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АРХИВИСТИКА 

UDC 336.748:930.25 

МАРИЈА ТОДОРОВИЋ, aрхивски саветник 
Историјски архив Шумадије, Крагујевац 

ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДОВА  
ПРИВРЕДНЕ ПРОВЕНИЈЕНЦИЈЕ 

САЖЕТАК: У раду је изнета проблематика валоризације архивске грађе, фон-
дова привредне провенијенције, тачније правних субјеката престалих са радом, без 
правног следбеника, њеном значају за решавање приватно-правних захтева грађана 
и проучавање привредног развоја одређеног региона. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: валоризација, листа категорија регистратурског материјала, 
архивска грађа, безвредан регистратурски материјал, архивисти. 

Увод 

Ургентно преузимање архивске грађе угашених привредних субје-
ката резултирало је уношењем у архив велике количине регистратурског 
материјала са оперативним роковима чувања. Овде се првенствено ради о 
финансијској документацији стваралаца, којој није истекао важеци рок 
чувања, општој и персоналној документацији и техничко-технолоској до-
кументацији, везаној за процес производње. Руководећи се одредбама по-
себних закона о роковима чувања регистратурског материјала, начелом 
недељивости архивског фонда и чињеницом да је документација ствара-
лаца уникатна, те да се по престанку стваралаца не може наћи нигде ван 
архива, архивисти службе заштите ван архива похранили су у архив служ-
бену документацију пратећих служби стваралаца, која је знатно оптере-
тила смештајни простор установа заштите. Основни мотив овакве примо-
предаје службене документације стваралаца био је да се преузме што више 
документације како би се санирало велико уништење архивске грађе при-
вредних асоцијација и обезбедио доказни материјал за општедруштвене 
потребе, у условима фрагментарног стања архивских фондова. Међутим, 
како сав регистратурски материјал стваралаца није од историјског и кул-

                                                                          
 Рад са архивистичког скупа одржаног 12. децембра 2013. године у Новом Саду. 
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турног знацаја неопходно је извршити процену његове вредности, одбаци-
вањем небитних докумената и одвајањем архивске грађе за трајно чување. 
У поступку заштите архивске грађе ван архива, тачније пре примопредаје 
исте у архив, спроводи се анализа вредности службених аката творца ар-
хивског фонда и елиминише маса непотребних докумената, настала у 
пословно-техничкој делатности одређеног привредног субјекта. Валори-
зација архивске грађе као једна од стручно-техничких мера заштите архив-
ске грађе у настајању обезбеђује уштеду финансијских средстава за чување 
и одржавање архивске грађе, спречава затрпавање архива непотребном 
документацијом и омогућава брже проналажење потребних доказа за ре-
шавање приватно-правних захтева корисника архивске грађе. 

Валоризација - појам, сврха, субјекти, основ, критеријуми, 
временски рок 

Вредновање службених докумената насталих радом привредних су-
бјеката је комплексан архивски посао, који захтева тимски рад професио-
налних архивиста и добрих познавалаца документације у регистратури. 
Приоритетни циљ који се жели постићи спровођењем валоризације је ре-
дукција регистратурског материјала ствараоца на жељену меру, односно 
одвајање архивске грађе од културног, научног и историјског значаја за 
трајно чување и шкартирање материјала са оперативним роковима чу-
вања, који нема статус архивске грађе. Лица која учествују у поступку 
валоризације су стручњаци из регистратура и овлашћени архивисти. У 
Републици Србији и даље је у примени Упутство о поступку одабирања 
архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о 
начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник СРС, бр.47/81 ). 

Предуслов за вршење валоризације архивске грађе је сређеност тех-
ничких јединица регистратурског материјала ствараоца и његов упис у 
Архивску књигу. Архивски фонд је органски повезана целина докумената 
насталих у пословању једног привредног субјекта, који показују: оснивање 
и регистрацију, унутрашњу организацију творца фонда, његово регистра-
турско и материјално-финансијско пословање. Листе категорија регистра-
турског материјала ствараоци доносе по посебном поступку, а сагласност 
на њих дају овлашћени архиви. Услов за примену утврђених листа кате-
горија је да листе садрже све категорије регистратурског материјала које 
настају у пословној делатности ствараоца или се код њега налазе на чува-
њу, по било ком правном основу. Адекватне листе категорија се обично 
поклапају са организационом структуром ствараоца, односно садрже служ-
бену документацију насталу у свим организационим јединицама правног 
лица. Међутим, у архивској пракси често се сусрећемо са неадекватним 
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листама категорија регистратурског материјала са роковима чувања, које 
се не могу ваљано применити у поступку излучивања безвредног реги-
стратурског материјала, односно процесу валоризације архивске грађе. 

Мањкавости у поступку доношења поменутих листа категорија ре-
гистратурског материјала1 резултирају израдом истоветних листа катего-
рија, које често не садрже регистратурски материјал из основне делатности 
ствараоца2 или пак садрже службену документацију која настаје у посло-
вању других правних субјеката.3 Постојање неадекватних листа категорија 
регистратурског материјала у архивској пракси сведочи о одсуству потреб-
не сарадње у њиховом доношењу између регистратура и надлежних архи-
ва, а последице оваквог чина се огледају у томе што су архивски фондови 
у настајању оптерећени баластом документације којој је истекла оператив-
на вредност, а немају научно-историјски и културни значај.  

Најбитнији делови листе категорија регистратурског материјала са 
роковима чувања су: редни број, врста регистратурског материјала и рок 
чувања. Валоризација докумената врши се за одређене врсте предмета, 
односно групу докумената, за коју постоји посебан класификациони знак. 
По мишљењу неких архивских стручњака4 листе категорија регистратур-
ског материјала са роковима чувања садрже: предмете који се односе на 
оснивање, статусне промене регистрацију; предмете из основне делатно-
сти и предмете из пратећих делатности. Валоризација архивске грађе ства-
раоца је предуслов њеног преузимања у архив на трајно чување. 

Полазећи од момента када се врши валоризација архивске грађе раз-
ликујемо: валоризацију архивске грађе код ствараоца, пре њене примопре-
даје у архив,5 и валоризацију архивске грађе после преузимања архивског 
фонда у архив.6 Може се рећи да од квалитетно спроведене валоризације 
архивске грађе код стваралаца, пре пријема у архив, зависи секундарна 
заштита архивске грађе. Од квалитета службених докумената који су у 
регистратури одабрани за трајно чување зависи научно-историјска и опе-
ративна употреба архивског фонда у архиву. 

Опшште је познато да многобројни ствараоци документације немају 
архивску грађу исте вредности и значаја, јер заузимају хијерархијски раз-
личита места у државној организацији и друштвено-економском систему. 
                                                                          

1 На пример, доносе се преписивањем листа категорија других стваралаца, без претход-
ног пописа регистратурског материјала у архивску књигу, и критичке анализе докумената ) 

2 Тзв. Непотпуне листе категорија – све што није обухваћено листом , не може се излу-
чити. 

3 Тзв. Преопширне листе категорија – евидентирани су материјали које регистратура не 
ствара у процесу делатности. 

4 Милић Петровић, Оријентациона листа категорија у ОУР и другим СО и заједницама за 
категорије материјала ван основне делатности, Архивски преглед, 1-2, Београд 1984. 

5 Примарна заштита архивске грађе. 
6 Секундарна заштита архивске грађе. 
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На основу претходно утврђене категоризације стваралаца архивске грађе 
и регистратурског материјала, познавања историјата твораца архивских 
фондова, њихове основне делатности, унутрашње организације, система 
регистратурског пословања, архиви различито поступају на пословима 
примопредаје архивске грађе. Када се ради о ствараоцу архивске грађе 
који заузима важно место у друштвеној структури његова архивска грађа 
ће се комплетно преузети у архив, код мање важних стваралаца преузеће 
се поједине категорије архивске грађе, док се код неких стваралаца уопше 
неће спроводити поступак примопредаје.7 Валоризација архивске грађе у 
настајању је основ њене даље валоризације у архиву. Од квалитета валори-
зације зависи степен сачуваности и комплетности архивског фонда и начин 
његовог сређивања у архиву. Уколико су у архив преузети сви релевантни 
службени списи ствараоца, архивски фонд ће се сређивати по систему про-
венијенције, у супротном, ако је грађа преузета фрагментарно, сређиваће 
се по систему слободне провенијенције. 

Како у архивистичкој литератури нема помена о постојању јединстве-
них критеријума за валоризацију архивске грађе, процену њене вредности 
врше архиви у сваком конкретном случају. Критеријуми за валоризацију 
архивске грађе су различити и обично се примењују алтернативно. Про-
цену вредности докумената спроводе архивисти, односно група архиви-
ста8 на основу садржајне вредности документа, историјско-друштвених 
околности настанка документа, спољних обележја документа (језик, писмо, 
печат, штамбиљ).9 Тако се за трајно чување одабирају оригинали докуме-
ната, а у њиховом недостатку трајно се чувају копије и концепти докуме-
ната. Пре ћемо оставити за трајно чување коначно усвојене нормативне 
акте него предлоге и нацрте аката. 

Време и место настанка документа сведочи о његовој старости и уни-
катности, степену сачуваности и општој друштвеној вредности. Валори-
зацијом архивске грађе архивског фонда у архиву обезбеђују се подаци, 
релевантни за израду историјске белешке о творцу фонда и научну упо-
требљивост фонда у архиву.У архивској пракси чести су случајеви да ре-
гистратуре од момента оснивања до момента гашења нису утврдиле листе 
категорија регистратурског материјала са роковима чувања, које су основ 
за валоризацију. У недостатку конкретних листа које би требало да се чу-
вају у досијеима појединих архивских фондова, установе заштите прибега-
вају примени оријентационих листа категорија за поједине групе архив-
ских фондова, које су одобрене од стране надлежног Архивског већа. У 

                                                                          
7 Правна лица која не стварају архивску грађу, код којих се врши надзор и излучивање 

безвредног регистратурског материјала (нпр. СТР, агенције и др.). 
8 Стручно веће професионалних архивиста у архиву. 
9 Bogdan Lekić, Valorizacija arhivske građe, Arhivist, XXXVI, 1-2, 1986. 
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оваквим ситуацијама, непостојање листе код ствараоца у случају престанка 
правног лица омета поступак валоризације, па ће се са архивском грађом 
ствараоца у архив унети и значајна количина безвредног материјала, која 
ће се касније излучити, приликом архивистичке обраде фонда. 

Стање и валоризација архивске грађе регистратура престалих 
са радом  

Архивски фондови привредне провенијенције, настали радом при-
вредних асоцијација (привредних удружења, банака, новчаних завода, 
привредних предузећа и др.) од немерљивог су значаја за проучавање ис-
торије привредног развоја одређеног региона. Најстарији архивски фонд 
ове врсте, у крагујевачком архиву је Удружење занатлија у Крагујевцу 
(1847-1946). За разлику од овог, и других раније преузетих архивских фон-
дова, који су много пута били предмет научних истраживања различите 
врсте, скорије преузети архивски фондови привредне провенијенције 
веома су актуелни за потребе процеса приватизације и регулисање права 
радника по основу пензијско-инвалидског осигурања и др. 

Генерално гледано архивска грађа фондова привредне провенијен-
ције је делимично сачувана и у фрагментарном стању унета у архив. Ре-
гистратурска сређеност архивских фондова је задовољавајућа јер се на 
основу преузетих архивских књига стваралаца може ургентно, на захтев 
корисника, пронаћи жељени предмет или податак из архивске грађе. Како 
ова архивска грађа сведочи о токовима привредног и социјалног развоја 
одређене друштвене заједнице, крупним и преломним догађајима у регио-
налној економији, а садржи и податке о личностима, које су имале доми-
нантну позицију у друштвено-политичком животу одређеног региона, 
оцену вредности сачуваних докумената треба крајње опрезно спровести. 
Валоризација докумената у архиву треба да допринесе смањењу обима 
архивских фондова на начин да се не уништи информативни и научно-
-историјски карактер архивске грађе. 

Најсвежији пример коришћења архивске грађе фондова привредне 
провенијенције у архиву је израда Лексикона Града Крагујевца и коришће-
ње архивске грађе за потребе истраживања привредног развоја Крагујевца 
од стране Удружења – КРАГУЈЕВАЦ НАШ ГРАД. 

Обично се за трајно чување оставља документација која сведочи о 
оснивању, организацији и основној делатности привредног субјекта, нпр. 
матична књига запослених, персонална досијеа руководилаца и пронала-
зача, техничка документација објеката и постројења, стамбена докумен-
тација, записници органа управљања, биланси стања у случају статусних 
промена, уговори о упућивању запослених на обуку и усавршавање и др. 
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Поједине категорије регистратурског материјала настале радом економско-
-финансијске службе стваралаца одређују се за трајно чување иако нису 
од историјског и културног значаја,10 јер имају дужу оперативну вредност. 

Посебно је питање валоризације техничко-технолошке документаци-
је која се односи на објекте, машине и продата пословна постројења при-
вредне организације у стечају и ликвидацији. За разлику од оперативне 
регистратуре, где ће надлежни архив консултовати стручњаке који су 
запослени код послодавца, по питању рокова чувања регистратурског 
материјала, у случају стечаја и ликвидације ситуација је знатно тежа. Непо-
стојање листе категорија регистратурског материјала код ствараоца у мо-
менту примопредаје архивске грађе омета поступак валоризације, јер про-
цену њене вредности могу извршити једино лица која поседују специфич-
на знања из различитих области делатности, нпр. инжењери технологије, 
машинства, електро-технике и др. 

Из свега наведеног произлази да је валоризација архивске грађе вео-
ма озбиљан задатак, који захтева велику стручност и свестраност профе-
сионалних архивиста. Селекција и вредновање архивске грађе као исто-
ријског извора не сме да буде посао једног лица, његово дискреционо 
право, већ тимски рад архивских стручњака и лица која најбоље познају 
оперативни и културно-историјски значај појединих група службене до-
кументације стваралаца архивске грађе. 
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10 Нпр. завршни рачун, платни спискови, картони зарада, М4 обрасци. 



Марија Тодоровић: ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДОВА... 13 

MARIJA TODOROVIĆ, Archivrätin 
Historisches Archiv von Šumadija, Kragujevac 

VALORISIERUNG DES ARCHIVGUTES IN BESTÄNDEN WIRTSCHAFTLICHER 
PROVENIENZ 

ZUSAMMENFASSUNG: In der Arbeit wurde die Problematik der Valori-
sierung von Archivgut in Beständen wirtschaftlicher Provenienz dargestellt, 
genauer gesagt, von juristischen Subjekten, die mit ihrer Arbeit aufgehört haben, 
ohne dass sie einen juristischen Nachfolger hatten, weiterhin ihre Bedeutung 
für die Lösung von privat-juristischen Anträgen von Bürgern, sowie die Erfor-
schung der wirtschaftlichen Entwicklung einer bestimmter Region.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Valorisierung, Verzeichnis der Aktenkategorien eines 
Registraturbildners, Archivgut, wertloses Registraturgut, Archivare 
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СЛОБОДАНКА ЦВЕТКОВИЋ 
архивист-дипломирани историчар 
Историјски архив Пожаревац 

ПРОБЛЕМАТИКА ВАЛОРИЗАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ПОЖАРЕВАЦ 

Сажетак: Рад се бави проблематиком валоризације медицинске документа-
ције у Историјском архиву Пожаревац, као и валоризацијом медицинске докумен-
тације уопште. Ова врста архивске грађе је специфична, како по начину настајања, 
масовности, садржини, али и по значају и осетљивости података које садржи. У раду 
се износе проблеми, разматрају могућности и дају предлози за системско решавање 
заштите ове врсте документације.  

Кључне речи: валоризација, медицинска документација, архивска грађа. 

Историјски архив Пожаревац је 1985. године склопио са тадашњом 
Сложеном здравственом организацијом РО1 Општа болница „Др Воја Ду-
лић” Пожаревац самоуправни споразум о заједничком извршавању по-
слова и радних задатака у области преузимања и заштите регистратурског 
материјала и архивске грађе која је настала радом РО Општа болница у 
Пожаревцу или се код ње налази по било ком основу.2 Архив се обавезао 
да Болници пружи помоћ у спровођењу и примени прописа који се одно-
се на канцеларијско пословање и заштиту регистратурског материјала и 
архивске грађе и то: да раднике који раде на канцеларијским пословима, 
пословима заштите регистратурског материјала и архивске грађе и архи-
варе упозна и тумачи им прописе из области архивистике, да са радници-
ма Болнице учествује у изради и доношењу нормативног акта о канцела-
ријским и архиварским пословима и Листе категорија са роковима чувања 
документације која је настала радом Болнице; да Болници пружи стручну 

                                                                          
 Рад са архивистичког скупа одржаног 12. децембра 2013. године у Новом Саду. 
1 РО – радна организација 
2 Историјски архив Пожаревац (даље: ИАП), дел .бр. 788/1 од 28.8.1985. 
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помоћ на заштити регистатурског материјала и архивске грађе за случај не-
посредне ратне опасности и у рату; да пружи непосредну стручну помоћ 
у циљу спровођења одредаба тада важећег Закона о заштити културних 
добара, Уредбе о вођењу архивске књиге и Упутства о поступку одабира-
ња архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала 
и начину примопредаје архивске грађе, и то по питању евидентирања, 
класификације, означавања, архивирања и одабирања архивске грађе за 
трајно чување и излучивање безвредног регистратурског материјала ради 
уништавања; да од болнице преузме регистратурски материјал и архивску 
грађу која је настала од оснивања ове организације до 1975. године ради 
смештаја, чувања и одржавања у депоима архива, сређивања, евидентира-
ња, означавања, архивирања, уписивања у архивску књигу, разграничења 
архивских фондова, излучивања безвредног регистатурског материјала, 
ради уништавања и одабирања архивске грађе за трајно чување; да преу-
зети регистратурски материјал и архивску грађу чисти, одржава, обезбе-
ђује од свих облика оштећења и уништења; да на захтев Болнице и трећих 
лица из преузете грађе и материјала издаје акте, предмете и документа 
ради даље обраде или задовољавања потреба грађана. Болница се обавеза-
ла да у смислу извршења ових обавеза помаже архиву у следећем: да се у 
свему придржава обавеза које произилазе из одредаба Закона о заштити 
културних добара и пратећих подзаконских аката, да на име услуга које 
архив обавља за болницу за сваки преузети метар дужни регистратурског 
материјала и архивске грађе сваке године уплати на жиро рачун архива 
износ од тадашњих 2170,00 динара; да Болница укупна средства уплаћује 
архиву до 31.12. текуће године у четири једнаке рате. Уговор је требало да 
се примењује док га једна од страна не откаже, а отказ је било могуће 
извршити на крају текуће године, по извршавању обавеза од стране обе 
споразумне стране. Неотказивањем се сматрало да је уговор продужен за 
наредну годину. 

У складу са Споразумом, у првом наврату 1988. године,3 преузет је 
документарни материјал овог ствараоца у количини од око 440 м за период 
од 1962-1974. године. Преузети документарни материјал је био у несређе-
ном стању, архивиран у фаскциклама, регистраторима и свежњевима, а 
архивске јединице нису биле исписане потребним подацима о документа-
цији која је у њима архивирана. Знатан део је био у расутом стању. Архив-
ска грађа није одабирана, нити излучивана у регистратури. Утврђено је да 
знатан део архивске грађе недостаје. Предмет ове примопредаје је била 
углавном медицинска документација, дакле, историје болести и евиденци-
је. Преузимања су потом вршена још једном током 1988, затим 1989, 1991, 
1995. и 1996. године. Граничне године документације Пожаревачке болни-

                                                                          
3 ИАП, Записник о преузеузимању дел. бр. 554 од 17.5.1988 
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це у архиву су 1929-1993, а укупна количина је око 640 м. Преузета је општа 
архива (мањи део) и историје болести и евиденције за одељења акушерско, 
гинеколошко, грудно, дерматовенеролошко, дечије, интерно, инфективно, 
за лабораторију, нервно, очно, ортопедско, рендген, уролошко, ушно (ОРЛ), 
за физикалну медицину и хируршко одељење. Од преузимања у архив до 
данас извршено је разврставање документације по одељењима, у оквиру 
одељења је разврстана по годинама, затим на мушка и женска одељења, у 
оквиру година по месецима. Листа категорија са роковима чувања донета 
је 2004. године, по угледу на предлог оријентационих рокова чувања Ми-
лића Петровића.4 Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног 
регистратурског материјала у архиву није вршено због некомпетентности 
архивиста за оцену вредности, пре свега, историја болести које и чине 90 
% документарног материјала који је у архиву према важећој Листи. Како је 
регистратура престала да извршава своје уговорне обавезе, током 2002. 
године, од Службе депоа и тадашњег в.д. директора потекао је предлог да 
се грађа Опште болнице млађа од 30 година врати регистратури, али без 
резултата.5 

Током 2007. године било је даљих покушаја заједничког решавања 
проблема заштите документарног материјала Болнице, како у регистра-
тури, тако и у архиву, али опет без конкретних резултата. Због недостатка 
простора у архиву, али и немогућности да се реши питање враћања, од-
носно одабирања архивске грађе и излучивања безвредног регистратур-
ског материјала у архиву, поново је 2011. године сагледавано стање фонда 
и вођени преговори о враћању документације млађе од 30 година. Прего-
вори о томе су и даље у току, а у плану је израда прецизније Листе катего-
рија. Данас та документација чини готово 15 % укупне количине архивске 
грађе и регистратурског материјала коју чувамо у архиву, дакле, наш нај-
обимнији фонд. Иако не постоји правни основ, јер је преузета документа-
ција била млађа од 30 година и у тренутку преузимања, а и данас је то у 
знатној количини, без икакве накнаде, у депоима нашег архива чува се 
велика количина документације о којој би требало да брине стваралац. 
Архив је у овом случају стављен пред избор, или ће документацију врати-
ти, са опасношћу да иста буде препуштена пропадању и потенцијалном 
уништењу (јер стваралац нема услове за чување), или је чувати у архиву. 
Ефикасног механизма против несавесног ствараоца у овом тренутку гото-
во да нема. Историје болести чине главни проблем за архив због количине 
и масовности, а за архивисте представљају непремостиву препреку у ода-

                                                                          
4 Милић Ф. Петровић, прим. Др Славољуб Станојевић, мр сци. Љубинка Марчетић, За-

штита и валоризација медицинске документације, Београд 2005, 65-97; Дата сагласност архива 
на Листу, дел. бр. 972 (2 од 14.12.20104.) 

