивачи елабората Живот, рад и држање домаћих Немаца 
(Фолксдојчера) пре рата, за време рата и за време окупације приложили 
су бројне фотографије из музејских збирки, којима су илустровали по-
датке и чињенице изложене у елаборату. 

 



 

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА 

Прилози за часопис Годишњак Историјског архива Града Новог Сада достављају се Редак-
цији до 31. децембра текуће године за радове који ће бити објављени у мају наредне године. Радови 
се достављају секретару редакције или електронском поштом на адресе:  

arhivns@neobee.net; arhivns@gmail.com. 
Структура категоризованих чланака (за рубрике Архивистика, Извори и Историографија) је 

следећа: 
 име и презиме; 
 адреса аутора или установе у којој ради; 
 наслов рада; 
 сажетак (50-100 речи); 
 кључне речи (3-10); 
 текст (обима до једног ауторског табака – 16 страна); 
 резиме на једном од светских језика (300–500 речи). 
Прилози за остале рубрике не захтевају сажетак и кључне речи. 
Форма текста: 
 текст процесор Word; 
 стил Normal; 
 формат стране А4; 
 маргине (cm): горе -2.5, доле – 7.2, лево – 2, десно – 6.3, гутер – 0; 
 фонт Times New Roman, 14pt наслов, 12pt поднаслов (bold), 12pt основни текст, 10pt 

напомене; 
 проред Single, 
 напомене Footnotes у непрекинутом низу од 1 даље. 
Слике, графикони, табеле и остали додаци који се прилажу уз рад достављају се одвојено од 

текста. Свака илустрација мора бити означена бројем, мора да има легенду и назначено место унутар 
текста где ће се наћи. 

Примљени радови се не враћају.  
Сви радови подлежу стручној лектури. 
 

ПРАВИЛА НАВОЂЕЊА 
 
МОНОГРАФИЈЕ се наводе на следећи начин: пуно име и презиме аутора, назив дела - кур-

зивом, место издања, година издања. Ако се наводи и број стране, пише се без икаквих додатака (стр., 
р., рр., ff., dd. и слично). После места издања не ставља се запета. 

Пример: Славко Гавриловић, Војводина и Србија у време Првог устанка, Нови Сад 2004, 218. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања у суперскрипту (на пример 

20082). 
Уколико се у књизи помиње више места где је издата, наводе се прва два раздвојена цртом. 
Пример: Борислав Јанкулов, Преглед колонизације Војводине у XVIII и XIX веку, Нови Сад - 
Панчево 2003, 43. 
 



 

ОБЈАВЉЕНА ГРАЂА се наводи на исти начин као и монографије, а НЕОБЈАВЉЕНА (ар-
хивска) грађа наводи се на следећи начин: при првом навођењу пун назив архива, редни број и назив 
фонда, место архива, сигнатура предмета. У загради на крају обавезно написати скраћеницу под ко-
јом се води одређени архив и под којом ће се појављивати у следећим навођењима. 

Пример: Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 25, Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови 
Сад, 143/1867. (ИАНС, Ф. 25) 
 
ЧЛАНЦИ се наводе на следећи начин: пуно име и презиме аутора, назив чланка - курзивом, 

назив часописа, новина или друге периодике, број и годиште, место издања и година (без запете из-
међу), број стране без икаквих додатака (као и код навођења књига). 

Пример: Слободан Бјелица, Трансформације идеје о аутономији Војводине, Зборник Матице 
српске за друштвене науке, 137, Нови Сад 2011, 509-520. 
Пример: Andrej Mitrović, Deutschland und Jugoslawien 1919-1933, Зборник Филозофског фа-
култета, Књ. 12, 1, Београд 1974, 567-575. 
Уколико је назив часописа дуг, приликом првог навођења у заградама се наводи скраћеница 

под којом ће се периодика даље појављивати. 
Пример: Васа Стајић, Нови Сад, његов магистрат и културна прегнућа новосадских Срба, 
Гласник Историског друштва у Новом Саду (ГИДНС), 6, 1-2 (14-15), Нови Сад 1933, 1-159. 
Уколико постоји више аутора монографије или чланка (до четири), раздвајају се запетом. За 

више од четири аутора наводи се само први, а затим et. al. 
Пример: Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Бео-
град 2002, 555. 
Уколико се у раду цитира само један рад одређеног аутора, код поновљеног навођења тог 

текста, може се скратити име аутора на почетно слово иза кога стоји тачка, уз презиме аутора, следи 
скраћеница нав. дело (за српски језик) или скраћеница op. cit. (за стране језике). 

Пример: Мелхиор Ердујхељи, Историја Новога Сада, Нови Сад 1894, 341. 
Скраћено: М. Ердујхељи, нав. дело, 428. 
Уколико се у цитирању дела једног аутора текст налази на истој страници, а употребљен је у 

следећој фусноти, користи се реч Исто (српски језик), односно Ibidem (страни језици). 
Пример: Мелхиор Ердујхељи, Историја Новога Сада, Нови Сад 1894, 341. 
Скраћено: Исто. 
Уколико се цитира више радова истог аутора (књига или чланака), а пошто је први пут назив 

сваког рада наведен у пуном облику, при поновном навођењу, после скраћеног имена и пуног прези-
мена аутора, ставља се скраћени назив монографије или чланка, број стране. 

Пример: Димитрије Кириловић, Помађаривање у бившој Угарској; Асимилациони успеси Ма-
ђара у Бачкој, Банату и Барањи, Нови Сад 2006, 72. 
Скраћено: Д. Кириловић, Помађаривање, 84. 
Уколико се цитира текст са више страна које су тачно одређене, оне се раздвајају цртицом, 

после чега следи тачка. Уколико се цитира више страна које се не одређују тачно, употребљава се 
реч passim. 

Пример: Васа Стајић, Грађа за политичку историју Новог Сада, Нови Сад 1951, 41-49. 
Скраћено: В. Стајић, Грађа за политичку историју, passim. 
Када се цитира чланак у зборнику радова на страном језику, после назива зборника, у загради 

се наводе имена уредника. Уколико их је више ставља се ознака eds. пре њихових имена, ако је један 
уредник, испред имена је назнака ed., односно одговарајућа скраћеница у другом језику (нпр. у немач-
ком Hrsg.). Када се цитира чланак у зборнику радова на српском или јужнословенском језику, после 
назива зборника, у заградама се наводи име или имена уредника са назнаком ур. пре имена. После 
ових података наводи се издавач и година издања без запете између, број стране и тачка. 



 

Пример: Ненад Лемајић, О неким нејасним питањима из историје породице Белмужевић, 
Балкан и Панонија кроз историју (ур. Славко Гавриловић), Филозофски факултет у Новом 
Саду, Одсек за историју, Нови Сад 2009, 387-403. 
Пример: Barbara Graziosi, The Ancient Reception od Homer, A Companion to Classical Reception 
(Eds. Lorna Hardwick and Christopher Stray), Blackwell Publishing, Oxford 2008, 29/33. 
Цитирање текстова с интернета треба да садржи назив цитираног текста, адресу интернет стра-

нице исписану италиком и датум приступања страници. 
Пример: Југослав Вељковски, Прва сређивања грађе новосадског магистрата, 
http://www.arhivns.rs/lat/28jug2.html, 25. април 2012. 
Страна имена транскрибују се на ћирилици на српском језику како се изговарају, а приликом 

првог помињања у тексту њихово презиме се наводи у заградама у изворном облику на страном јези-
ку курзивом, нпр. Ришеље (Richelieu). 
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