5 Досије фонда Општа Болница Пожаревац. 
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бирању онога што би требало да се, према важећој Листи, чува као архив-
ска грађа. Зато ћемо у овом раду скренути пажњу управо на историје бо-
лести – односно медицинску документацију стационарних здравствених 
установа и питање њихове валоризације, указати на различита решења, 
oдносно на неопходност системског решавања овог питања. 

Вредновање архивске грађе је „најзахтевнији посао архивиста”, а не-
ки га пореде са „чином писања историје”6. Одабиром онога што ће се трај-
но чувати од стране архивиста, обликује се будуће виђење историјских 
догађаја, процеса и личности. Вредновање је процес који започиње вред-
новањем стваралаца, односно проценом које институције су ствараоци 
архивске грађе, односно документације која је потенцијално значајна за 
историјску и друге науке.7  

Након вредновања институције следи вредновање документарног 
материјала коју она ствара. У нашој пракси то се чини израдом Листе ка-
тегорија регистратурског материјала са роковима чувања којом се одређу-
ју рокови чувања целокупног документарног материјала једног ствараоца. 
Општи критеријуми за вредновање су значај документације за историјска 
и друга научна истраживања, али и оперативна вредност сваког докумен-
та. Према Листи категорија, одобреној од стране надлежног архива, врши 
се одабирање архивске грађе код ствараоца. 

Пажњу архивиста у протеклом периоду углавном су заокупљале 
управне и судске регистратуре, док је здравственим установама посвећена 
релативно мања пажња. У прилог томе говори и „Препорука критеријума 
за израду Листе приоритетних регистраутра” из 1967. године, којом се за 
управне и судске регистратуре предвиђа обилазак једном у две године, за 
друштвено-политичке организације и удружења сваке године, док се за 
здравствене и социјалне установе препоручује обилазак једном у 3-5 
година.8 

Здравствене установе стварају специфичну документацију, како по 
садржају тако и по значају. Она се може поделити на документација која 
настаје у здравству (архивистичком терминологијом речено „општа архи-
ва”) и здравствену односно медицинску документацију.9 Са развојем меди-
цинске службе и све масовнијом продукцијом медицинске документације 
питање валоризације је постало кључно. 

Прописи у здравству у прошлости се нису посебно бавили питањем 
трајне заштите и чувања медицинске документације, већ је њена заштита 

                                                                          
6 Josip Kolanović, Vrednovanje arhivskoga gradiva u teoriji i praksi, Arhivski vjesnik, godina 38, 

Zagreb 1995, str. 7-22. Доступно на: http://hrcak.srce.hr/65432 (3.2.2014.) 
7 Препорука критеријума за израду Листе приоритетних регистраутра, Архивски преглед, 

1-2, Београд 1970, 42-47; 
8 Исто, 42-47; 
9 М. Петровић и др, нав. дело, 17. 
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била регулисана прописима који су регулисали питање заштите архивске 
грађе уопште.10 Такав је случај и данас.11 Од мноштва прописа који се одно-
се на одређена питања здравства ни један се посебно не односи на питање 
чувања, рокова чувања и заштите медицинске документације. Закон о 
здравствној заштити12 у вези са документацијом коју стварају медицинске 
установе прописује право на увид у медицинску документацију (чл. 36) и 
право на тајност података (чл. 37); Закон о евиденцијама у области здрав-
ствене заштите13 (чл. 2) говори о евиденцијама у области здравствене зашти-
те и њиховој сврси14 и набраја врсте медицинске документације (чл. 7).15 
Правилник о вођењу медицинске документације, начину уписивања по-
датака и састављања извештаја16 у погледу чувања (чл. 29) прописује да: 
„медицинску документацију, друга средства за вођење евиденције и извештаје 
које су здравствене организације водиле и достављале до ступања на снагу овог 
правилника, као и основну медицинску документацију, помоћна средства за вође-
ње евиденција у области здравствене заштите и извештаје, које воде и достав-
љају по овом правилнику, дужни су чувати у складу са прописма о заштити кул-
турних добара”. Дакле, прописи из области здравства обавезују здравствене 
установе коју врсту документације су дужни да воде и чувају, а не пропи-
сују колико се иста има чувати.17  

Питање вредновања и адекватне заштите медицинске документације 
већ је покренуто 70-их година прошлог века. Семинар у Среским Карлов-
цима у организацији Архива Војводине одржан од 12-14. децембра 1973. 
године и публикација са рефератима под називом „Излучивање безвред-

                                                                          
10 М. Петровић и др, нав. дело, 22-29. 
11 О важности медицинске документације, њеног прописног вођења и чувања сведочи 

актуелни случај са бебама рођеним 1969,1978, и 1989. године које се сматрају несталим и за 
које су родитељи покренули поступак пред судовима. Доступно на:  
http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izvestaji/posebnii-izvestaji/992-2010-08-03-
12-03-30 (4.2.2014.) 

12 Службени гласник РС, 107/2005, 72/2009... 45/2013. 
13 Службени гласник СРС (РС), бр 14/81... 101/2005. 
14 „Евиденције у области здравствене заштите (даље: евиденције) служе за праћење и 

проучавање здравственог стања становништва, за планирање и програмирање здравствене 
заштите, за праћење и оцењивање спровоођења планова и програма здравствене заштите, 
за статистичка и научна истраживања у области здравствене заштите и друге сврхе.” 

15 У основну медицинску документацију се убрајају здравствени картон, протокол болес-
ника, протокол за регистровање резултата медицинског рада, оперисаних и умрлих, матич-
на књига лица смештених у стационарној здравственој организацији, историја болести, 
температурно-терапијско-дијететска листа, отпусна листа са епикризом, лист анестезије, 
књига евиденције, картон о потрошњи лека. Помоћна средства за вођење евиденције су: 
регистар картотеке, дневна евиденција о посетама и раду, текућа евиденција о утврђеним 
обољењима и стањима, дневна евиденција о кретању болесника у болници – стационару. 

16 Службни гласник СРС (РС) 40/81.... 30/2013. 
17 Jugoslav Veljkovski, Problem valorizacije, arhiviranja i čuvanja medicinske dokumentacije (Iskustva 

Istorijskog arhiva Grada Novog Sada), Arhivska praksa br. 13, Tuzla 2010, 143. 
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ног регистратурског материјала из архивских фондова школских, култур-
них, социјалних и здравствених установа”, објављена 1974. дала је неколи-
ко предлога Листа категорија за медицинске установе и то: Гашпара Ул-
мера за Дом здравља у Суботици, Октавијана Трифуа за Општу болницу у 
Панчеву и Љубише Сотировића за Општу болницу у Зрењанину.18 На ни-
воу Републике 1988. је одржано саветовање на коме су архивисти пред-
ставили тренутно стање и изнели неке предлоге за решавање проблема 
валоризације медицинске документације. Радови Милића Петровића, Би-
серке Грубер и Гордане Шаљић, Мирољуба Арсића, објављени у часопису 
Архивски преглед за 1988. годину, дају неки путоказ, али не и коначна 
решења.19 

Почетком 90-их година 20. века, стручњаци Архива Србије и пред-
ставници најзначајнијих медицинских институција у Београду радили су 
на решавању проблематике валоризације и заштите медицинске докумен-
тације. Из тог рада проистекао је елаборат аутора Милића Ф. Петровића, 
примаријуса др Славољуба Стојановића и мр сци. Љубинке Марчетић 
„Заштита и валоризација медицинске документације”, објављена од стра-
не Архива Србије 1995. године са предлогом оријентационих рокова чу-
вања медицинске документације у здравственим установама.20 Од тада, 
дакле у последњих готово 20 година, није било саветовања или тематских 
скупова на ту тему. У последње време проблематиком валоризације меди-
цинске документације бавио се Југослав Вељковски.21 

Као припрема за писање овог рада свим архивима су на мејл адресе 
послати упитници о стању и количини, као и о начину зашитите ове врсте 
документације. Одговоре на упитник послало је 7 архива (Кикинда, Чачак, 
Пирот, Ужице, Суботица, Бела Црква, Крушевац). Медицинску докумен-
тацију (историје болести и др.) није преузимало 5 од 7 архива, док су два 
архива преузела медицинску документацију, а укупна количина прузете 
грађе не прелази 20 метара по архиву. Један од архива је преузео само оп-
шту, али не и медицинску, архиву здравствених установа. Један од архива 
је преузео медицинску документацију, евиденције (матичне књиге болес-
ника), али не и историје болести. „Проблем” са том врстом документације 

                                                                          
18 Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala iz arhivskih fondova školskih, kulturnih, socijalnih 

i zdravstvenih ustanova, Referati sa seminara za arhivske radnike održanog 12,13 i 14. decembra 
1973. godine ,Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci, 197, 65-79; J. Veljkovski, n.d., 142, наводи и чла-
нак Kantona Pal, Liste kategorija reggistraturskog materijala zdravstvene delatnosti (medicinske dokumen-
tacije) koji će se trajno čuvati kao ahrivska građa i Lista kategorija registraturskog materijala zdravstvene 
delatnosti (medicinske dokumentacije) sa rokom čuvanja, Sremski Karlovci, 1979, али за израду овог 
рада нисмо могли доћи до тог текста.  

19 Архивски преглед, 1988, бр. 1-2. 
20 М. Петровић и др, нав. дело. 
21 J. Veljkovski, n.d, 140-147; 
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на основу расположивих података решава се углавном на терену, излучи-
вањем код ствараоца.  

Један од основних услова за вредновање медицинске документације 
на терену, али и у архиву (у случају ИА Пожаревац) јесте постојање што 
прецизније и детаљније Листе категорија. Оријентационих листа донетих 
од стране стручних архивских тела нема. У предлозима датим на помену-
том саветовању из 1973. године предложено је да се све историје болести 
чувају трајно. Предлог Оријентационе листе Милића Петровића који да-
нас углавном представља основ за израду Листа категорија здравствених 
установа у погледу рокова чувања историја болести наводи да се трајно 
чувају: „историје болести специфичних случајева, болести непознате етиологи-
је, тешке инфекције, историје болести пацијената лечених од последица ратних 
дејстава, значајне за научностираживачки рад, изабране методом случајног узорка, 
историје болести познатих личности”.22 У оквиру историје болести напоми-
ње се да се чувају отпусна листа са епикризом и документа специфична за 
одређена обољења – температурно-терапеутско- дијететска листа, значај-
ни лабораторијски налази, лист анестезије, оперативни лист и сл. Остале 
историје болести чувају се 50, 30, 20, 15 или 10 година. Разматрајући Листе 
категорија са роковима чувања наших здравстених установа23 запажа се 
разноврсност у решењима. Од здравстених установа у којима се према 
важећим Листама чувају све историје болести, до оних које су дефинисале 
рокове чувања за различите врсте историје болести према предлозима 
Милића Петровића. 

Кључно је дакле, да ли ће се све историје чувати трајно или не, од-
носно дефинисање критеријума и одабир историја болести за трајно чу-
вање. Уколико се све историје болести чувају трајно, проблем настаје по 
питању смештаја, како код ствараоца, тако и у архиву, с обзиром на масов-
ност ове врсте документације. Ако се врши одабир историја болести за 
трајно чување, дакле, ако се не чувају све, отварају се нека друга питања 
која је неопходно решити. Прво питање је ко код стваралаца у том случају 
врши идентификацију тих историја болести и њихово означавање као ар-
хивске грађе, односно оних које су ограниченог рока чувања? Архиви се 
не упуштају превише у ту проблематику с обзиром да се одабирање врши 
код ствараоца, по систему „шта одабере, то остаје”. Углавном се за потребе 
одабирања и излучивања формирају „ад хок” комисије од стране ствара-
оца којима се препушта одабир онога што ће се трајно чувати, односно 
онога што ће се чувати ограничено и излучити. Још један проблем се јавља 
                                                                          

22 М. Петровић и др, нав. дело, 72-73. 
23 Листе су добијене преко Архива односно пронађене на веб сајтовима здравствених 

установа ( Општа болница Прокупље, Општа болница Смедрево, Дом здравља Бачка То-
пола, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Институт за неонатологију, 
Општа болница Пирот)  
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у том случају, јер по Закону о културним добрима архивска грађа доспева 
у архив протеком 30 година од њеног настанка.24 Доспећем те документа-
ције у архив архивисти се сусрећу са проблемом даљег одабира, јер се по-
једине историје болести чувају 50 година. Како ће архивисти, након 50 
година од настанка, односно 20 година од преузимања извршити одабир 
историја болести по критеријумима који су описно дати у Листама катего-
рија? Још једно питање такође може да представља проблем с обзиром на 
специфичност самих историја болести и података које садрже. С обзиром 
да је у питању садржај врло личне природе, мора се водити рачуна и о 
заштити података о личности. Уколико архив преузме историје болести 
после 30 година, он је тај који мора водити рачуна о заштити података о 
личности и разрадити законске механизме који ће то и омогућити. Према 
важећем Закону о културним добрима архив је тај који одлучује о кориш-
ћењу, а стваралац само даје мишљење (чл. 39). Предлог Закона о архивској 
грађи и архивској служби25 предвиђа (чл. 55, ст. 1) дуже рокове доступности 
за коришћење одређене врсте „јавне архивске грађе” које садрже податке 
о личности, а у оквиру које се помињу и историје болести, те прописује 
њихову доступност за јавно коришћење истеком 70 година од настанка, 
односно 100 година од рођења лица на које се односи. С обзиром да архиви 
издају ахривску грађу осим за научне и за приватно правне сврхе, неоп-
ходно је детаљније разрадити процедуре приликом подношења захтева 
странака за издавање оверених фотокопија ове врсте документације, тј. 
назначити ко може бити подносилац и под којим условима може исту до-
бити на коришћење.26 

Искуства других земаља о овом питању током 90-их обрадио је Милић 
Петровић у својој студији. Информишући нас да се у Немачкој историје 
болести чувају 40 година, у Француској 75, у Холандији 90, Петровић де-
таљније износи искуство Француске у којој постоји централни медицин-
ски архив са медицинским архивистима у оквиру болница. Медицинска 
документација старија од 100 година се предаје надлежном државном ар-
хиву, микрофилмује се оно што је највредније, а коришћење је под над-
зором лекара. Рокови се пажљиво одређују, а за болничка досијеа крајњи 
рок за одређивање трајног чувања односно излучивања је 75 година. За 
трајно чување узимају се и узорци, нпр. сваки 100, 250 и сл. У бишем СССР-у 
историје болести су се категорисале у оне за трајно чување и оне са огра-
ниченим роком чувања, а по јасно дефинисаним критеријумима. Битно је 
да је лекар имао обавезу, да при отпусту болесника, на историју болести 
                                                                          

24 Закон о културним добрима, чл. 39, Службени гласник Р Србије, 71/94; 
25 Предлог закона о архивској грађи и архивској служби, доступан на:  

http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3184-12.pdf (4.2.2014.) 
26 J. Čizmić, Pravo na pristup podacima u medicinskoj dokumentaciji, Zbornik Pravnog fakulteta Sve-

učiliša u rijeci, 1991, v. 30, br. 1, 91-134, 2009. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/52614 (4.2.2014) 
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назначи да ли је за трајно чување, а без те напомене историје болести се не 
примају у медицинске архиве. У Хрватској је почетком 90-их формирано 
Повјереништво за израду оријентационих листа, а резултат јесте Оријен-
тациона листа медицинске документације за болничке установе коју је 
објавио Дарко Рубчић.27 Овом листом је предвиђено да се све историје бо-
лести чувају трајно.  

Проблем у ИА Пожаревац, који је био мотив за размишљање на ову 
тему могуће је решити успостављањем тешње сарадње са рукодством Оп-
ште болнице Пожаревац, прецизирањем Листе категорија, ангажовањем 
медицинских стручњака по уговору који би извршили одабирање архив-
ске грађе према Листи категорија, односно враћањем документације која 
је млађа од 30 година, као и инсистирањем да се све потребне радње на 
сређивању, одабирању и излучивању обаве и код ствараоца. Због тежине 
и значаја овог питање, ипак је неопходно системско решавање овог про-
блема на нивоу струке, како архивистичке, тако и медицинске.  

Услов свих услова је уређење архивистичке струке новим, модерни-
јим и прецизнијим законом којим ће се регулисати права и обавезе архива 
и стваралаца, односно ефикаснија и оштрија казнена политика према не-
марним ствараоцима архивске грађе, организованија и уређенија заштита 
на терену. На нивоу архивске струке по овом, али и по другим питањима 
неопходно је формирање стручног тела које би приступило изради једин-
ствених оријентационих листа за целу Србију за све области и све врсте 
стваралаца архивске грађе. Преко потребно је и интензивирање сарадње 
Архива Србије са надлежним републичким органима, министарствима, 
скупштинским одборима и сл. који учествују у изради и доношењу зако-
на, ради инкорпорирања јасних и прецизних одредаба о чувању архивске 
грађе као културног добра у законодавство свих области рада и деловања. 
Непрецизно законодавство и прописи нужно повлаче за собом недослед-
ност стваралаца на заштити архивске грађе, али и недоследност архива у 
њиховој примени. Селективан приступ и попустљив однос према реги-
стратурама, претерана флексибилност, не може довести до уважавања 
архивских установа као озбиљног партнера. У том смилу је подршка За-
конодавца веома важна. Такође од огромне важности у том смислу је што 
чешћи и квалитетнији контакт са ствараоцима, стална едукација архиви-
ста у архивима, али и одговорних лица-архивара по регистратурама. 

Са аспекта историјског, научног, медицинског, оперативног, јавно-
правног значаја, са аспекта поверљивости и доступности садржаја меди-
цинске документације, стручњаци медицинске и архивске струке морају 
се одредити и договорити по следећим питањима: 

                                                                          
27 Darko Rupčić, Orijentacijska lista medicinske dokumentacije za bolničke ustanove, Arhivski vjesnik, 

god. 39, 1995, 103-115;  
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1. Да ли се све историје болести и здравствени картони као најмасов-
нији део медицинске документације, чувају трајно или не? 

2. Да ли их после 30 година преузимати у архив као архивску грађу 
или код ствараоца? 

3. Уколико стручњаци процене да није неопходно, односно економ-
ски и правно оправдано чување свих историја болести, утврдити критери-
јуме за одабир оних које имају значај за историјску, медицинску и друге 
науке, односно оперативни значај у правном промету и остваривању гра-
ђанских права; 

4. На основу критеријума што прецизније дефинисати које су то исто-
рије болести које треба чувати трајно, односно ограничено и утврдити 
рокове; 

5. Дефинисати прецизно ко врши идентификацију историја болести 
за трајно чување, односно краће рокове чувања за поједине историје боле-
сти (лекар приликом настајања историје болести-отпуста боленсика, или 
комисија приликом одабирања/излучивања); 

6. Дефинисати заштиту и начин чувања медицинских записа којима 
је у физичком смислу рок трајања је ограничен (рендгентски снимци, ултра-
звучни снимци, дигитални записи и сл.); 

7. Утврдити и прецизно доступност медицинске документације и 
начин доступности (рокове, ко може да истражује историје болести, здрав-
ствене картоне, у које сврхе и сл.); 

8. Донети јединствене Листе категорија за целу Србију, а по важности 
и значају односно положају установа у здравственој хијерархији; 

9. Све одговоре инкорпорирати у медицинско законодавство и тако 
обезбедити њихову обавезност. 

У времену немаштине која траје неколико деценија архивске уста-
нове руководећи се краткотрајним финансијским ефектима затрпавају се 
непотребним материјалом и смањују простор за рационално коришћење 
и располагање сопственим потенцијалима. Уз то, недостатак јасних и пре-
цизних прописа, недостатак јасних усмерења на нивоу архивске струке, 
недоследност архива у примени већ постојећих прописа, ствара могућно-
сти за неадекватан однос према архивској грађи и регистратурском мате-
ријалу код стваралаца. Зато је у погледу њене заштите неопходно у свим 
областима, а посебно у области здравства што хитније и што јасније дефи-
нисати целокупну проблематику и законски је регулисати. Без тога се не 
може обезбедити ваљана заштита архивске грађе уопште, па ни архивске 
грађе здравствене провенијенције, како оне која је настала у претходном 
периоду тако оне која настаје данас. 
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PROBLEMATIK DER VALORISIERUNG MEDIZINISCHER DOKUMENTATION IM 
HISTORISCHEN ARCHIV POŽAREVAC 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Frage des Schutzes medizinischer Dokumenta-
tion bringt uns zu einer sehr wichtigen Frage: ihrer Valorisierung. Diese Ar-
chivaliengattung ist spezifisch, sowohl hinsichtlich ihrer Entstehungsweise, 
ihrer Massenhaftigkeit, ihres Inhalts, als auch hinsichtlich der Bedeutung und 
Empfindlichkeit der in den Dokumenten enthaltenen Angaben. Diesbezüglich 
ist die Frage ihrer Bewertung umso komplizierter und empfindlicher. Neben 
ArchivarInnen müssen sich an der Lösung dieser Problematik auch medizinische 
Fachleute intensiv beteiligen. Die Bedingung für die Valorisierung ist die Ab-
gestimmtheit und die Erstellung von möglichst präzisen einheitlichen Ver-
zeichnissen der Aktenkategorein mit Aufbewahrungslisten für medizinische 
Einrichtungen. Die allerwichtigste Frage ist, ob alle Krankengeschichten und 
Patientenakten, als massenhafteste medizinische Dokumentation, langfristig 
oder begrenzt aufbewahrt werden sollen, wie die Bewertungskrieterien sein 
sollen, wie lange Akten aufbewahrt werden, wer die aufbewahrungswürdigen 
Krankengeschichten identifizieren wird. Nicht weniger wichtig ist auch die 
Frage nach den Inhalten der medizinischen Dokumentation und der Art ihrer 
Zugänglichkeit. Ohne eine präzise Regelung dieser Probleme kann diese Art 
von Dokumentation weder bewertet noch geschützt werden.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Valorisierung, medizinische Dokumentation, Archivgut 
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АРХИВСКИ ПОРТАЛ ЕВРОПА (APENET)  
ONLINE ПРИСТУП АРХИВСКОЈ ГРАЂИ ЕВРОПЕ 

САЖЕТАК: Настајање архивских Web портала незаобилазан је део савременог 
дигиталног доба. Европски архивски портали омогућавају јачање међународне са-
радње међу архивима, као и online приступ културним ресурсима Европе. Архив-
ски портал Европa (APEnet) је европски пројекат који има за циљ првенствено да 
омогући интернет презентацију архивске грађе земаља чланица Европске уније. 
На Web страници Државног архива у Берлину (Bundesarchiv Berlin) омогућен је 
"отворени" приступ архивској грађи многих архива у Немачкој, као и online претра-
живање различитих садржаја. Интернет портали имају за превасходни циљ да задо-
воље потребе корисника, те да архивску грађу учинe што приступачнијом. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Архивски портал Европa (APEnet), немачки портал SED-/FDBG, 
претраживач ARGUS, online претраживач, APEx пројекат. 

Увод 

Тема рада је иницирана променом места и улоге архива у свету као 
последица данашњег технолошког развоја и потребе за широком приме-
ном информационо комуникационих технологија у архивистици. У раду 
наводим само неке аспекте „нове” улоге архива, јер би свеобухватни пре-
глед превазишао оквире рада.  

Информатичко друштво је синоним за нове информационе и кому-
никационе технологије (ИКТ).1 Информатичко друштво је донело значајне 
промене у многим сферама живота, означило почетак масовне употребе 

                                                                          
1 Информациона и комуникациона технологија (ИКТ) – израз подразумева спој микро-

електронике, рачунарске технологије и телекомуникација; атрибут информационо-кому-
никациони је настао из разлога што је технологија омогућила прихватање, складиштење, 
пренос и једноставну употребу свих врста информација. 
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електронске размене информација, повећање коришћења интернета и 
дигиталних технологија. Сходно свему горе наведеном Европска унија (у 
даљем тексту: ЕУ) је информатичко друштво поставило у центар своје 
стратегије за XXI век. 

Процес информатизације архива је врло актуелна тема у читавом 
свету, у развијеним земљама света али и земљама у транзицији. Визије раз-
воја архива у будућности су многобројне, а условљене су пре свега финан-
сијским, културолошким и образовним факторима. Оно што је, пак, зајед-
ничко свим размишљањима је то да се „на архиве више не гледа као на 
пасивне чуваре архивског градива, записа и докумената, већ они имају 
активну улогу у обликовању меморије друштва”.2 Сврха информатизаци-
је је обезбедити корисницима равноправан и отворен приступ дигиталној 
грађи и свим информацијама у сваком тренутку и на сваком месту. 

Циљ рада је да се покаже све чвршће повезивање и преплитање архив-
ске делатности и информатике, посебно у домену примене комуникацио-
них мрежних технологија – Интернета и његовог најраширенијег сервиса 
Веб-а (eng. World Wide Web - WWW). Веб технологија пружа неограничену 
могућност комуникације и нуди услове за бржи приступ разним инфор-
мацијама у циљу истраживања архивске грађе, а све сврху задовољавања 
новог профила корисника архивске грађе тзв. „дигиталног” корисника 
архивске грађе.3 

Развојем и порастом коришћења Интернета појављују се Web-места 
која нуде различите организоване информације, интересантне линкове и 
садржаје, могућност отварања електронског сандучића, добијање корис-
ничког простора, персонализацију садржаја и друге услуге. Интернет ме-
ста која нуде такве и сличне услуге називју се портали и својим садржајима 
задовољавају потребе највећег дела корисника портала. Настајање архив-
ских Web портала (Web site) незаобилазан је део савремененог дигиталног 
доба. Web технологије пласирају информације до којих корисници архива 
имају online приступ. 

Шта је архивски WЕB портал и како функционише архив - online? 

Архивски Web портал или интернет портал је обједињено место 
приступа информацијама из већег броја извора, у нашем случају архива, 
којег чини више различитих, логички повезаних апликација које су зајед-
ничке већем броју корисника архива. 
                                                                          

2 Живана Хеђбељи, Архиви у земљи и транзицији, Међународни архивски дани 2011, Трст 
6. –9. новембра 2011, 234. 

3 Снежана Пејовић, Архиви и Web технологија: незаобилазни императив модерног доба, 
 http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin/atti/2010/Pejovic.pdf, 25. август 2014. 
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Регионални и тематски архивски портали 

У многим земљама постоје архивски портали који нуде информације 
о архивима и архивској грађи, који могу представљати регионалне или 
тематске верзије портала. Сви они, пак нуде информације о архивима као 
што су: адреса архива, web страница архива и преглед архивске грађе по-
средством online информативних средстава. 

Предности и карактеристике портала 

Главна одлика интернет портала је могућност брзог и једноставног 
ажурирања објављеног садржаја, што је лако изведиво и без посебног тех-
ничког знања. На тај начин портал увек може садржавати нове понуде 
архива, стално ажуриране нове вести и садржаје у вези са архивом. Основ-
не карактеристике интернет портала су: 

 
o просторно неограничена расподела података  
o интелигентна интеграција и приступ садржајима, апликацијама и 

разним информацијама 
o децентрализација стварања информација 
o побољшана комуникација и сарадња између корисника 
o обједињен, тренутни приступ свим различитим информацијама 
o персонализовано међуделовање корисника 
o брза, једноставна модификација и одржавање садржаја на страници 

Интернет портали имају за превасходни циљ да задовоље потребе 
корисника, те да архивску грађу учине што приступачнијом. Основни циљ 
је како најбоље, најједноставније и најбрже дати тражену информацију о 
архивској грађи сваком кориснику. Сви планирани послови воде у правцу 
да се архивска грађа стави на располагање заинтересованим истраживачи-
ма, а у форми која омогућава брз и једноставан приступ подацима.  

Претраживач је основно оруђе за приступ архиву и тражење, а кон-
ципиран је као интернет претраживач, што пре свега значи: 

 једноставна употреба блиска корисницима  
 брза имплементација архивског система   
 независност од локације корисника и оперативног система у упо-

треби 
 
Проналажење докумената тј. дигитализоване архивске грађе обезбе-

ђено је „Findsystem”-ом, који је садржан у самом моделу дигитализације. 
Претраживање је углавном могуће остварити лично или путем Интерне-
та. У те сврхе су од велике користи online информативна средства. 
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Архивски портал ЕВРОПА (APEnet) 

Архивски портал Европa (Archival Portal Europa)4 је европски проје-
кат5 финансиран од стране Европске комисије и пројекта (eContentplus) 
који има за циљ првенствено да подстакне настајање интернет портала 
европских архива, а самим тим и омогући интернет презентацију архивске 
грађе земаља чланица EУ. У раду пројекта који је започет 15. јануара 2009. 
године, а окончан јануара 2012. године учествовало је 17 националних ар-
хива широм Европе. Реализација пројекта рађена је у кооперацији са фон-
дацијом Еуропеана (Europeana)6, а све у циљу заједничког приступа архив-
ској грађи широм Европе (дигитализованој архивској грађи) и њеном лак-
шем проналажењу. Марта 2012. године пројекат је надограђен пројектом 
АPEx, који се сматра следбеником претходног пројекта. 

Пројекат (у даљем тексту: APEnet пројект) инициран је од стране Еu-
ropean Board of National Archivists (EBNA) 27 држава чланица, a реализован 
у кооперацији неколико европских земаља: Шпаније, Француске, Холан-
дије, Немачке и Шведске7. 

АПЕnet пројекат има као што је већ напоменуто свог следбеника у 
APEx пројекту (The Archives Portal Europe network of excellence), који тренутно 
окупља 28 националних архива. Пројекат, који је је пријављен 2011. годи-
не, а почео са радом 2012. године и треба да буде окончан до марта 2015. 
године, има за циљ да прошири, продуби и унапреди постојећу иниција-
тиву повећањем квалитета и количине дигиталних архивских садржаја у 
Архивском порталу Европе. 

                                                                          
4 http://www.apenet.eu/, 25. avgust 2014. 
5 Best Practice Projekt 
6 Пројекат Еуропеана http://www.europeana.eu/portal/ започет је уз подршку Европске 

Уније да на једном месту, преко једне приступне тачке на интернету, обједини европску кул-
турну и научну баштину која се налази у хиљадама институција широм континента. Овај 
пројекат данас се сматра основним интернет порталом за преглед културне баштине Европе 
од најранијих времена до 21. века и тренутно се у њему налази преко 20 милиона дигитал-
них објеката и записа. Сваке године одржава се годишња Еуропеана конференција у другој 
европској држави. Ове године спојене су Еуропеана конференција и 6. национални конгрес 
јавних библиотека Шпаније, у граду Бургосу, где је отворена и нова зграда градске библио-
теке. На овој конференцији биће представљени најновији пројекти и иницијативе дигитали-
зације библиотечке грађе, са нагласком на раду јавних библиотека у циљу бољег представ-
љања својих локалних заједница и завичајне културне баштине. Еуропеана дигитална би-
блиотека је постала део библиотечке мреже коју чини 100 јавних библиотека Европе. Србија 
и њена културна баштина заступљени су у Еуропеани путем чланства Народне библиотеке 
Србије, која је део своје најстарије и највредније дигитализоване колекције, попут Мирослав-
љевог јеванђеља, већ укључила у Еуропеана колекције. 

7 PMT = Projekt Management Team 
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Имплементација у року од три године 

Рад на реализацији APEnet пројекта и настајању европског портала 
обележио је поделу укупног посла на шест „радних пакета” („Work Packa-
ges”). Федерални архив у Берлину преузео је управљање првим радним 
пакетом (WP1), тј. припрему и дефинисање логичког модела за архивски 
портал. Други радни пакет (WP 2) предвидео је техничку реализцију про-
јекта, док је трећи радни пакет (WP 3) осигурао интероперабилност APEnet 
пројекта. Четврти радни пакет (WP 4) је предвидео припрему садржаја 
портала, пети радни пакет (WP 5) је регулисао односе са јавношћу. Упра-
ву над комплетним пројектом (WP 6) преузео је на себе Шпански држав-
ни архив у оквиру шестог радног пакета. 

 
WP 1 Немачки државни архив дефинисање логичког модела 
WP 2 Шпански државни архив техничка реализација пројекта 

WP 3 Холандски државни архив 
интероперабилност APEnet пројекта (у кооперацији 
са Еуропеаном) 

WP 4 Француска управа архива 
припрема садржаја портала садржаног у пакету 
WP 1 

WP 5 Шведски државни архив односи са јавношћу 
WP 6 Шпански државни архив руководи управљањем целим пројектом 

 
Информације о пројекту доступне су online на адреси www.apenet.eu.  

Комбинована могућност претраживања 

Архивски портал Европе је платформа за претраживање информа-
ција европских земаља учесница пројекта, као и информација осталих ар-
хива Европе. Претраживање омогућавају два вида претраживања: 

- основно претраживање8 и 
- „напредно” претраживање9 
 
Основни претраживач (Search) се налази на првој стани сајта10 APEnet-а. 

Преко њега се могу претраживати само основне информације. Посред-
ством претраживачког програма11 „напредно” претраживање (Advanced 
Search) постоји могућност претраге по наслову, сигнатури или датуму. 
                                                                          

8 Search 
9 Advanced Search 
10 види слику бр. 3 
11 Browser 
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Истовремено се може претраживање ограничити на поједину земљу или 
архив, на једном од језика којима сајт располаже. Истраживачима се нуди 
могућност претраге и истраживања на више језика. Напредним претражи-
вањем је учињен први корак ка превазилажењу националних граница ар-
хива, те је у мноштву „европских” докумената могуће проширити власти-
то поље истраживања на шире националне тј. европске оквире. 

Како су презентовани резултати претраживања? 

Садржаји претраге на Интернет порталу APEnet нуде се на увид у 
виду листе (List wiew) или садржаја (Context wiew), структурно и хијерар-
хијски представљеног корисницима на увид. 

Контакт и сервис12 

Уколико корисник архивске грађе у резултатима online претраге прона-
ђе архивски материјал који је предмет интересовања и планира да посети 
место проналаска оригиналног документа, кориснички интерфејс нуди мо-
гућност проналажења контакт података архивских институција из целе Ев-
ропе,13 радног времена и још неких сервисних информација различитих ин-
ституција. Архиви су сортирани по земљама, а у овиру једне земље по регио-
налној и административној припадности постојећих националних архива.  

Сваки унос података о одређеном архиву садржи контакт податке и 
сервисне информације. Све архивске институције и портали који стоје на 
располагању кориснику архивске грађе доступни су мапи Европе (слика 5). 

Техничка структура пројекта 

Архивски портал Европе захтева јединствен приступ обради инфор-
мација путем међународних стандарда и сходно томе стандардизован фор-
мат за прихватање и размену информација. Стандарди који омогућују пра-
вилну обраду електронских докумeната и утврђују процедуру приступа 
таквим документима: EAD (Encoded Archival Description) затим скоријег 
датума је стандард EAC (Encoded Archival Context) и METS (Metadata En-
coding and Transmission Standard).14 

Коришћење набројаних стандарда представља заправо претпоставку 

                                                                          
12 Directory 
13 Првенствено се мисли на архивске инситуције широм Европе чије су земље учеснице 

пројекта APEnet 
14 EAD (Encoded Archival Description – нормирани архивски опис), EAC (Encoded Archival 

Context – нормирани архивски контекст) и METS (Metadata Encoding and Transmission Stan-
dard – стандард за нормирање и пренос метаподатака);  
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стандардизованог описа у презентацији дигиталних записа који ће крајњег 
корисника довести до укупних информација које га занимају, исто тако и 
у смислу креирања метаподатака дигитализованих садржаја и дигиталних 
архива.  

У контексту информатичке револуције већина архива у Европи од-
лучује о даљим правцима развоја својих институција, пре свега када је реч 
о професионалној, теоријској и практичној архивској делатности. Архиви 
све више користе Интернет да би олакшали несметан приступ својим фон-
довима и збиркама. Са друге стране у свету се „озбиљно ради на развијању 
и примени софтверских решења која би повезала постојеће међународне 
стандарде ISAD(g), ISAAR (cpf) са стандардима који омогућавају правилну 
обраду електронских докумената. Искуства и модели апликативних про-
грама омогућују примену стандарда за електронске (дигиталне) архиве, 
па се тиме ствара један јединствени виртуелни архив на глобалном ни-
воу.”15 Употреба заједничких стандарда омогућава даљи рад на њиховом 
даљем развијању и избегавање каснијих трошкова за миграцију података. 

Архивски портал Европа – „врата” до заједничког приступа 
архивској грађи Европе 

Границе европских држава су се током историје мењале. Државе су 
расле или бивале мање, уједињавале се или разједињавале. Њихов развој је 
био у исто време и основа за утемељивање сличности и разлика европске 
историје и историје појединачних европских земеља, што историју чини и 
посебно интересантном. Реализацијом пројекта заједничког представљања 
архивске грађе настале у светлу ових историјских и политичких догађаја 
омогућено је да Архивски портал Европе својим корисницима нуди мо-
гућност поређења националног и регионалног развоја довођењем истих у 
међусобни однос, а самим тим представља и паневропски оквир за разуме-
вање новонасталих развојних токова. ЕУ је поставила као један од прио-
ритетних задатака дигитализацију архивских фондова у циљу очувања 
културне баштине Европе и њено несметано коришћење. 

Интернационални архивски портали 

Архивски портали у Немачкој 

У Немачкој још не постоји зајднички архивски портал који би обједи-
њавао све немачке архиве и омогућио online претрагу укупне немачке ар-
                                                                          

15 Светлана Аџић, Међународни стандарди за дигиталне архиве EAD, EAC, METS, Архивски 
анали, година V, број 5, Нови Сад 2009, 301. 
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хивске грађе. Један од свеобухватнијих online приступа архивској грађи у 
Немачкој (тематски) омогућава портал SED-/FDBG за претрагу архивских 
фондова Државног архива у Берлину (Bundesarchiv Berlin) и државних ар-
хива њених савезних држава16. Чини га дигитална збирка докумената Со-
цијалистичке јединствене партије немачке (SED) и Слободног немачког 
савеза синдиката (FDBG), а начин претраживања је искључиво тематски. 
Сајт је доступан кориницима архивске грађе од 21. септембра 2009. годи-
не. Информације о пројекту SED-/FDBG доступне су online на адреси  
www.archivgut-online.de. 

Посредством сајта омогућен је „отворени” приступ архивској грађи 
многих архива у Немачкој, као и online претраживање различитих 
садржаја. ARGUS (ARchivGUt-Suche), програм за претрагу Интернета, је 
програм у функцији online приступа Националном архиву у Берлину 
(Link: Suchmaschine ARGUS (inclusive MidosaSEARCH) des Bundesarchivs). 
Државни архив Немачке до сада је израдио око 1,2 милиона дигиталних 
записа о архивској грађи и око 1600 оnline информативних средстава. 
Софтвер за web презентацију текстуалних архива је верзија Midosa едитора 
за XML стандарде, МEX-editora за Windows, која као стандардизовани алат 
подржава интеграцију веза између различитих XML докумената. 

Архивски портали у Швајцарској 

На web адресама www.archivesonline.org, www.archives-online.org и 
www.archivportal.ch пет швајцарских архива оформило је од 13. јула 2010. 
године архивски портал за претраживање информација са територије 
Швајцарске. У пројекту су учествовали: Државни архив кантона Цирих, 
Тургау, Цуг и Базел, као и Архив за савремену историју ЕТХ Цирих.17 

                                                                          
16 Архиви Немачке који учествују у пројекту SED-/FDBG: 

 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam 
 Landesarchiv Berlin 
 Landeshauptarchiv Schwerin  
 Landesarchiv Greifswald 
 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg 
 Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Merseburg  
 Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden  
 Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Chemnitz 
 Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig  
 Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar  
 Thüringisches Staatsarchiv Meiningen 
 Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt 
 SAPMO-Bundesarchiv 

17 Staatsarchiv der Kantone Zürich, Thurgau, Zug und Basel-Stadt sowie vom Archiv für 
Zeitgeschichte der ETH Zürich 
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Архивски портал Archiefnet у Холандији 

Национални архивски портал Archiefnet дефинише се као „претра-
живачки сервис за архивске Web стране” и нуди линкове архива у Холан-
дији и иностранству. Архивски портал www.archieven.nl броји око 13 ми-
лиона дигиталних записа архива, музеја и библиотека у Холандији. 

Архивски портал у Великој Британији 

Национални архив Велике Британије још од 1999. године формира 
архивски портал полазећи од становишта да су архиви јавне установе, 
окренуте јавности и заједници, који требају да обједине све информације 
како би корисник могао брзо да дође до онога што тражи. У Великој 
Британији егзистира национални архивски портал Access to Archives 
(A2A) преко кога се могу претраживати архиви и оnline информативна 
средства архива. 
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DAS ARCHIVPORTAL EUROPA  
(APENET-PROJEKT) 

ZUSAMENFASSUNG: Das Archivportal Europa (APEnet-Projekt) bietet einen 
Zugang zu archivischen Erschließungsinformationen sowie zu weiterführenden 
Informationen zu Archiven aus ganz Europa. Das Archivportal Europa wurde 
in dem von der Europäischen Kommission geförderten APEnet-Projekt von 
2009 bis 2012 konzipiert, entwickelt und veröffentlicht. Anfang August 2014 
waren 420 Archive aus 27 Ländern recherchierbar.  

Die Weiterentwicklung und der Ausbau des Archivportals Europa wird 
seit März 2012 im Projekt APEx (Archivportal Europa Exellenznetzwerk) mit mehr 
als 30 europäischen Partnern fortgeführt.Das Bundesarchiv ist seit 2009 mit der 
Leitung von Arbeitspaketen und mit der wissenschaftlichen und der technischen 
Koordination am Archivportal Europa aktiv beteiligt. 

APEx ist ein von der Europäischen Kommission innerhalb des Förder-
programms ICT-PSP2012 –2015unterstütztes Projekt. Es bildet den Rahmen für 
die Zusammenarbeit der Archive Europa und setzt damit das APEnet-Projekt 
fort, das die Nationalarchive aus 19 Ländern gemeinsam mit dem spartenüber-
greifenden Portal Europeana das Archivportal Europa aufgebaut haben. Alle 
Projektpartner stellen ihre Informationen in das Archivportal Europa ein und 
spielen eine wichtige Rolle beim Ausbau des Netzwerks. 

SED- und FDGB- Archivgut (Archivgut der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB): Diese 
Website ermöglicht den Zugang zu den Beständen des Bundesarchivs, der 
Landes- und Staatsarchive der neuen Bundesländer und Berlins, bietet Hinter-
grundinformationen und wurde in Kooperation mit allen beteiligten Archiven 
aufgebaut. Die neue archivische Suchmaschine ARGUS (ArchivGutSuche) wurde 
am 02.02.2009 vom Bundesarchiv freigeschaltet. Die Suchmaschine kann für die 
Recherche über alle Erschließungsinformationen zu den Beständen genutzt 
werden. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Das Archivportal Europa (APEnet), SED- und FDGB-
Archivgut, Suchmaschine ARGUS, Online-Findmittel, Das Projekt APEx. 
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МР ПАВЛЕ Б. ОРБОВИЋ, ИСТОРИЧАР 
Нови Сад 

ДОКУМЕНТ О ПРОБЛЕМИМА ПРИЛИКОМ  
СПРОВОЂЕЊА КОЛОНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

САЖЕТАК: Почетак спровођења Закона о аграрној реформи и колонизацији 
наишао је на бројне потешкоће. У том циљу на терен је крајем 1945. године изашла 
комисја која је утановила доста лоше стање у шест колонија у Бачкој. На основу Из-
вештаја, који је саставио Воја Лековић председништву Владе ФНРЈ, евидентирани 
су проблеми који се константно понављају у свим колонистичким насељима. У њему 
су формирани закључци и предлози за даљи рад и неометан ток колонизације Вој-
водине.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Аграрна реформа и колонизација, Извештај, Министарство ко-
лонизације, Стари и Нови Врбас, Стари и Нови Сивац, Бачка паланка, Брестовац, 
Товаришево, Оџаци, Контролна комисија, Председништво Владе ФНРЈ, Војислав 
Воја Лековић 

Спровођење закона о Аграрној рефорфми и колонизацији на тери-
торији Војводине током четири године показало је да је сам процес у прак-
си, у односу на Законске одредбе, имао много мањкавости. Производ тих 
мањкавости и грешака које су се понављале била је ратом разорена земља 
као и њене саобраћајнице што је представљало прву препреку у низу. Не-
довољно припремљен терен и бирократска процедура као и мањак одре-
ђених кадрова довели су до ситуација да је на терену било и погубних 
момента. Један од таквих је и смртност колониста чији су проценти у по-
јединим колонијама били већи. Ситуација на трену у условима отежаних 
комуникациjа, Министарству нису могли да покажу реалну слику колони-
зације. Цео процес одвијао се бирократским путем писања мањих извеш-
таја, молби и жалби појединаца упућених Министарству колонизације, 
Главној комисији или државном врху. Оптерећени другим обавезама, на 
овакве дописе често се реаговало формално и у одговорима су решавани 
мањи проблеми и ситни спорови појдинаца. Формирањем Контролне ко-
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мисије постигнут је изванредан резулат. Сви недостаци, проблеми и про-
пусти били су уочени на самом терену када је комисија обишла шест места 
у Бачкој. О овим проблемима није се могло сазнати у јавности. Контролна 
комисија коју је формирао Воја Лековић1 на трену не само да је увидела 
проблеме него их је на лицу места решавала. Такав облик решавања наи-
шао је и на отпор и негодовање међу политичарима што се у Извештају 
који се поноси Председништву Владе јасно наглашава. Лековићеви ставо-
ви о кадру који је спроводио колонизацију веома су оштри и види се да је 
имао намеру да се такве неправилности и пропусти морају исправити, а 
појединци казнити. По питању решавања колониста са Косова и Метохије 
и Македоније делио је став да је то кључно питање, али решење се није 
подударало са ставовима министра Сретена Вукосављевића, па је уједно и 
критиковао рад Министарства. Већи део предлога Воје Лековића је приме-
њен током процеса колонизације, али су бројне потешкоће и проблеми 
били присутни и након 1948. године. 

 
 

IZVEŠTAJ KONTROLNE KOMISIJE  
PRI PRESJEDNIŠTVU VLADE FNRJ 

Predmet: 
Pitanje kolonista u Vojvodini 
 
U svojstvu člana Кontrolne komisije pri Predsjedništvu vlade FNRJ dobio sam 

zadatak da ispitam stanje kolonista u Vojvodini, sa ovlašćenjem da mogu rješavati 
sva ona pitanja koja se mogu riješiti neposredno na licu mjesta. U smiislu samog 
zadatka formirao sma komisiju u koju su ušli: Predsjednik Glavne komisije za kolo-
nizaciju boraca u Vojvodini p.[ot] Puk. [ovnik] Dimitrije Bjalica, drug sekretar GNOV-a 
u Vojvodini, inspektor GNOV-a Lazar Udovički i ja. Isto tako tražio sam od O.NO-
a iz Sombora da nam pošalje jednog svog člana kako bi i on mogao učestvovati 
u radu sa nama , ali ne kaoa član komisije. 

Dosadašim radom na kolonizaciji boraca u Vojvodini rukovodili su slijedeći 
organi: Savezno Ministarstvo za kolonizaciju i agrarnu reformu, Agrarni savjet, 

                                                                          
1 Војислав Воја Лековић, политичар, народни посланик, народни херој, (Радоиња код Но-

ве Вароши,15. II 1912 - Београд, 25. I 1997) три разреда Гимназије учио у Новој Вароши, а за-
тим радио као трговачи помоћник у Београду. Члан Скоја од 1936, а члан КПЈ од 1939. На 
почетку рата 1941. постао члан градског комитета КПЈ. Крајем 1941. послат као комесар ГШ 
партизанских одреда и члан Обласног комитета за Санџак. До краја рата обављао дужност 
секретара Обласног комитета за Санџак. Био је већник АВНОЈ-а од 1943. На првим послерат-
ним изборима изабран за народног посланика Савезне скупштине и Скупштине НР Србије. 
У првој Влади НР Србије обављао је дужност министра трговине и снабдевања. После тога 
је обављао дужност и потпредседника Владе НР Србије, потпредседника Извршног већа 
Србије и потпредседника Скупштине Србије. Био је члан савета федерације. За народног 
хероја проглашен 1953. Види у: Срски Биографки речник, том V, Кв-Мао, Нови Сад, 2011, 574. 
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Ministarstvo za kolonizaciju i agrarnu reformu Srbije i Glavna komisija za koloniza-
ciju borca u Vojvodinu. Osim toga postoje još kao pomoćne organizacije: Glavne 
poljoprivredne komisije sa široko razvijenom mrežom upravnika nar.[odnih] doba-
ra koji su organizovani po rejonima. Zatim postoje sreske komisje za kolonizaciju i 
seoske komisije koje su formirane isključivo od samih kolonista. Najzad postoje pri 
ovim komisijama i referenti za kolonizaciju.  

Po svemu sudeći, kako po dosadašnjem radu, tako i po rezultatima toga rada 
vidi se da je ovaj aparat previše glomazan i nepodesan za jedan ovakav zadatak 
kao što je kolonizacija. Ovo se još jasnije vidi, tamo dole, na terenu gde se razne 
direktive ukrštaju i sukobljavaju te na taj način koče brz tempo kolonizacije. Po mo-
me mišljenju da je bila bolja organizacija, centarlizovana i energično vodjena, pre-
seljavanje kolonista sada bi se bližilo kraju, ako ne bilo već savim gotovo, uprkos 
tome što se naše željeznice bile ove jeseni opterćene. Sama Glavna komisija za 
kolonizaciju nije se snašla i nije držala posao u svojim rukama. Predsjednik drug 
Bajalica rješavao je stvari iz kancelarije preko Agrarnog savjeta i Ministarstva. Da 
su tamo stavri shvaćene nepravilno i birokratski sprovodjene vidi se i po tome što 
je mene Bajalica uvjeravao još u N.[ovom] Sadu da mi tamo na terenu ne može 
ništa riješiti bez Ministarstav i Agrarnog savjeta. Ovakvo shvatanje i rad druga Ba-
jalice učinili su da se on praktično nije znao kakvo je stanje kod kolonista u seli, i 
da je ostalo toliko nerješenih stvari koje bi on i sam mogao riješiti. Tek kada sam 
rekao da sam dobio široka ovlašćenja i da ovu odgovornost primam na sebe i po-
zvao ga da podje sa nama u komisiju, tek je tada pristao. Medjutim kada je on 
video kako smo mi na terenu postavljali i rješavali stvari on se odmah složio i pot-
puno se se zalagao na radu. Iako je u Glavnoj komisiji za koloonizaciju boraca u 
Vojvodini postojao plan za kolonizaciju, kolonizacija nije sprovedena po planu. 
Možda ima najmanje grešaka kod upućivanja kolonista u planom predvidjena se-
la i ako ih je tu dosta bilo, medjutim taj plan ništa drugo nije obuhvatio i ostalo sve 
je išlo bez plana i skoro bez kontrole. 

Prema podacima koje smo mi dobili iz komisije za kolonizaciju, u Vojvodinu 
se ima naseliti putem kolonizacije 45. 000 porodica i to iz: Bosne i Hercegovine 
12.000, iz Hrvatsk e 9.000, iz Crne Gore 7.000, iz Srbije 6.000, iz Vojvodine 6.000, 
iz Slovenije 3.000 iz Makedonije 2.000 porodica. Do sada je kolonizirano samo 
15 -17.000 porodica. 

Glavne i osnovne teškoće koje prete jesu slijedeće: još od samog početka 
kad se kolonisti krenu iz svojih mjesta nema dovoljno kontrole koja bi morala vi-
djeti tko se kreće i da li odlaze oni ljudi kojima je odobrena kolonizacija. Da bi se 
skratio put i ubrzalo prebacivanje kolonista nužno bi bilo da se prikupi veći broj 
kolonista i angažuje za nih slijedeći voz čime bi se u velikom skratio put i umanji-
le mnoge poteškoće. Medjutim kolonisti vrlo često polaze neoraganizaovano pa 
se pored njih priključi i veliki broj ljudi kojima i nije dodijeljena kolonizacija i na taj 
način stavaraju se posebne poteškoće. Isto tako često puta upućiju se male grupe 
kolonista koji putuju redovnim vozovima i ostaju po vagonima po 8-10 dana. Iz 
Jajca su 3 puta upućivali po 30 porodica. Kada kolonisti stignu u odredjena sela 
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tamo ih čekau takodje mnoge poteškoće. Umjesto pripremljenih kuća oni redov-
no u svim selima bez izuzetka zateknu mahom zauzete kuće od autokolonista i 
raznih drugih došljaka i razumije se tu redovno nastaju svadje i poteškoće. 

Autokolonisti predstavljaju najveću poteškoću za pravilnu kolonizaciju, a po-
gotovo što se njihovim pitanjem još uvjek niko ozbiljno ne bavi i ne rešava ga. 

Pitanje kolonista sa Kosmeta i Makedonije još uvjek nije riješeno i oni se nala-
ze rasuti po svim selima širom Vojvodine u kućama koje po planu pripadaju kolo-
nistima. 

Veliki broj oštećenih i demoliranih kuća u koje treba naseljavati koloniste pred-
stavljaju problem naročito sada u zimu. Najveći broj kuća zatečen bez furuna i 
špreta, dok su kolonisti uspjeli da oporave savim mali broj. 

Kolonisti skoro ništa nisu dobili od odeće i obuće. Tek sad prispjela je u Vojvo-
dinu neka mala pošiljka stvari od UNRE, ali se još nedele. 

Njemački civilni logori zauzimaju pojedina sela, dok i u drugim selima tako-
djer su zaposeli veliki broj kuća. 

Od posudja kolonisti jedva da su dobili ponešto, a ima porodica od po 6 
članova koje se služe sa dve kašike. 

Posteljina i noćne potrepštine predstavljaju naročitu poteškoću, pogotovo ka-
da se ima u vidu da kolonisti nemaju drva. 

Kod preseljenja Slovenci su se najbolje snaašli. Oni su mahom ponijeli sa so-
bom svo pokućstvo. I to u velikom olakšava njihov položaj u novoj kući. Ostali ko-
lonisti redovno su dolazili bez ikakvih stvari. To su uglavnom teškoće kod preselje-
nja i smeštanja kolonista, dok kod daljeg sprovodjenja kolonizacije predstoje nove 
savim druge poteškoće, a naročito u vezi sa podelom i obradom zemljišta. 

Naša komisija provela je na terenu pet dana i obišla slijedeća mjesta: Stari i 
Novi Vrbas, Stari i Novi Sivac, Brestovac, Odžake, Tovariševo i Bačku Palanku. 
Evo kako se gore nabrojene teškoće održavaju na terenu. 

Stari i Novi Vrbas 
Po planu je ovdje predvidjeno da se kolonizira 1.100 porodica iz Crne Gore. 

Do sada je naseljeno 593 familije. Stanje ovih kolonista je prilično teško. Prvo ka-
da su kolonisti doselili našli su većinu kuća koje su već bile zauzete. Tako i danas 
veliki broj kolonista žive zajedno u jednoj kući po dve i više porodica. U kućama 
koje su trebale biti naseljene kolonistima žive autokolonisti, članovi fabrike šećera 
i drugih preduzeća. Ne samo što su ovi ljudi zauzeli kuće, nego su zauzeli najbolje 
kuće one koje su sami hteli, a kolonistima su ostale oštećene i ruinirane. Isto tako 
ima veliki broj oko 150 kuća koje su demolirane i u koje nije niko useljen. To je što 
se tiče kuća. Zatim one kuće koje su naselili kolonisti u većini slučajeva nemaju fu-
rune i šporete, a kolonisti nemaju materijala za njihovu opravku ili izgradnju novih. 

Komisija koja je satavljena od samih kolonista i koja je imala zadatak da iz-
vrši podelu kuća kolonistima, nije imala pravilan stav po tom pitanju, pa je djelila 
kuće umjesto za stalno, određivala ih na privremeno kolonistima. Takav je stav ima-
la Glavna komisija za kolonizaciju po čijim su direktivama i oni radili. Medjutim pri-
vremena podjela kuća imala je više nezgoda: prvo što sami kolonisti insistiraju da 
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im se dodjele kuće za stalno, a zatim oni redovno odbijaju da se iseljavaju iz onih 
kuća u koje su useljeni, ako im se iste dopadaju. Sasvim je i drugačiji odnos tih lju-
di prema kućama kada znaju da nisu definitivno odredjene za njih. Oni ih ne oprav-
ljaju i ne uredjuju nego žive u njima od danas do sutra. I najzad ima nesavjesnih 
ljudi koji kada vide da će biti preseljeni u drugu kuću ne samo da ne čuvaju ovu u 
kojoj su naseljeni nego je štete i izvjesne drvene stvari upotrebljavaju za loženje. 

Kod podjele kreveta i krevetskih stvari desilo se da su kolonisti dobili vrlo malo. 
Uprava narodnih dobara držala se naredjenja i delila samo one stvari koje su bile 
predvidjene ključem za podjelu stvari kolonistima, dok sve ostale stvari koje nisu 
bile predvidjene tim ključem nisu dijeljene. Tako se desilo da su mnoge korisne i 
potrebne stvari stajale po magazinima nar.[odnih] dobara i trunule, a kolonisti su 
ih gledali kroz izloge. Isto tako mnoge stvari koje su upravnici narodnih dobara iz-
davali na privremeni revers autokolonistima i drugima, ne držeć se nikakvog ključa 
i dalje su ostale, tu u selu kod tih ljudi, i nitko ih nije prikupljao. Kod podjele zem-
lje, iako ona do sada nije dijeljena, takodjer se nije imao jasan stav. Kolonisti nisu 
znali da li će im se zemlja dodjeljivati pojedinačno ili će ostati u kolektivu. Naši su 
previše forsirali zadruge za zajedničku obradu zemlje. Medjutim kod velikog broja 
kolonista, što se iz razgovora moglo vidjeti, želja je da dobiju zemlju pojedinačno. 
Ovo forsiranje zadruga za zajedničku obradu zemlje takodjer je dolazilo od Glavne 
komisije za kolonizaciju iz N.[ovog] Sada, što se vidi i po tome, da kada sam ja 
zapitao sekretara Glavne komisile Lazara Ercegovca, koji im je sada najvažniji 
problem na dnevnom redu. On je odgovorio da je za njih sada najvažnije stvara-
nje zadruga za zajedničku obradu zemlje. Ishrana je individualna, porodična, ali 
uslijed toga što nema šporeta i drva, vrlo slaba. Masnoća im je premala iako je 
davanje masnoća provodjeno po predvidjenoj tablici. Drva su im bila najteži pro-
blem koji je uslovljavao mnoge druge poteškoće. Jaka zima i sve gore nabrojane 
poteškoće učinile su da je veliki dio kolonista obolio od proliva i škorbuta, što je 
dovelo do toga da do sada bilo 30 smrtnih slučajeva kod kolonista u Vrbasu. Lje-
karsku pomoć koju su imali bila je neznatna, a bolnice nisu imali. Sve ove podat-
ke prikupili smo na zajedničkom sastanku kome su prisustvovali: Pretsjednik i se-
kretar mjesnog odbora, upravnici rejonske i mjesne uprave nar. [ odnih ] dobara, 
mjesna komisija kolonista i jedan broj samih kolonista. Po svim ovim pitanjima mi 
smo donijeli slijedeća riješenja:  

1. Po pitanju kuća naredili smo da se odmah podijele kuće zastalno, a zatim 
smo obišli selo i vidjeli da su kuće razgrabljene tako na pr.[imer] da je poljopriv-
redna škola uzela saebi 22 najbolje kuće, zatim vodena zadruga i pčelarska za-
druga po nekoliko kuća. Mi smo sve te kuće pregledali i vidjeli da školi može biti 
dosta 9 kuća, a zadrugama po jedna kuća. Mi smo zauzeli principijelan stav da 
sve fašističke kuće imaju biti podijeljene kolonistima i da se od toga može odstu-
piti samo izuzetno kao što su gore navedeni slučajevi i njima slični. Zatim smo ri-
ješili da svi činovnici i radnici imaju napustiti kuće kolonista i sebi naći stanove. 
Ali smo isto tako rekli da oni mogu ostati u tim kućama kao kirajdije kod koloni-
sta, što će u većini slučajeva i biti jer na to rado pristaju kolonisti. Što se tiče auto-
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kolonista, rekli smo da se imaju svi seliti u svoja mijesta, a ukoliko bude jedan 
broj koji se nemaju kud seliti, narodne vlasti dužne su da ih prihvate i privremeno 
smijeste bilo kod miještana, bilo kod kolonista, bar dok traje zima. Zatim smo raz-
motrili mogućnost opravke onih kuća koje su oštećene i vidjeli smo da se od njih 
može opraviti veliki broj. 

Za sav ovaj rad na sprovodjenju naših odluka odredili smo dve komisije, 
jednu koja ima da isprazni kuće i predaje kolonistima i drugu koja ima da formira, 
u zajednici sa sindikatima jednu radnu grupu za oporavak oštećenih kuća. Ove 
komisije moraju biti stalno pomagane od mjesnih vlasti, jer su u njih ušli i neki od 
odbornika. Komisije su odmah počele sa radom. 

1. Po pitanju zemlje dali smo stav da se ima svakom kolonisti dodjeliti zem-
lja, onako kako je to i zakonom predvidjeno, da će ta zemlja biti njihova i da će oni 
dobrovoljno moći stupati u zadruge za zajedničku obradu zemlje. Takodjer smo 
naglasili, da oni kolonisti, a takvih će biti veliki broj, koji hoće mogu odmah dobiti 
zemlju u zajedničkoj parceli i obrazovati zadruge za zajedničku obradu zemlje. 

2. Po pitanju drva složili smo se da tražimo i odmah smo dobili iz Beograda na 
odobrenje 100 kubnih metara drva koje je pozajmila III Armija i stavili na raspolo-
ženje kolonistima. 

3. Pitanje masnoće riješili smo time što smo od Upreve za snadbijevanje 
trežili i odmah dobili 1.500 lit.[ara] ulja. Takodjer nam je Uprava za snadbijevanje 
odobrila i 1.000 kg šećera za koloniste. U samom Vrbasu postoje fabrike šećera i 
ulja tako da se isporuka mogla odmah izvršiti. 

4. Po pitanju zdravlja, depešom smo tražili od GNVO-a da im hitno upute lje-
kara. Medjutim oni ga nisu odmah uputili, ali smo naknadno tražili i oni su obećali 
da će poslati. Zdravstvenu stanicu koja je tamo postojala, a koja nije bila dobro 
organizovana pretvorili smo u bolnicu i nešto proširili. 

5. Tražili smo od Uprave nar.[odnih] dobara da se odmah podijeli sav onaj deo 
stvari koji još nije bio podijeljen, zadržavajući odgovarajući dio za one koloniste koji 
još treba da dodju. 

Poslije svega ovoga što smo riješili da poduzmemo sazvali smo konfernciju 
na koju su pozvani samo domaćini kuća i saopštili im po svim ovim stvarima. Na toj 
konferenciji kolonisti su postavljali mnoga razna pitanja i tražili objašnjenja. Na kra-
ju su oni sve ovo vrlo lijepo primili, ali se vidjelo da sumljaju u izvršenje ovih obeća-
nja. Zamislili smo masovno odobravanje kada smo im rekli da će dobiti kuće za-
stalno i zemlju. 

Novi i Stari Sivac : 
Tamo smo zatekli skoro iste probleme sa malim razliakma. Po planu je pred-

vidjeno da se naseli 800 porodica, a do sada je naseljeno oko 400. Po pitanju kuća 
ovde je riješeno slično kao u Vrbasu, ali se mnogo oštrije postavljaju pitanja furu-
na i šporeta. Ovo pitanje ostalo je nerijšeno. Ovdje se naročito osjetila velika manj-
akvost u varivu. Mi smo naredili da prave geršlu od ječma. Oni su se sa time slo-
žili, a posli je suspostavilo da ima jedna mlin za geršlu u Crvenki pomoću koga će 
moći podmirivati ceo srez za potrebe kolonista. Kod razgovora o masnoćama usta-
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novili smo da se jedna količina ulja, koja je trebala biti njima dodijeljena našla za-
mrznuta u cistijerni na željezničkoj stanici Vrbas. Upravnik dobra izgovarao se da 
ne može da im da zejtin jer je zamrznut. Medjutim u Vrbasu postoji fabrika, koja 
ima toplu komoru u kojoj se ulje može brzo otopiti. Mi smo telefonom naredili da 
odma otkrave i pošalju 1.200 litara za Sivac. Pitanje drva riješili smo na taj način 
što smo im odredili jednu šumu koja je daleko 40 km i rekli da u njoj mogu otsjeći 
200 kub [nih], metara drva. Ova šuma je blizu željezničke stanice pa će drva moći 
biti prebačena u vagonima. Ovdje se postavljalo pitanje osvjetljenja. Sopstvenik 
centrale nije im htio dati osvjetljenje zato što nemaju strujomjere. Mi smo naredili 
nar.[odnim] vlastima da traže da se za sada za koloniste uvede paušalno plaća-
nje osvijetljenja i da se osvijetljenje da i odmah pusti. 

Ovdje smo takodje održali jednu konferenciju koja je bila vrlo burna i na njoj 
su se kolonisti žalili na rad njihove komisije i rekli da nije pravo djelilila kuće. Rije-
šili smo da se organizuje druga komisija koja će izvršiti reviziju dodjele kuća. Ko-
lonisti su tražili da im se uputi neko od rukovodioca iz njihovih mjesta koji bi bio 
sa njima i pomagao im. U Sivcu su nam se žalili neki gradjani da dolaze naši ofi-
ciri pretresaju njihove kuće i uzimaju namještaj, ako im se dopadne, govoreći da 
je to švapski namještaj. Ova pojava je vrlo česta, to su nam potvrdili i neki naši 
drugovi. Isto tako kolonistima je nejasno da iz sela u kome su se oni naselili i žive 
bez najnužnijih stvari, često puta izlaze puni kamioni skupocjenog namještaja. 

Obilazeći ova mjesta i posmatrajući rad Uprave nar.[odnih] dobara, stekli smo 
ubjedjenje da su rjonski upravnik nar. dobara i mjesni upravnik nar. [odnih] doba-
ra u N.[ovom]Sivcu vrlo sumljivi ljudi o čemu smo izvijestili Glavnu komisiju poljo-
privrednih dobara i tražili su da njihov dosadašnji rad ispita. Takodjer smo dali su-
gestiju da bi trebalo ujediniti Upravu nar. [odnih] dobara i St.[arog] i N.[ovog] Sivca. 
Zatim smo na putu za Brestovac svratili u Sombor gde smo se našli sa sekreta-
rom O.NO-a i ukazali mu na sve stvari i tražili da u buduće uzme ove stvari mnogo 
ozbiljnije, je je dosadašnji njihov rad po pitanju kolonista bio više nego minimalan. 

Brestovac:  
Ovde je kolonizacija potpuno provedena. Došlo je više porodica nego što je 

planom predvidjeno i to oko 60. Uglavnom svi su se smjestili. Svega je naseljeno 
816 porodica. Kolonisti su Ličani. Oni se mnogo bolje snalaze od kolonista iz Vr-
basa i Sivca. Uspjeli su da poprave priličan broj kuća čak i neke koje su bile teže 
oštećene. To i m je omogućilo da se smjeste. Takođe su opravili i novi sagradili oko 
150 šporeta. Uopšte u savladavanju teškoća oni su se pokazali dosta uporni. Me-
djutim dugo vremena pošto su se doselili, nisu radile organizacije što je imalo za 
poslijedicu da se mase izvjesno demorališu. Ovo je dovelo do pojave kradje i to 
ne samo od mještana gdje kolonisti nisu bili uključeni u nar.[odnu] valast naredili 
smo da se jedan broj kolonista uključi vodeći računa o prilikama u mjestu. Ovo je 
uzeto samo kao privremeno dok se ne izvrši potpuno naseljavanje kolonista, a za-
tim će se provesti izbori. 

Odnosi izmedju mještana i kolonista uopšte uzev zadovoljavajući su i razvija-
ju se pravilno, izuzimajući pojedina mjesta. Medjutim ovjde vlada izvjestan strah 
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kod mještana, jer je jedan kolonist napao jednu mještanku isjekao joj prste na ru-
ci i iskopao oko. Kolonisti su se ipak snašli i zakazali masovnu konferenciju na 
kojoj su ovo osudili i i tražili da se zločinac strijelja. Čak je istupio i otac toga zlo-
činca i tražio njegovu likvidaciju. Medjutim on je pobjegao i nisu ga više našli. U 
magazinu nar.[odnih] dobara zatekli smo prilično stvari skoro već istrunule koje 
nisu dijeljene i naredili da se imaju podijeliti sve. Obilazili smo izvjestan broj kuća 
i vidjeli da u prilično čiste i uredjene. Oni su imali ljekara, a mi smo im naredili da 
formiraju bolnicu. Medjutim kako u ovom selu tako i u svim drugim uopšte se ne 
može dobiti ljekova. Javili smo Upravi za vanredne nebavke da im se odredi jedna 
količina ljekova i to za čitavu Vojvodinu. U ovome selu nije onako teška situacija 
kao što se dobija utisak u N.[ovom] Vrbasu i Sivcu. Samo onoga dana kad smo 
mi tamo stigli bilo je 5-6 svadbi. Kolonisti se već uveliko žene. Iz Brestovca smo 
pošli u Odžake jer je tamo smještena rejonska Uprava nar.[odnih] dobara. 

Odžaci:  
Po planu je predvidjeno da se ovde neaseli 600 porodica, Srbijanaca, a do 

sada još nije stiglo nitko od kolonista. Medjutim sve kuće koliko ih ima već su zau-
zete od starne autokolonista. Medjutim na primjeru Odžaka najbolje se može vi-
djeti kakvo je staranje i kolika je briga svih tih komisija narodne vlasti i organiza-
cija za koloniste. Iako ovdje nalazi se sjedište rejonske Uprave nar.[odnih] doba-
ra, sjedište sr.[eskog] NO-a, isto tako kolonisti su poslali i svoju komisiju koja je 
imala da pripremi smještaj za koloniste, uprkos svemu tome nije zvršena nikakva 
priprema. Na zajedničkom sastanku rekli su mi da su obavješteni da će kroz 10 
dana stići 200 porodica. Kada smo ih zapitali gdje će ih smjestiti oni nam na to 
nisu mogli odgovoriti. Autokolonisti koji su ovdje doseljeni u većini su Vojvodjani. 
Mjesni NO drži u svojim rukama autokolonisti. Sekretar vrlo sumljiv čovjek siste-
matski je radio na tome da se okupi što više autokolonista. On je govorio „ako 
nas bude mnogao ne mogu nas otjerati”, radi čega je postao popularan i na izbo-
rima je izglasan za sekretara mjesnog NO-a. Na zajedničkom sastnaku na kome 
su bili okupljeni svi oni koji su se bavili pitanjem kolonista mi smo vrlo oštro istu-
pili i osudili njihov dotadašnji rad. Postavili smo da se u roku od 14 dana imaju 
učiniti sve pripreme, osposobiti kuće, prikupiti robu koja je izdata na privremene 
reverse, pripremiti i osigurati hranu i o tome izvjestiti GNOV i Glavnu komisiju za 
kolonizaciju. Takodjer smo javili drugovima iz Srbije da kolonisti iz Niško-Zaplanj-
skog i Prokupačkog sreza pošalju druge ljude u komisiju jer su im ovi koje su po-
slali vrlo slabi. 

Tovariševo:  
Ovo selo popalili su Njemci i veliki broj mještana ostao je bez kuće radi čega 

su se uselili u bivše njemačke kuće u koje je trebalo naseliti koloniste. Po planu je 
predvidjeno da se ovdje doseli 165 porodica, a do sada je doseljeno 107. Od ce-
lokupnog broja kuća preteklo je za smeštaj kolonista svega 116. Ovo je ozbiljan 
problem jer se mještani koji su naselili njemačke kuće nemjau kud iseliti. Ovdje 
su naseljeni krajišnici koji se prilično snalaze. Kod njih je isto tako bilo goruće pi-
tanje drva. Oni su sami bili pošli u obližnju šumu daleko 3 km od sela gdje u sjekli 
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drva i na ledjima ih donosili. Narodne vlasti ni ovdje nisu htjele da im pomognu 
ikao su mogle. Mi smom im odredili koliko njaviše mogu odsjeći drav a isto tako 
smo naredili mjesnom odboru da im obezbijedi prevoz pomoću zaprege koje ima-
ju mještani, jer se kod njih nalazi prilično velik broj konja koji su ostali iza Njema-
ca. Tu u samom selu postojala je jedna manja fabrika ulja koja je radila, ali koja 
je pri radu upropašćavala za 50% sirovinu. Mi smo naredili da ova fabrika odmah 
prestane sa radom. Problem masnoće ovde je naročito oštro postavljen zato što 
kolonisti ne mogu da jedu ulje. Nebriga upravnika nar.[odnih] dobara dovela je do 
toga da su kolonisti odkako su došli pa sve do danas jeli samo pšeničan hljeb i na 
taj način iscrpli onaj deo pšeničnog brašna na koji imaju parvo, tako da će od sada 
morati jesti helb samo od kukuruza. Upravnik nar.[odnih] dobara pravda se kako 
nije imao mlina za mlevenje kukuruza, medutim mi smo odmah pronašli jedna voj-
ni mlin i on je obećao da im može mljeti dnevno po pola vagona kukuruza samo 
ako im toliko treba. Kod kolonista ovog sela oseća se izuzetno golotinja na što smo 
skrenuli pažnju rejonskom upravniku i Glavnoj komisiji i tražili da se za nih nešto 
pošalje. Medjutim kad smo došli u Bačku Palnku našli smo prilično robe koja je 
došla od UNRE i koja već više od mjesec leži i nedjeli se. Ova roba bila je u ma-
gazinu Uprave nar.[odnih] dobara. Naredili smo da se pritupi hitnoj podjeli. U To-
variševo smo naredili da se pošalje jedna količina ječma od koga će kolonisti sami 
praviti geršlu. 

Bačka Planka:  
Ovdje je do sada kolonizirano 284 porodice Drvarčana, a treba da se koloni-

zira 400. Kolonisti su ovdje smješteni po dvije i više porodice u jednoj kući. Pored 
autokolonista veliki broj kuća zauzele su i pojedine ustanove. Tako napr.[imer] 
Njemački civilni logor zauzeo je 12 kuća, bolnica ustaške zarobljenike 14 kuća, 
jedna brigada naše vojske 18 kuća. Kolonisti ovog mjesta dobili su prilično stavri 
ali su im ostale samo neispravne kuće. Na konfernciji koju smo mi bili zakazali sa 
nar.[odnim] valstima komisijama i upravnicima nar.[odnih] dobara došao je prili-
čan broj kolonista koji su iznosili pod kavim uslovima oni danas žive. Tek je osam 
dana bilo odkako smo došli kolonisti njihove stvari stajale su nerješene. Narodni 
odbor ne samo što se nije brinuo za koloniste, nego je i sabotirao njihovo zbrinja-
vanje. Pošto su skoro sve kuće koje su naselili kolonisti bile bez šporeta kolonisti 
su tražili da im se prikupe i predadu oni šporeti koji su izdati na privremeni revers. 
To je primio na sebe mjesni odbor, i napisao pozive 8.o[vog].m[jeseca]. medjutim 
kad smo mi tamo stigli 12., te pozivnice još nisu bile razdjeljene i nijedna šporet 
nije bio prikupljen. Upravnik nar.[odnih] dobara nije imao nikakvog pregleda. Mi 
smo dugo diskutovali sa njima o svim ovim stvarima i rekli im da ih od danas či-
nimo odgovornim za stanje o kolonistima. Iz dalje diskusije dozanali smo od pri-
sutnih kolonista da su za ovu veče kolonisti ostali bez večere, jer je upravnik do-
bara rekao da nema od čega da večeraju, medjutim dozanli smo da je svega pri-
je tri dana Uprava nar.[odnih] dobara u Palnki dozvolila da se pokvari i propadne 
1000 kg mesa, radi čega su ga morali zakopati u zemlju. Sam taj upravnik saop-
štio nam je da već prekosutra kolonisti neće imati ni hljeba, jer nemaju drva za 
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mlin da bi samljeli žito. Medjutim to pitanje mljenja rješili smo privremeno na taj 
način dok se ne nabave drva. Pitanje drva rješili smo na taj način što smo i ovim 
kolonistima odredili jednu obližnju šumu u kojoj mogu odsjeći odredjenu minimal-
nu količinu dok ne stignu drva. Poslije svega što smo ovdje zatekli naredili smo 
da rejonski upravnik nar.[odnih] dobara ima svakodnevno obavještavati Glavnu 
komisiju po stanju prehrane kolonista na teritoriji njegova rejona. Isto tako naredili 
smo mjesnom i sreskom NO-u da imaju nedjeljno obavještavtai GNOV o stanju ko-
lonista u Bačkoj Palanki. 

Odavde smo krenuli za N.[ovi] Sad, gdje smo održali konferenciju na kojoj su 
prisutstvovali sekretar GNOV Ljubo Momčilović, p.[ot]pukovnik Dimitruje Bajlica, 
njegov pomoćnik Lazar Ercegovac, Dušan Egić, upravnik Glavne poljoprivredne 
komisije, njegov pomoćnik Radeka Pavle, Zdravko Romac, član I.[zvr[nog]O[dbora]-
a GNOV-a Lazar Udovički, Milan Kalafatić i ja. Na ovoj konfernciji ja sam izneo 
ono stanje koje smo mi tamo zatekli takodjer sam i ukazao i na uzroke koji su do-
veli do takvog stanja i ukazao na pojedinim primjerima kako smo rješavali stvari. 
U daljoj diskusiji dugovi su vidjeli greške i propuste kako Glavnog odbora tako i 
komisija. Dрug Milan Kalafatić iznosio je razne argumente kako ima mnogo posla 
i kаo se nije moglo stići, a zatim je rekao ni ovako kako smo mi radili mnogo ne po-
stiže jer ni ovim nije riješeno pitanje kolonista. Zatim smo se složili da formiramo 
dve komisije, s tim da jednu pošaljemo u Banat, a druga da bude za Srem i Bač-
ku. U ove komisije imali bi da udju drugovi iz GNOV-a, Gl.[avne] Komisije i po je-
dan drug iz okruga i sreza gdje će komisija raditi. Njihov zadatak bio bi da obidju 
sva sela gdje ima kolonista i rješe stvari onako kako smo ih mi rješavali. Komisje 
ima odmah da se formiraju i da krenu na teren s tim što će se predhodno sa nji-
ma održati sastanak i poraditi ova pitanja po kojima treba imati odredjen stav. 

Medjutim mnoge od ovih mjera koje smo mi tamo poduzeli, one su uglavnom 
palijativnog karaktera i donose izvjesna olakšanja samo onim mjestima u koja smo 
mi dolazili, dok još uvjek ostaje nerjšeen onaj gro problema koji su opšteg karak-
tera ili proizilaze iz same organizacije za sprovodjenje kolonizacije. Zato sma-
tram da bi bilo dobro učiniti neke izmjene u samoj organizaciji i uzeti u riješava-
nje ona pitanja čije je rješenje ulovljava normalnu kolonizaciju. 

Najnužnije mjere koje bi trebalo poduzeti po pitanju kolonista jesu slijedeće: 
1. Smatram da bi trebalo izvršiti fuzionisanje Glavne komisije za koloniza-

ciju i Glavne poljoprivredne komisije i na taj način objediniti rukovodjenje iz jed-
nog centra kolonizacije u Vojvodini. Kod sjedinjavanja ovih komisija trebalo bi osta-
viti i dalje da tamo rade sve one kadrove koji su već tamo jer će im biti potrebni. U 
slučaju da dodje do ujedinjenja ovih komisija trebalo bi da neko podje kod njih i 
pomogne oko postavljanja organizacije rada unutar sam komisij.[a] .Ovako orga-
nizovana komisija i GNOV imali bi da pripreme svu odgovornost za stanje koloni-
sta, jer treba znati da GNOV do sada uopšte se nije interesovao za koloniste. 

2. Kod pitanja autokolonista treba znati da su većina kolonista sami Vojvo-
djani, zatim dolaze kolonisti iz Kosmeta, njih ima oko 2.000 porodica, možda i 
više. Na autokoloniste pada i jedan broj bivših kolonista iz Makedonije. Ostali dio 
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autokolonista čine ljudi iz raznih federalnih jedinica, a medju njima ima najveći 
broj sumnjivih ljudi koji su bježali isprd naše vojske i vlasti. Oni su se sklanjali u 
Vojvodinu, jer su tamo mogli da opstanu, pošto su vlasti bile slabije i manje ih go-
nile. Zatim ima jedan broj ljudi koje su pojedini naši ljudi upućivali. 

Mislim da ovo pitanje treba rješti na taj način što će se morati prvo rješiti pita-
nje kolonista sa Kosmeta i Makedonije, a zatima postaviti da svi ostali imaju ići u 
svoja mjesta i otuda tražiti kolonizaciju redovnim putem. Na ovaj način, automat-
ski bi se pojavili i odvojili oni ljudi koji su od nekog upućivani od onih koji su pošli 
sami. Mi bi mogli odmah koloniziratii sve one koje su po nečijem odobrenju došli 
dok bi ostale zaista trebalo i vratiti natrag, jer nam oni sistematski ometaju pra-
vilno kolonizaciju. 

3. Piatanje kolonista sa Kosmeta već se mjesecima rešava, ali stvar stoji 
na mrtvoj tačci. Savezno Ministarstvo za kolonizaciju izdalo je, posle dugog nate-
zanja naredjenje da svi koilonisti imaju razmestiti u ona sela gde se koloniziraju 
seljaci iz njihovih srezova, t.j. iz srezova u kojima su oni živjeli prije nego su se 
kolonizirali u Makedoniji, odnosno Kosmetu. Ministarstvo za kolonizaciju Srbije, 
medjutim, misli da ove koloniste treba smjestiti zajedno u neko odredjeno selo. 
Meni se čini, da je ovo drugo mišljenje mnogo praktičnije, brže i najeftinije a to bi 
i sami kolonisti željeli. Medjutim treba oderditi jedan stav i energično ga sprovo-
diti, a ne kako se sad radi. Po svemu sudeći Savezno Ministarstvo za kolonizaciju 
ovu stvar namerno odugovlači i nastoji da što veći broj ovih kolonista ponvo vrati 
na Kosmet. 

4. Pitanje bivših kolonista iz Makedonije još uvjek nije na dnevnom redu, bar 
ukoliko se tiče onih što su u Vojvodini i ne rešava se. Razlozi su isti koji su i gore 
pomenuti, politika Saveznog Ministarstva. 

5. Smatram da bi privremno trebalo obustaviti dalju kolonizaciju, bar iz da-
ljih krajeva, dok bi se mogla vršiti kolonizacija kolonista iz Vojvodine i bližih mje-
sta iz Srbije. 

6. Pitanje drva treba hitno rješavati na taj način što bi se više insistiralo da 
ona količina drva koja je odredjena za koloniste ima što prije isporučiti kolonistima. 

7. Pitanje masnoća i variva treba obavezno povećati, bar dok traje zima. Ko-
liko to povećanje može da bude možemo tražiti da za to da prijedlog komisija iz 
N.[ovog] Sada. 

8. Pitanje odjeće i obuće može se popraviti time što bi se jedna količina tih 
stvari od UNRE odredila specijalno za koloniste. 

9. Pitanje zdravlja treba rješavati na taj način što bi se u svakom mjestu orga-
nizovala bolnica ili zdravstvena stanica, a za to ima mogućnosti. Isto tako trebalo 
bi formirati jednu ljekarsku ekipu koja bi obišla sva sela kolonista i pomogla nam 
u daljim rješavanjima ovog pitanja. Za sada je nužno da im se što prije pošalje 
nešto ljekova. 

10. Po pitanju šporeta i posudja treba postupiti na taj način što bi se neka liv-
nica odredila da lije dijelove za zidne šporete, i obezbijedila izgradnja rerni, po-
sudje time što bi se odobrila ona količina posudja od 5 vagona koja im je bila do-
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dijeljena. Smatram da bi trebalo javiti da novi kolonisti ponesu sa sobom posudje 
u koliko ga imaju što su radili Slovenci. 

11. Pitanje novca za koloniste je takodjer krupno pitanje jer ima ljudi koji ne-
maju za šta da kupe duvan i novine, a nemaju gdje da zarade. Ovo pitanje neznam 
kako bi se moglo rješiti, ako ne nekim dugoročnim zajmom, pa makar to bio mali 
zajam. Treba znati da ovaj zajam nije nužan za sve koloniste, jer ima jedan broj 
ljudi koji imaju novca. Mi smo njima kako pojedinačno tako i na konferencijama 
govorili da svi ovi troškovi koji se danas čine oko njih padaju na njihov račun i da 
će to oni morati oduživati. 

12. Pitanje gradjevinskog materijala u okliko bi se obezbedilo, ljudi bi u toku 
zime izvršili mnoge opravke na kućama. Saznao sam da je odrdjeno da se pravi 
30.000 kreveta za koloniste. Medjutim vjerovatno bi bilo bolje da je dotjeran ma-
terijal za Vojvodinu pa tamo budu pravljeni kreveti, jer bi koštali jeftinije pošto i 
tamo ima fabrika i radionica koje bi mogle raditi. U Kuli ima jedna fabrika ramova, 
koja ne radi, a mogla bi praviti krevete. 

13. Najzad dolazi pitanje sjemena koje trebas i još danas ozbiljno postaviti. 
Čim otopi ovaj snijeg već će im trebati pojedine vrste sjemena. Takodjer je nužno 
da se do proljeca se pripremi podjela zemlje, ako ne ono bar okućnica, jer neće 
imati ljudi gdje da rade, a to je za njih veoma važno pitanje. 

Čini mi se da ukoliko bi se ova pitanja rješila na vrjeme, a ona se mogu rje-
šiti, mogli bi očekivati da se dalja kolonizacija odvije normalno i po planu. Razumje 
se da će tu biti još teškoća i da će se pojaviti nove, naročito oko obrade zemlje, što 
uvjek prati svaku kolonizaciju i čega su svjesni i sami kolonisti. 

Uprkos svih teškoća koje su gore nabrajane mislim da ćemo sa više brige i 
kontrole moći do kraja uspješno provesti kolonizaciju, pogotovo kada se ima u 
vidu, da se medju kolonistima nalazi ogroman broj naših najsvjesnijih porodica i 
da tamo ima veliki broj ljudi na kojeće mo kasnije moći oslanjati u rješavanju svih 
ovih poteškoća. 

Naglašavam da od drugova iz Vojvodine treba tražiti mnogo više brige i od-
govornosti po pitanju kolonista . 

 
SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU! 

 
Beograd, 18. januara 1946 g. Za Kontrolnu komisiju 
[potpis] 
 
Voja Leković2 

                                                                          
2 АЈ, Ф50, Влада ФНРЈ, Председништво Владе, Привреда, пољопривреда, шумарство, 

ф.89,ај.188. 
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Novi Sad 

 
 

EIN DOKUMENT ÜBER DIE PROBLEME BEI DER DURCHFÜHRUNG DER 
KOLONISIERUNG IN DER WOIWODINA 

 
ZUSAMMENFASSUNG: Die Durchführung des Gesetzes über die Agrar-

reform und Kolonisierung wurde anfangs von zahlreichen Schwierigkeiten 
verfolgt. Zu diesem Zwecke ist Ende 1945 eine Kommission auf das Terrain 
gegangen, die einen ziemlich schlechten Zustand in sechs Kolonien in der 
Batschka festgestellt hat. Aufgrund des Berichtes, die Voja Leković an die 
Präsidentschaft der Regierung der FNRJ gerichtet hat, wurden Probleme evi-
dentiert, welche sich in allen Kolonie-Siedlungen andauernd wiederholten. Im 
Bericht wurden Feststellungen und Vorschläge für die weitere Tätigkeit und 
den ungestörten Verlauf der Kolonisierung der Woiwodina geäußert.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Agrarreform und Kolonisierung, Bericht, Ministerium 
für Kolonisierung, Alt- und Neuvrbas, Alt- und Neusivac, Bačka Palanka, Bre-
stovac, Tovariševo, Odžaci, Kontrollkommission, Präsidentschaft der Regierung 
der FNRJ, Vojislav Voja Leković 



UDC 929.73 Trubeckoî G. N. 
UDC 94(497.113 Novi Sad)"1911" 

САЊА ГАВРИЛОВИЋ, АРХИВИСТА 
Архив Војводине  

ЗАПИС О ТАЈНОМ БОРАВКУ КНЕЗА ТРУБЕЦКОГ  
У НОВОМ САДУ 1911. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Руски кнез Григорије Николајевич Трубецки је као опуномоћени 
представник руске владе стигао у лето 1911. године у Београд, а потом и у Јужну 
Угарску, где је у разговору са српским првацима разматрао општу ситуацију у 
Европи и превасходно положај словенских народа у Аустро - Угарској. Ове тајне 
разговоре забележио је Радивој ( Рада) Петровић, трговац и јавни радник. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: кнез Трубецки, др Бошко Петровић, Радивој Петровић, Нови 
Сад  

Архив Војводине у мноштву својих фондова и збирки чува непроце-
њива, у многим случајевима до данас непозната документа везана за исто-
рију и културу различитих народа на простору данашње Војводине. Један 
од таквих докумената је и запис о тајном боравку руског кнеза Григорија 
Николајевича Трубецког1 у Новом Саду августа 1911.године.2  

Кнез Трубецки је у лето 1911. био у својству руског посланика у Ца-
риграду (Истанбулу) и по налогу руске владе је стигао у Београд, на зва-
                                                                          

1 Кнез Григорије Николајевич Трубецки (1873-1930) је у време посете Београду и Новом 
Саду 1911. године био у својству руског посланика у Цариграду. Он је био изузетно добро 
обавештен о односима између Русије и Турске и балканских земаља, због чега је 1912. године 
постављен на место начелника Одељења за Блиски Исток у Министарству унутрашњих 
послова Руске царевине, што је у овом случају, подразумевало балканске земље у оквиру 
руских односа са Турском. У време ратних дешавања 1914. године, Трубецки је у касну јесен 
(октобар - новембар) добио место посланика у Краљевини Србији, које је без икаквог двоум-
љења радо прихватио. Нашао се у Нишу, новембра 1914, забележио српску победу на Колу-
бари – новембра, децембра исте године, улазак српске војске у ослобођени Београд, као и 
српску епопеју 1915. и повлачење преко Албаније 1915/1916. Трубецки се није вратио у Ру-
сију, услед Револуције 1917. године, него је, као и многи виђенији Руси, завршио у Францус-
кој, где је у емиграцији живео до своје смрти 1930. (Кнез Григорије Николајевич Трубецки, 
Рат на Балкану 1914-1917. и руска дипломатија, Београд 1994.) 

2 Архив Војводине, Ф. 444 Збирка доктора Јована Милекића (1841 - 1963) , а.ј. 571. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 50

ничне разговоре са представницима Владе Кнежевине Србије. Њега је са 
српске стране примио, између осталих, и начелник министарства спољ-
них послова Иван Иванић, који је са Трубецким водио поверљиве разгово-
ре о спољнополитичкој ситуацији и опредељењу народа на тлу југоисточ-
не Европе.3 Како је Трубецки добио у задатак од руске владе да се извиди 
ситуација и расположење Срба у Хабзбуршкој монархији, односно њеном 
угарском делу, Трубецки је замолио начелника Иванића да га упути у тај-
ну посету Новом Саду, где би се он (Трубецки) састао са поверљивом и 
добро обавештеном личности угарских Срба. Иванић, је за ту прилику, 
Трубецком препоручио свога пријатеља др Бошка Петровића, истакнутог 
публицисту и националног радника.4 

Проблеми о којима је Трубецки водио разговоре у Београду, а потом 
и у Новом Саду су били вишеструки. Русија се после низа спољнополитич-
                                                                          

3 Трубецки је у погледу српског народа, како на тлу Хабзбуршке монархије, тако и у 
Кнежевини Србији, имао изграђено мишљење, које је као добар дипломата сакрио од свог 
саговорника Ивана Иванића. Трубецки је то своје мишљење записао у свом делу Рат на 
Балкану 1914-1917. и руска дипломатија, изашлој у преводу на српски језик у Београду 1994. 
године. Срби су у глобалу посматрано за Трубецког „народ који се ни на чије обећање не може 
ослонити, посебно ако му треба назначити рок. У српским одговорима нема прецизности, јер је 
нема ни у њиховом мишљењу. Срби никада не виде ствари какве јесу, него увек боље или горе него 
што јесу. За време рата код њих је огромну улогу играло расположење, када су у стању да из потпу-
ног безнађа и очајања пређу у победнички занос. У томе је слабост али и необична животност овог 
малог народа.Такође је Трубецки изразио мишљење о ситуацији у Аустро-Угарској, односно 
српско - хрватским односима унутар ње. Срби су беспоговорно убеђени у надмоћ своје културе и 
историје и том погледу су велики шовинисти. Склони оптимизму затварали су очи пред тешкоћа-
ма, не желећи да виде дубоке разлике између себе и Хрвата, које су се ствролиле системом живљења 
оба народа. Срби су православни, Хрвати католици. Међу Србима није било никаквих сталешких 
разлика, у Хрватској је постојала стара аристократија. Срби су у суштини народ сељака, Хрвати 
су вековима били под утицајем немачке културе. Разлика међу њима је као између грађана и сеља-
ка.” (Кнез Григорије Николајевич Трубецки, Рат на Балкану 1914-1917. и руска дипломатија, 
Београд 1994, 78-79; 90-91) 

4 Др Бошко Петровић, је рођен у Парагама (Бачка) 10. октобра 1869 – умро у Скопљу 7. 
јула 1913. Завршио је богословију у Сремским Карловцима, а филозофију са додацима сла-
вистике и германистике, као и докторат у Бечу. Бошко Петровић је био један од увиђајних 
професора Новосадске српске велике гимназије и сарадник, као истраживачки новинар, 
више српских листова у Аустро-Угарској и Кнежевини Србији. Између осталог, др Бошко 
Петровић је писао и за Српску ријеч, часопис босанских Срба из Сарајева, у чије је име, као 
добровољац и новинар, отишао на фронт за време балканских ратова. Како се наводи у 
некрологу изашлом у новосадској Застави 24/25. јуна 1913. године, др Бошко Петровић је 
био прво професор сарајевске гимназије, при чему је стекао не мале симпатије ондашњих 
(босанских) Срба. Због свог карактера и опирања насилним поступцима Калајевог режима 
у Босни и Херцеговини, Петровић је прво кажњен 1904. пребацивањем у Тузлу, а касније и 
протеран из Босне. Даље уточиште је нашао код угарских Срба, 1906. године као професор 
Српске велике православнме гимназије у Новом Саду. Као добровољац и новинар, оболео је 
од колере, на путу између Скопља и Штипа, крајем јуна 1913. године. Вест о његовој смрти, 
која је наступила услед болести у ноћи између 7. и 8. јула је пренела новосадска Застава 24. 
јула 1913. године. Наводи се да је сахрањен у Скопљу, где му се и данас, вероватно заборав-
љен, налази гроб. (Застава, бр.154, Нови Сад 24. јул 1913) 
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ких неуспеха у последњој декади XIX века почела враћати на међународну 
сцену. Пристанком уз Енглеску и Француску и коначним уобличавањем 
Антанта савеза (1904/1907), руска политика на Балкану је постала опет 
активна и веома заинтересована за словенско (јужнословенско) питање, 
што је Русију довело у оштре полемике са Аустро - Угарском, којој је реше-
ње словенског питања представљало уједно и спољни и унутрашњи при-
оритет.5 Унутрашња превирања у оквиру Аустро-Угарске су донела ве-
лике разлике између аустријског (немачког) и угарског (мађарског) дела 
Монархије. Они су своје разлике исказивали и у односу на словенско пи-
тање. У аустријском делу Монархије је цар Фрања Јосиф (1849-1916) низом 
закона о слободи и употреби језика смањивао разлике и антагонизме из-
међу Немаца и Словена, посебно Чеха и Пољака, да би 1907. у аустријском 
делу Монархије било уведено и опште право гласа, а самим тим и грађан-
ства, као покушај смањивања националних тензија.6 Угарски (мађарски) 
део Монархије је од Нагодбе 1867. и стварања Дуализма имао свој, само-
сталан, и по много чему, потпуно другачији развојни пут, а однос према 
словенском питању је био у супротности са свим либералним ставовима. 
Процес мађаризације који је започет у другој половини XIX века је нарочи-
то погодио словенске народе, пре свих Србе, Хрвате и Словаке.7 Они су 
низом драконских закона бивали све више асимиловани, а њихова права 
сведена на најмању могућу меру.8 Закон о народностима који је донешен 
1868. године иако либералан у признавању појединачних грађанских пра-
ва, је припадницима немађарских народа изузетно тешко пао, јер је при-
знавао само мађарску политичку нацију.9 Због такве ситуације национал-
но питање у Угарској је било стални камен спотицања између мађарске 
владе и представника немађарских народа. Ситуација је постала још тежа 
доношењем тзв. Апоњијевог закона 1907.године10, по коме је мађарски је-
зик постао обавезан у свим школама, па и у школама народности. Ова на 
почетку тиха, а законима мађарске владе јавно обзнањена мађаризација је 
условила потпуну промену етничке структуре у Угарској, тако да су у пе-
риоду од само 60 година (од 1850. до 1910.) Мађари у Угарској достигли 
надполовичну већину у укупном броју становништва.11 

                                                                          
5 Alan John Percival Taylor, Habzburška monarhija 1809-1918, Zagreb 1990, 216-286. 
6 Исто. 
7 Димитрије Кириловић, Помађаривање народа у бившој Угарској, допуњено издање, Нови 

Сад-Србиње 2006, 19-163. 
8 Димитрије Кириловић, нав. дело, 19-163; Дејан Микавица, Српска Војводина у Хабзбур-

шкој монархији 1690-1920, Нови Сад 2005, 189-192. 
9 Дејан Микавица, Српско питање на угарском сабору 1690-1918, Нови Сад 2011, 179-269. 
10 О закону о народностима и Апоњијевом закону види у : Дејан Микавица - Владан Гав-

риловић -Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа 1538-1918, Нови Сад 
2007, 294-298; 347-363. 

11 Петар Рокаи - Золтан Ђере - Пал Тибор - Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 
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Осим такве ситуације у Аустрији и Угарској, као јако унутрашње а 
уједно и спољно питање у оквиру Двојне монархије се јавило јужносло-
венско питање, при чему су многи у Бечу, а међу њима и престолонаслед-
ник хабзбуршког престола Франц Фердинанд, желели укључити јужно-
словенске народе као трећи важни чинилац за опстанак Монархије, од-
носно заговарали Тријализам у оквирима Монархије. Такође то је било и 
веома важно спољно питање, јер су јужнословенски народи Аустро-Угар-
ске, пре свих Срби, почели гледати ојачану Србију као свој јужнословен-
ски Пијемонт.12 Такође, Србија се нашла у сфери интересовања и Аустро-
-Угарске и Русије, око њихових политика на Балкану, а посебно у односу 
на Босну и Херцеговину и извршену Анексију БиХ од стране Аустро-
-Угарске 1908. године.13 

Ове и сличне проблеме и питања је највероватније изнео др Бошко 
Петровић пред кнеза Трубецког у њиховом међусобном тајном разговору 
у кафани Бела лађа једне августовске вечери 1911. године у Новом Саду.  

Разговор је прибележио и оставио за будућа поколења рођак др Бош-
ка Петровића – Рада Петровић.14 Запис о овом тајном разговору, у целини 
доносимо са нашим интервенцијама у угластим заградама : 

Господин Тома Кекруљев пишући о историји свештеничке куће Пе-
тровића у Парагама, који су пуних 150 година овом парохијом служили 
узгред је споменуо и тајну посету руског [царског] посланика тада у Цари-
граду. Ту је у неколико редака описао у кратко ток разговора, који је кнез 
Трубецки водио са својим давнашњим познаником др Бошком Петрови-
ћем професором Српске гимназије у Новом Саду. Господин Светозар 

                                                                                                                                                                                   
2002, 496-497; Дејан Микавица, Српско питање на угарском сабору 1690-1918, 202-203. 

12 Димитрије Ђорђевић, Сучељавање са Аустро - Угарском, Историја српског народа, књ. 
6/1, Београд 2000 (пон.издање), 135-174; Андрија Раденић, Борба за политичка права у Јужној 
Угарској, Историја српског народа, књ.6/1, 496-555; Радош Љушић, Независна држава 1878-1918, 
Историја српске државности, књ.2, Београд 2001, 177-238. 

13 Милорад Екмечић, Национални покрет у Босни и Херцеговини, Историја српског народа, 
књ.6/1, 604-649; Тибор Пал, Мађарско политичко јавно мнење и српско питање на Балкану 1903-
1914, Нови Сад 2012, 135-164. 

14 Радослав Рада Петровић је рођен у Парагама 1867. године од оца Стевана и мајке Ма-
рије рођене Петровић. Основну школу завршио је у родном месту а 5 и 6 разред у Оџацима. 
Како је већ од малена био бистар отац га је определио за трговца, те је трговину изучио у 
чувеној трговачкој кући Јоце Јерасовића у Сомбору. Био је члан Српске народне радикалне 
странке, писац многих чланака за лист Застава. Био је један од водећих трговаца код Срба у 
Монархији крајем XIX века и организатор Српске трговачке омладине у Новом Саду. Такође 
је организовао рад спортске омладинске организације Српски соко 1889. године. У првој дека-
ди XX века, односно 1910. добио је држављанство Кнежевине Србије и преселио се за Бео-
град. Постао је један од важних чланова Радикалне странке Николе Пашића. Живео је доста 
дуго и дочекао Други светски рат у Југославији. Био је потписник Апела српском народу из 
августа 1941. године. Написао 1943. своју аутобиографију (Архив Војводине, Ф. 444 , а. ј. 568). 
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Дринчић новинар донео је у Новосадском листу Дан 20 - V 1937 године 
цео чланак по причању г[осподина] Дринчића а по причању брата по-
којног др Бошка Петровића Ђоке опис тога састанка у Новоме Саду. Како 
чланак господина Дринчића није у потпуности веран том састанку, а како 
је тај састанак одржан прво у Београду са господином Иваном Иванићем 
на којем је састанку и писац [ових] редака суделовао а како је писац ових 
редака тачно прибележио и састанак у Београду као и други састанак са 
др Бошком Петровићем у Новом Саду и због тога овај разговор вреди 
верно у целости забележити. Анексија Босне и Херцеговине од стране 
А[устро]-Угарске 1908. године изазвао је у целом српству револт и огор-
чење. Нерасположење према А[устро]-Угарској манифестовало се не само 
у Србији и всеколиком српству, него и тада још царској Русији. Кнез Тру-
бецкиј, тадашњи дипломата руски у Цариграду, био је добар пријатељ 
Ивана Иванића тадашњег начелника министарства споњни послова а 
познати велики српски национални радник и новинар. Интересујући се а 
можда и по налогу своје владе, Кнез Трубецки дође потајно у Београд да се 
лично увери какав је утисак учинијо у Србији а и у Војводини анексиране 
српске Босне од стране А[устро]-Угарске. Сакупивши податке у Београду 
које је требао, желећи да лично посети и Војводину, да и тамо скупи по-
датке о расположењу Срба у Војводини и.т.д. умоли свога пријатеља Ива-
на Иванића да му повери и препоручи некога од најповерљивијих Срба у 
Новоме Саду, са киме би могао тајно и поверљиво разговарати и нужне 
податке сакупити.. Иван Иванић који је из младости имао пријатељске 
везе са др Бошком Петровићем, упути Кнеза Трубецког проф[есору] Бош-
ку у Нови Сад. Посета Кнеза Трубецког Бошку Петровићу у Новоме Саду 
разумљиво била тајна и у тајности је сачувана за све време аустроугарске 
владавине. Разговору који је вођен за једним столом баште „Беле лађе” и 
присуствовао је још и сада једини живи сведок Бошков брат Ђока Петро-
вић, тада учитељ, тога интересантног разговора. Било је то једне вечери 
августа 1911. године у једном заклоњеном кутку баште Беле лађе нашао се 
др. Бошко са својим братом Ђоком са Кнезом Трубецкој, руским послани-
ком у Цариграду. Бела лађа која је и тада била састанак српске интелиген-
ције, али нико од присутних није знао ко је странац. Несметано и неопа-
жено, могли су разговарати у толико пре, што је и Бошко и брат му Ђока, 
били редовни гости тога стола за вечером. Трубецкој није уопште могао 
дати повода да се мисли, да је он царски руски посланик у Цариграду, а 
још кано да долази преко Београда, у највећој тајности, са циљем да се 
боље упозна на извору са расположењем Срба у А[устро]-Угарској. Пошто 
Бошко није знао руски а Кнез Трубецкој није знао српски, разговор је во-
ђен на немачком језику, како су обојица говорили перфектно немачки, 
разговор је текао лежерно и пријатељски. Разговор се водио у почетку о 
овдашњим нарочито српском питању и кнез је показао велико познавање 
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овд[ашњих] прилика. Пошто му је Бошко дао сва обавештења о стању 
Срба у Мађарској, кнез Трубецкој узгдахну и тим реч[е] : Неће дуго потра-
јати, и ваше патње и муке престаће, и ваше патње решиће се на ваше задовољ-
ство. Разговарали смо и о општа словенска питања , па се тако дошло и на 
разговор о анексији Босне и Херцеговине која је још увек била за нас Србе 
сиротни удар. Бошко је изражавао Кнезу Трубецком негодовање Срба Вој-
вођана због млаког држања царске Русије у овом питању, што је српство 
изгубило Босну и Херцеговину. Кнез Трубецкој, није ни мало био изнена-
ђен овак[в]ог Бошковог пребацивања, он му је одговорио: „Исто незадовољ-
ство је и у Краљевини Србији и у Црној Гори. Русија је била принуђена, заједно са 
својим савезницима, да тако учини, пошто су Немачка и А[устро]-Угарска биле 
потпуно спремне, а ни наши савезници нису ни до данас, на против, нисмо спрем-
ни. Али уверавам вас, да ће Русија са Француском и Енглеском у скорој будућно-
сти задати Аустрији смртни ударац, а Србији не само да ће бити уступљена 
Босна и Херцеговина, него ће још и више добити”. Ове пророчанске речи Кне-
за Трубецког Бошка и брата му силно одушевише, изненадиле, нашто га 
Бошко упита; „Како то мислите господине Кнеже”? Кнез погледа око себе 
и тихо рече: „Данас су Русија, Француска, Енглеска и Србија савезнице. Иза ку-
лиса ови савезника, међу дипломатама, спремају се велика изненађења. Европска 
карта ће се за неколико година јако изменити, и то нарочито у корист Словена”. 
Кнез мало заћута и настави. Чувајте ову тајну, коју ћу вам рећи, јер је у ин-
тересу свих Словена. „Прво питање Европско, Турско је питање, спрема се савез 
између Србије, Црне Горе, Бугарске и Грчке. Када тај савез буде перфектан, они 
ће са свих страна напасти Турску и ослободити своје народе, који су под Турском”. 
Па када се све сврши са Турском наставио је Кнез, када Србија буде осигурана на 
Балкану увећана, ојачана, она ће се слободније развијати. Бошко је обећао Кнезу, 
да ће те разговоре у нај-већој тајности чувати, што је до своје смрти и одр-
жао. Кнез је те вечери такођер неопажено, напустио Нови Сад, а нико није 
ни у сну могао сањати, да је тај непознати гост у Новом Саду био главом 
Кнез Трубецкој, посланик у Цариграду велике царске Русије. Вративши се 
у Београд, поново се састао са Иваном Иванићем захвалио му се на пријат-
ном дочеку и информацијама, а о Новом Саду, Војводини и Србима нај-
ласкавије се изразио мој незабовљени пријатељ, школски друг Иван Иванић 
није све овде тачно испричао које сам све забележио и сада изнашам о тај-
ном путовању Кнеза Трубецког, посланика велике царске Русије, у Београд 
и Нови Сад, које држим, треба да се не заборави и за наш нараштај.15 

 
Рада Петровић 

                                                                          
15 Архив Војводине, Ф.444 Збирка доктора Јована Милекића (1841 - 1963) , а.ј. 571. 
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NOTIZ ÜBER DEN GEHEIMEN AUFENTHALT DES FÜRSTEN TRUBEZKOI IN NOVI 
SAD IM JAHRE 1911 

 
 
ZUSAMMENFASSUNG: Der russische Fürst Grigori Nikolajewitsch Tru-

bezkoi, Gesandter in Konstantinopel, ist als bevollmächtigter Vertreter der 
russischen Regierung im Sommer 1911 nach Belgrad, und später auch nach 
Südungarn eingetroffen. In Gesprächen mit serbischen Führern hat er die 
allgemeine Situation in Europa, in erster Linie die Lage der slawischen Völker 
in Österreich-Ungarn erörtert. Bei diesem Anlass hat Trubezki Schritte der 
slawischen Völker angesagt, sowie die Bereitschaft Russlands, sie in ihren 
Bestrebungen zu unterstützen. Diese geheimen Gespräche hat Radivoj (Rada) 
Petrović, Kaufmann und öffentliche Persönlichkeit, aufgezeichnet. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Fürst Trubezkoi, Dr. Boško Petrović, Radivoj Petrović, 
Novi Sad  
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МИРОСЛАВ JАЋИМОВИЋ, ИСТОРИЧАР 
Архив Војводине, Нови Сад 

ПРАВИЛНИК О ПИЈАЧНОМ РЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА НА 
ОСНОВУ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ МУНИЦИПАЛНОГ ОДБОРА У 

НОВОМ САДУ ИЗ 1931. ГОДИНЕ. 

САЖЕТАК: Промене које је изазвао Први светски рат, на неки начин се у еко-
номском смислу најпозитивније одразио и на сам Нови Сад. Град почиње економ-
ски да се оснажује и да врши реформе које су јачале његов систем функционисања. 
Шестојануарска диктатура је такође знатно погодовала развоју Новог Сада јер је 
град по основу Закона о називу и подели Краљевине Југославије на управна под-
ручја постао седиште једне од девет бановина. Честе економске и трговинске по-
требе града и грађана, захтевале су одржавање свакодневних и недељних пијаца и 
неколико месечних вашара, па је у складу са том наменом било потребно донети 
један правилник који би регулисао деловање трговаца, купаца и градских служби 
на тим местима. Правилник је на основу препорука стручних служби садржао мно-
га значајна упутства а донет је 27. фебруара 1931. године, док је његово потврђивање 
из Краљевске банске управе Дунавске бановине стигло до краја године. Правилник 
је званично требао да ступи на снагу 1. јануара 1932. године. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Нови Сад, Правилник, пијаца, пијачни ред, вашари, животне 
намирнице, Краљевска банска управа Дунавске бановине.  

Са завршетком Првог светског рата и стварањем југословенске држа-
ве, Нови Сад почиње свој интезнији економски развитак. Његов политич-
ки развој за период између два светска рата је у поприлично доброј мери 
познат, док се из економског, културног и друштвеног спектра града, и 
даље мало зна, пре свега јер је највећим делом архивска грађа била истра-
жена са политичког аспекта. Данас је битан елемент истраживања упућен 
и на остале факторе градског развоја па је уз политички и културни раз-
вој, све присутнији и економски чинилац.  

Са почетком двадесетих година, 20. века око 70 процената Новосађа-
на се бавио земљорадњом. Развојем градске индустрије, тај број се постепе-
но смањивао тако да је 1929. године Нови Сад имао нешто другачију слику 
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становништва: пољопривредници 60 %, знатлије 20 %, трговци 15 % и чи-
новници 5 %. У градском атару су се сејале различите пољопоривредне 
културе али су Новосађани били традиционално познати као добри баш-
товани.1  

Развоју Новог Сада након Великог рата у економском смислу допри-
нела је Трговинско-занатска комора, које је основана још давне 1919. годи-
не. Град је пре свега био ратарско насеље, али са невеликом количином 
обрадиве замље. Због све већег броја трговаца и заналија, град губи епитет 
ратарског града и добија статус трговинског центра. Нови Сад тада пола-
ко постаје центар трговине најпре Бачке области а касније и Барање.  

На његовим трговима окупља се све више трговаца нудећи разнораз-
ну робу и услуге. Тако је временом град добио неколико зона у ком су се 
одржавале пијаце и вашари па је градска власт на челу са Бранком Боротом 
увидела да се морају створити и правила функционисања таквих трговин-
ских скупова.2 Нови Сад у том периоду уводи канализацију, водовод, кал-
дрму по улицама и започиње изградњу још једног моста.  

Напредак новосадске привреде је импозантан кад се узме у обзир ко-
лика су минимална била улагања градских власти како у саму привреду, 
тако у и инфраструктуру. Све до Другог светског рата, градска управа је 
строго пазила да не уђе у новчани дефицит, па је највећи део средстава 
одлазио на градску администрацију и полицију (док ју је издржавала оп-
штина – 60 %), за техничке радове 20 %, за чишћење улица 10 %, за здрав-
ство и социјалну политику близу 3 % а за школство свега 0,5 %.3 

Са тим у вези, Муниципални одбор града Новог Сада је на својој скуп-
штинској седници од 27. фебруара 1931. године донео Главну одлуку са 
бројем записника 47. адм. 8769 од 1931. године којом је утврђен правилник 
о пијачном реду града Новог Сада. Записник и предлог су предати седни-
ци економског, финансијског и правног одбора 23. фебруара 1931. године 
како би даље био утврђен.  

У циљу што правилнијег функционисања Градског Надзорништва 
као тржног редарства, који је у смислу члана 57. Закона опште управе и 
тачка 26.-а 12. уредбе о устројству Управе полиције као других државних 
Закона, донешена је одлука следећа: Усваја се предлог Савета општине 
града о доношењу правилника о пијачном реду који гласи: „Правилник” 
о пијачном реду.4 

                                                                          
1 Слободан Бјелица, Политички ратвој Новог Сада између два светска рата, Нови Сад, 2008, 

137. 
2 Нови Сад је све до Другог светског рата убрајан у најскупље градове у држави.  
3 Слободан Бјелица, нав. дело, 138. 
4 Почетак овог пасуса је у делимичним цртама преузет из уводне речи Правилника 

града Новог Сада (1931. године) који се налази у фонду 126. Архива Војводине. AВ, Ф.126, 
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I Роба која се продаје на пијацама и вашаримa: 

Члан 1. 
На пијацама се продаје следећа роба: животне намирнице свих врста, приз-
води кућне индустрије, пољопривредни и индустријски производи, који служе 
за свакодневну употребу. 

Члан 2. 
На подручју града Новог Сада а на местима, које Градски савет у ту сврху 
нарочито одреди одржавају се ови пијачни дани: 
а) Свакодневна пијаца (осим законом прописаних норми) 
б) Недељна пијаца сваког уторка и петка сем ако није на држаник празник. 
в) Четири годишња вашара 

Члан 3. 
На дневној пијаци, слободна је продаја:  
1. ситне хране, кукуруза, мухара, јечма итд. 
2. разноврсног поврћа, 
3. свих риба слатких вода у свежем и сушеном стању а по дозволи и мoрска у 
ова два стања, 
4. воће свих врста у свежем и сушеном стању, као и вреже, 
5. јужног воћа, 
6. гљива: свих нешкодљивих печурака и смрчака, 
7. свих млечних призвода, јаја, меда, пекмеза и воска, 
8. хлеба и белог пецива, 
9. ситне стоке и дивљач, 

10. цвећа, 
11. занатских и индустријских производа, 
12. мануфактурне и галантеријске робе. 

Члан 4. 
Месо се продаје само у месарницама Ни на једној пијаци се не може прода-
вати ни месо, ни сало, ни сухо месо, нити уопште месни прозводи.  

Члан 5. 
1. На недељним пијацама се продаје роба, која се продаје и на свакоднев-
ним пијацама, 
2. На њима ће се моћи продавати и још све врсте сточне хране, гориво дрво, 
коље и остала дрвенарија, 
3. Крупна стока и мршави свињи, 
4. Израђевине кућне индустрије, као и пољопривредни и занатлијски произ-
води, 
5. Мануфактурална и галантеријска роба, 

                                                                                                                                                                                   
Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад (у даљем тексту: АВ, Ф. 126), II 
8487/1932.  
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6. Продаја старежа, која се може продавати и по дозволи Градског савета 
и на дневним пијацама и то на отвореним локалима. Стару и половну робу 
продавци старежа не могу куповати од непознатих и сумљивих лица. Ако по-
стоји сумња дужан је то продавац старежа пријавити пијачној власти. 

Члан 6. 
1. На годишњим вашарима, продаваће се осим свега наведеног до сад и 
месо припремљено у котлицима или тепсијама за исхрану људства, а под 
шатрама може се точити вино, пиво и ракија, 
2. Гостионичари као и печењари, који справљају јела од меса за продају, мо-
рају за то од Потрошарине и пијачне власти унапред затражити дозволу и 
место за обављање тог посла.5 

II Одређивање места за пијаце. 

Члан 7. 
Дневне пијаце држе се на сточној, рибљој и живинској пијаци, која се сада 
налази на Рибљем и Дрварском тргу. Поред тога свакодневни пијачни дану 
су у Футошкој, Краља Петра улици где се продају животне намирнице на мало, 
даље на Светојованском тргу, где се продаје жито и сено, те у Темеринској 
улици где се продаје зелен, поврће и воће на велико и на мало. 
Радно време на марвеној пијаци је од 6. сати изјутра почев од 15. маја за 
трговце, а за грађанство и пре 6 сати. 
Зими се почиње од 7 сати изјутра. Изузетно петком и уторком се на недељ-
ну пијацу пушта стока и пре одређеног времена, а исто тако а годишњим ва-
шарима почиње рад зором у суботу и траје до краја вашара који ће пијачна 
власт да одреди. 
Од марта месеца па до позне јесени на великој пијаца на темеринском дру-
му почиње рад од 4 сата изјутра а зими по потреби. 
На житној пијаци почиње на лето у 5 сати, а зими од 7 изјутра. 
Прoизвођач може робу продавати на велико само на одређеним местима, тј. 
на великој пијаци на Темеринском друму. 
Радно време на дневним пијацама траје до 12 сати и 30 минута, а недељом 
и празником до 10 сати преподне.  

III Додела места за продавце.  

Члан 8. 
Док Градски савет не одреди какву измену у погледу појединих пијаца, одр-
жаваће се дневни пијачни дани на местима наведеним у члану 7. Правил-
ника. То исто важи и за недељне пијачне дане и за годишње вашаре. 

Члан 9. 
Продајом робе на пијацам могу се бавити само лица која имају обртницу, но 
и она морају исходити од пијачне власти, дозволу за место продаје. Изузетак 

                                                                          
5 AВ, Ф.126, II 8487/1932. 
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чине ратари и баштовани ако само своје производе продају. 
А они који се не баве препродајом дужни су набавити и обртну дозволу. Ме-
ста на пијаци издаваће се првенствено произвођачима, а тек на другом ме-
сту препродавцима.  

Члан 10. 
Роба која се доноси на пијацу, мора се продавати на месту где по својој врсти 
и припада. Продаја по улици се забрањује. Може се дозволити пиљарима да 
порел пијаце и по кућама нуде живину, јаја и млечне произвиоде. Ова забра-
на се не односи на продавце галатеријске робе тзв. Босанце и Далматинце.  

Члан 11. 
Стални продавци имају одређено место на пијаци и морају начинити себи 
столове за излагање робе, који ће бити нумерисани, а о чему ће Градски 
савет издати посебна наређења.  

Члан 12. 
Продавци који нису стални на пијацама, могу се сместити на неко празно 
место коју до тед нико није заузео.  

Члан 13. 
Продавцу са много робе, коме постоји могућност кварења робе, може се усту-
пити још које место на пијаци. То добијено место по продаји робе, мора одмах 
напустити. Донесе ли продавац на пијацу више животних намирница које спа-
дају у разне врсте, може пијачна власт у сопственом делокругу одредити где 
ће та роба стајати.  

Члан 14. 
Места добијена од пијачне власти се не могу преносити на друга лица.  

Члан 15. 
Продавцима кестења одређује место Градски савет путем пијачне власти, а 
споразумно са Потрошарским звањем. 

Члан 16. 
Не могу се добити места за продају робе на приватним земљишту. На 
Годишњим вашарима, допремљена роба може се већ уочи вашара ис-
товарити и уредити за продају. По свршетку се морају одстранити нај-
касније до 1. сата после подне, почистивши пре тога своја места.6 

IV Продаја робе на пијацама 

Члан 17. 
Све животне намирнице које се доносе на пијацу ради продаје морају бити у 
здравом и непоквареном стању. Укварену храну није дозвољено продавати. 
Ако пијачни орган прогласи робу кривотвореном или шкодљивом, заплени-

                                                                          
6 AВ, Ф.126, II 8487/1932. 
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ће је и поступити према Закону о надзору над животним намирницама. Град-
ски лекари и ветеринари ће вршити преглед пијаце по потреби и то на свим 
пијацама и вашарима.  

Члан 18. 
Док се не уреде затворене пијаце, Градски савет ће поставити клупе на ме-
стима одређеним за пијаце, са којих ће се продавати роба. 

Члан 19. 
Забрањено је робу на земљи излагати. Млечни производи се морају излага-
ти у чистом земљаном или дрвеном посуђу, или у суду од емајла, порцула-
на или стакла. Поврће се мора изложити на крпи од јуте, пециво на платну а 
живина на сену или слами, који продавац након обављене продаје мора очи-
стити. Ситно јужно воће, грожђе, бадеми могу се изложити за продају само 
из сандука прекривеним стаклом. 

Члан 20. 
Забрањено је скривати робу под клупе и столове. Не смеју се нагомилавати 
намирнице у сврху да се роба узме из промета и тиме цене повисе. 

Члан 21. 
Продаја се врши по тежини и ваги, а и по комаду. 

Члан 22. 
Продавац сваку намирницу на захтев купца мора да измерити, служећи се 
законски обаждареном децималном вагом. Ваге се морају набавити до 1.1. 
1932. године. За лоше мерење или закидање робе, казниће се најстрожије.  

V Цене робе на пијацама 

Члан 23. 
Све врсте намирница које су изложене морају имати читко и јасно означену 
цену. Изузетак су само произвођачи, баштовани и земљорадници који доно-
се на продају производе са својих имања, али не и они који врше препродају. 
Пијачна власт ће одстанити продавца који нема видно означену цену робе. 
Дотични се кажњава и новчаном глобом.  

Члан 24. 
Забрањено је за поједине намирнице тражити прекомерене цене. 

Члан 25. 
Забрањује се натеривати цене ради осигурања набавка робе. 

VI Чистоћа на пијацама. 

Члан 26. 
Продавци који долазе на пијацу морају бити потпуно здрави, чисти и пристој-
но одевени. Продавци белог пецива и меса морају имати беле огртаче. Болес-
не особе од прилепчивих и кужних болести се морају одстранити. Млечне 
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производе и пецива је забрањено пипати, превртати и пробати их. Намирни-
це морају бити штићене од прашине, сунца, влаге, кише, снега и другог квара 
- белим платном. 

Члан 27. 
За пaковање користити белу а не штампану хартију. 

Члан 28. 
Сваки продавац се мора сам бринути о чистоћи места које му је одређено. 

Члан 29. 
Прање клупа, столова и крпа обавља се после затварања пијаце.  

Члан 30. 
Строго је забрањено доводити псе на пијаце. 

VII Владање на пијацама. 

Члан 31. 
Сви који долазе на пијаце, морају се владати пристојно и уљудно, међусоб-
но и према пијачним и другим јавним органима. Продавци су дужни без при-
говора да се покоравају одредбама Градског савета и пијачним органима 
при прегледу намирница и мерења истих.  

Члан 32. 
Против сваког ко се на јавним пијацама непристојно понаша поднеће прија-
ву пијачни орган. Ако то неко чешће чини, може му се за исвесно време за-
бранити приступ или га сасвим искључити.7 

VIII Промет на пијацама. 

Члан 33. 
Свaки продавац дужан је своју робу најмање четврт сата пре почеткa пијаце 
на продајни сто или клупу изложити. Довоз робе за време пазара се дозвоља-
ва само у неопходној потреби.  

Члан 34. 
Забрањено је на пијацама животних намирница остављати кола, осим ако 
се та роба као купус и воће, те ситна стока продаје из кола.  

Члан 35. 
Забрањено је строго дозивање и примамљивање купаца, те узвикивање 
робе. 

Члан 36. 
Перната живина, прасици и јагањци се морају довозити на пијаце у корпа-
ма, кавезима, сандуцима или колима.  

                                                                          
7 AВ, Ф.126, II 8487/1932. 
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Члан 37. 
Забрањује се вишеструко препродавање и нечиста шпекулација са робом у 
сврху поскупљивања.  

Члан 38. 
Ако препродавац или посредник буде ухваћен у чину за време пијаце, и ако 
је купљена роба била већ погођена са другим купцем, она се мора заплени-
ти и на јавној дражби на штету прекупца продати. Против прекршиоца има 
се повести кривично прекршајни поступак.  

IX Пијачна власт 

Члан 39. 
Градски савет је пијачна власт за све пијаце и вашаре на подручју града. Она 
врши власт путем Градског надзорништва у саставу Економског звања. 

X Наплата 

Члан 40. 
Градски савет установљава Правилником колико ће се плаћати за поједина 
места на јавним пијацама и вашарима, те за мерење на градској ваги, која ће 
се на пијацама поставити.8 

XI Кривичне установе 

Члан.41. 
Прекршаје по овом Правилнику ако по својој природи не спадају под прописе 
кривичног Закона, кажњаваће Градски савет новчаном глобом од 20 до 1000 
динара или казном притвора од 1 до 30 дана, рачунајући 20 динара за један 
дан. Казна не сме премашити 30 дана. Ко поново прекршај понови, а који је 
већ био кажњен, казниће се глобом од 2000 дин или казном притвора до 2 
месеца. Градски савет може продавцу који направи прекршај и да забрани 
долазак на пијацу.  

Члан 42. 
Новчане глобе користиће се за идржавање надзорништва и у корист Сиро-
тињског фонда.  

Члан 43. 
Против пресуде савета странка има право призива на Краљевску банску упра-
ву у року од 3 дана. Након уручења пресуде. 

Члан 44. 
Прекршаји почињени против правилника о пијачном реду застаревају након 
6 месеци од дана прекршаја, ако за то време поступак не буде започет. 

                                                                          
8 AВ, Ф.126, II 8487/1932. 
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Члан 45. 
Правилник ступа на снагу чим буде буде проглашен. 
По његовом ступању на снагу, продавци морају затражити нову дозводу за 
продају намирница. 

Члан 46. 
Сви прекршаји по правилнику кажњаваће се према установама овог правил-
ника о пијачном реду. 

Краљевска банска управа Дунавске бановине је бројем 85143 од 28. 
октобра 1931. године потврдила одлуку Градског одбора у Новом Саду и 
дала дозволу за коришћење Правилника о пијачном реду уз обавезу да савет 
изврши одређене мање измене и допуне у виду усаглашавања са Законом 
о надзору над намирницама за живот, као и одредбама Члана 54 и 69 За-
кона о унутрашњој управи.  

Одлуку је потписао помоћник бана Дунавске бановине, чији је потпис 
на решењу нечитак.9  
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MIROSLAV JAĆIMOVIĆ, HISTORIKER 
Archiv der Woiwodina, Novi Sad 

DAS REGELWERK ÜBER DIE MARKTORDNUNG DER STADT NOVI SAD AUF 
GRUND VON PARLAMENTSBESCHLÜSSEN DES MUNIZIPALAUSSCHUSSES IN 

NOVI SAD 1931 

ZUSAMMENFASSUNG: Die durch den Ersten Weltkrieg hervorgerufenen 
Veränderungen haben sich auf eine bestimmte Weise auf Novi Sad positiv 
widerspiegelt. Die Stadt beginnt wirtschafltich zu stärken und Reformen 
durchzuführen, welche das System ihres Funktionierens gestärkt haben. Die 
Königsdiktatur hat wesentlich zur Entwicklung der Stadt beigetragen, da Novi 
Sad aufgrund des Gesetzes über den Namen und die Einteilung des Königreichs 
Jugoslawien in Verwaltungsgebiete zum Mittelpunkt einer der neun Banschaften 
geworden ist. Zu diesem Zeitpunkt entwickeln sich in Novi Sad Landwirtschaft, 
Industrie, Handel und Gewerbe. Es wird mit der Pflasterung der Straßen be-
gonnen, Wasserleitungen und Kanalisation werden gebaut, sowie eine weitere 
Brücke. Häufige wirtschaftliche und Handelsbedürfnisse der Stadt und deren 
Bürger erforderten das Organisieren von täglichen und wöchentlichen Märkten 
und von einigen Jahresmärkten (meistens vier). Im Einklang mit diesem Zweck 
(Entwicklung von Waren-Geld-Tätigkeiten) war es notwendig, ein Regelwerk 
zu erlassen, welches die Tätigkeit, das Verhalten und Funktioneren von Händlern, 
Käufern und Stadtbehörden an diesen Plätzen regeln würde. Auf Grund der 
Empfehlungen von Fachbehörden enthielt das Regelwerk viele bedeutende 
Anleitungen. Es wurde am 27. Februar 1931 erlassen, und es wurde seitens der 
königlichen Banverwaltung der Donaubanschaft bis zum Ende des Jahres be-
stätigt. Das Regelwerk sollte am 1. Januar 1932 offiziell in Kraft treten. Es enthielt 
insgesamt 11 Kapitel, und zwar: die auf den Märkten zu verkaufenden Waren, 
Bestimmung der Plätze für den Markt, Zuteilung der Stände an Verkäufer, 
Verkauf von Marktwaren, Warenpreise auf den Märkten, Sauberkeit auf den 
Märkten, Verhalten auf den Märkten, Umsatz auf den Märkten, Marktbehörden, 
Einkassierung, Strafeinrichtungen. Diese elf Kapitel waren in 46 verschiedene 
Artikel eingeteilt. Der interessanteste Artikel jedenfalls bezieht sich auf die 
Möglichkeit der Organisierung von Märkten, und infolge dessen gab es: tägliche 
Märkte, Wochenmärkte (dienstags und freitags), sowie die Möglichkeit der 
Organisierung von vier Jahresmärkten. Die königliche Banverwaltung der 
Donaubanschaft hat unter der Nummer 85143 vom 28. Oktober 1931 den Be-
schluss des Stadtausschusses Novi Sad bestätigt und die Genehmigung zur 
Benutzung des Regelwerks über die Marktordnung erteilt, mit der Verpflichtung, 
dass der Rat bestimmte kleinere Änderungen und Ergänzungen durchführt, 
wie: die Abgleichung mit dem Gesetz über die Kontrolle von Lebensmitteln, 
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sowie die Abgleichung mit den Bestimmungen der Artikel 54 und 69 des Ge-
setzes über die innere Verwaltung.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Novi Sad, Regelwerk, Markt, Marktordnung, Märkte, 
Lebensmittel, königliche Banverwaltung der Donaubanschaft  
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СТЕВАН ЋИРИЋ У ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОЈ УНИЈИ 

САЖЕТАК: Интерпарламентарна унија, са седиштем у Женеви, основана је 
1889. године. Прва конференција ове организације, одржана 1890. у Лондону, била 
је модел за одвијање активности Интерпарламентарне уније. На редовним годиш-
њим конференцијама водила се дебата поводом питања везаних за механизме ре-
шавања међународних спорова мирним путем. Краљевина Србија придружила се 
Интерпарламентарној унији још 1891. године. 

На челу Југословенске групе Интерпарламентарне уније, у периоду од 1936. 
до 1939. године, био је Стеван Ћирић, председник Народне скупштине Краљевине 
Југославије, а затим и министар просвете у влади Драгише Цветковића. Он је пред-
водио југословенске делегате на конференцијама Интерпарламентарне уније у Бу-
димпешти (1936), Паризу (1937), Хагу (1938) и Ослу (1939). Био је изузетно ангажо-
ван у раду ове међународне организације, а две године је био и члан њеног Егзеку-
тивног (Извршног) одбора. Постоје индиције да је Ћирић учествовао и на заседању 
Савета Интерпарламентарне уније у Лугану (1940), иако у то време више није био 
активан у политичком животу Краљевине Југославије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Стеван Ћирић, Интерпарламентарна унија, Конференција 
Интерпарламентарне уније, Југословенска група Интерпарламентарне уније, На-
родна скупштина Краљевине Југославије, парламентаризам. 

Интерпарламентарна унија је, као тема, мало обрађивана у научном 
домену на јужнословенском језичком подручју. Приликом писања рада 
ослањали смо се, готово искључиво, на документа сачувана у архивским 
фондовима Архива Југославије (фонд Нардоне скупштине), Библиотеке 
Матице српске (фонд Поклон библиотеке др Иринеја Ћирића и Стевана 
Ћирића) и Музеја града Новог Сада (колекција Стеван Ћирић - Историјско 
одељење Завичајне збирке Сремски Карловци). Фотографије Стевана Ћи-
рића објављене у раду, а снимљене током одржавања конференција Интер-
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праламентарне уније, у власништву су породице Ћирић. Овај рад је мали 
допринос расветљавању улоге југословенских парламентараца између два 
светска рата у Интерпарламентарној унији.  

„Интерпарламентарна унија је глобална организација парламената 
и као таква ради на успостављању демократије, мира и сарадње међу на-
родима”.1 Дефинише се, у најширем смислу, као „међународна међупар-
ламентарна организација са општеприхваћеним стандардима и циљевима 
и међународно признатом организационом структуром”2 по угледу на 
структуру у Организацији Уједињених нација (ОУН), Организацији за 
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Савету Европе (СЕ) и другим. 
Обим и карактер ове организације се временом мењао, у зависности од 
сложености међународних односа, што је условило и различите дефини-
ције. Данас се може прихватити свеобухватна дефиниција да је Интерпар-
ламентарна унија „међународна међудржавна (владина) организација пар-
ламената суверених држава (...) која делује на општеприхваћеним правно-
-организационим правилима и принципима међународног правног по-
ретка са циљевима да: штити и промовише мир; развија међупарламен-
тарну сарадњу у најширем смислу; разматра важна међународна актуелна 
и стратешки значајна питања; штити и промовише људска права; подсти-
че и омогућује развој демократских институција и парламентарне демокра-
тије; развија дијалог и парламентарну дипломатију (...); омогућује ближе 
контакте, размену искустава и остварује координацију између парламен-
тараца и парламената различитих земаља на реализацији глобалних и 
сопствених стратешких циљева”.3  

Интерпарламентарна унија, са седиштем у Женеви, основана је 1889. 
године у Паризу, на иницијативу двојице великих парламентараца – Фран-
цуза Фредерика Пасиа4 и Енглеза Вилијама Рандала Кремера.5 Прва конфе-
ренција ове организације, одржана 1890. у Лондону, била је модел за од-
вијање активности Интерпарламентарне уније. На редовним годишњим 
конференцијама водила се дебата поводом питања везаних за механизме 
решавања међународних спорова мирним путем. Краљевина Србија при-
дружила се овој организацији још 1891. године. 

                                                                          
1 Зоран Миливојевић, Интерпарламентарна унија – парламентарне „Уједињене нације” – пар-

ламентарна дипломатија у пракси, Београд 2013, 17. 
2 Исто, 18-19.  
3 Исто, 20. Више о појму и дефиницији Интерпарламентарне уније видети у наведеном делу. 
4 Frederic Passy (1822-1912), предводио Француско друштво за арбитражу међу народима, 

значајно допринео оснивању Института за међународно право, оснивач Интерпарламентарне 
уније и први добитник Нобелове награде (1901), заједно са Хенријем Динаном, оснивачем 
Црвеног крста. 

5 Sir William Randal Cremer (1828-1908), лабуриста, залагао се за решавање међународних 
спорова мирним путем и путем права, оснивач Интерпарламентарне уније и добитник 
Нобелове награде (1903). 
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Интерпарламентарна унија се између два светска рата бавила углав-
ном истим оним питањима која су била актуелна и у Друштву народа. 
Краљевина Југославија се у ову организацију укључила 1932. године и 
активно је учествовала у раду њених конференција. На челу Југословенске 
групе Интерпарламентарне уније био је др Коста Кумануди, тадашњи 
председник Народне скупштине, а Стеван Ћирић је, као народни посла-
ник, био њен члан од 1933. године.6  

Када је Стеван Ћирић изабран за председника Народне скупштине, 
јуна 1935, сматрао је да би др Коста Кумануди требало да остане на месту 
председавајућег Југословенске групе Интерпарламентарне уније.7 Кума-
нудијева оставка на то место уважена је тек годину дана касније када ју је 
он поново поднео. Почетком маја 1936. одржан је састанак Југословенске 
групе Интерпарламентарне уније на којем је за њеног председника иза-
бран Стеван Ћирић. Овај избор био је важан, не само због предстојеће кон-
ференције која је припремана у Будимпешти, него и због озбиљности ме-
ђународне ситуације.  

Тридесет друга Интерпарламентарна конференција одржана је у 
Будимпешти, од 3. до 8. јула 1936. године, у палати мађарског Парламента. 
Југословенску делегацију од 23 члана предводио је Стеван Ћирић. Он је 
активно учествовао у раду и, као известилац Сталне комисије за проуча-
вање политичких питања и организација, поднео је извештај на тему „Пар-
ламентарна контрола јавних финансија”. На програму овог састанка ин-
терпарламентараца био је избор председника и Бироа конференције, као 
и генерална дебата у вези са извештајем генералног секретара, који се 
односио на општу политичку ситуацију у свету.8 Следили су извештаји 
комисија, које су расправљале и доносиле резолуције, на одређене теме: 
Интернационална трговачка арбитража и мешовити интернационални 
судови за решавање расправа трговачке природе; Незапосленост и могућ-
ност упошљавања (јавни радови, смањивање радног времена и колективне 
миграције) и Парламентарна контрола јавних финансија. Стеван Ћирић је 
извештај поднео 7. јула на поподневној пленарној седници. „Велика дво-

                                                                          
6 Стеван Ћирић (1886-1955), професор, велепоседник и политичар. Политичку каријеру 

је започео као градски начелник Сремских Карловаца и бански већник Дунавске бановине, 
а од 1931. био је народни посланик у Скупштини Краљевине Југославије. Дужност мини-
стра просвете обављао је у два мандата – у влади Богољуба Јевтића (децембар 1934 - јун 1935) 
и у влади Драгише Цветковића (фебруар - август 1939). Народном скупштином Краљевине 
Југославије председавао је од лета 1935. до јесени 1938. Више у: Гордана Петковић, Стеван 
Ћирић – министар просвете и председник Народне скупштине Краљевине Југославије, (каталог 
изложбе), Београд 2010.  

7 Записник седнице Југословенске групе (одбора) Интерпарламентарне уније, 7. јул 1935. 
Архив Југославије (АЈ), фонд Народне скупштине, 72 – 113 - 349. 

8 Према правилнику Интерпарламентарне конференције, свака сесија започињала је 
дебатом о тренутној светској политичкој ситуацији. 
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рана маџарског парламента у којој заседава 32-га конференција Интер-
парламентарне уније била је препуна као ни на једном досадашњем са-
станку. Претседник југословенске Народне скупштине дочекан је бурним 
аплаузом.” – пренела је у свом извештају из Будимпеште београдска но-
винска агенција „Авала”.9 Истичући, у уводном делу говора, како се пар-
ламентаризам бори са све већим тешкоћама, Ћирић је рекао: „Ваљало нам 
је сложити се о резолуцији коју ће моћи да прихвате сви чланови Уније. 
Био је то тежак задатак, задатак који би био исто толико тежак када бисмо 
живели у нормалном времену. А како и не би био тежак? Познато је да 
сваки народ установама за које се мисли да би требало да су свуда истовет-
не даје и своје посебно обележје.” Приметио је, потом, да се свет налазио у 
прелазном периоду који се нити на једном пољу није толико осетио коли-
ко у парламентарној делатности и да су се у јавном животу могле сусрести 
све нијансе парламентаризма, почев од оног класичног, преко низа етапа 
псеудо-парламентаризма, до неприкривених диктатура. Ћирић је нагла-
сио да се сам појам парламентаризма толико проширио, да се понекад 
треба упитати могу ли неке његове крајње варијанте и даље да остану у 
оквиру тог појма. Разлике између тих нијанси примећују се нарочито у 
погледу буџетског права парламента. Оне се крећу од неограниченог бу-
џетског права, преко консултативне улоге при доношењу буџета, до пот-
пуног искључивања парламента при одређивању буџета. Известилац је 
запазио да парламентарци са лакоћом примају извесне ствари о којима 
некада нису пристајали ни да дискутују, као што су ванредна пуномоћја 
владе. У закључку свог излагања нагласио је да је комисија својим нацртом 
резолуције обухватила све битне тачке и сва битна гледишта. Конферен-
ција је оцењена као врло значајна по обиму активности, по броју делегата 
(24 националне групе – око 340 делегата) и по пажњи која је посвећена ју-
гословенској делегацији.10 У писму Милану Стојадиновићу, председнику 
владе, Ћирић наглашава да се „у пажњи” нарочито истицао барон Балта-
зар Ланг (Balthazar Lang), председник мађарске интерпарламентарне гру-
пе. Барон Ланг је био угледна и утицајна личност мађарског друштва, која 
је гајила сталне симпатије према Југославији, па је Ћирић био мишљења да 
би на његову пажњу требало узвратити једним примереним одликовањем.11  

Наредни сусрет интерпарламентараца одржан је од 1. до 6. априла 
1937. године у Риму, као предконференција конференције у Паризу, пла-
ниране за септембар исте године. Циркуларним писмом, послатим 5. фе-
бруара 1937. године из Женеве, које су потписали генерални секретар 

                                                                          
9 Извештај агенције „Авала”, АЈ, 72 – 113 - 349. 
10 Сачуван је списак чланова југословенске делегације (23 делегата), Ћирићев реферат 

који је поднео на поменуту тему, као и комплетан извештај о конференцији. АЈ, 72 -113 - 349. 
11 Ћирић - Стојадиновићу, није датирано, АЈ, 72 – 113 - 349. 
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Леополд Боасије (Leopold Boissier) и председник Интерпарламентарне 
уније Картон де Виар (Carton de Wiart), Стеван Ћирић је обавештен о про-
граму састанка у Риму. Планирано је да се састане Интерпарламентарни 
савет, који се састојао од по два члана сваке националне групе, чија је 
функција трајала између две конференције. Дневни ред предвиђао је: 
усвајање записника седница Савета одржаних у Будимпешти јула 1936. 
године; саопштење програма Интерпарламентарног бироа за 1937, прим-
љеног од Егзекутивног комитета; извештај верификатора рачуна за 1936. 
годину; финансијску ситуацију Уније (разматрање последица насталих 
услед девалвације швајцарског франка); сазив XXXIII Интерпарламен-
тарне конференције; уређивање дневног реда предстојеће конференције 
(саопштење пројеката резолуција које ће бити поднете на конференцији); 
наименовање једног члана Егзекутивног одбора на упражњено место; при-
мену члана 10 Статута, који утврђује број гласова за сагласност у свакој 
групи на идућој конференцији и претходну дискусију о месту и датуму 
XXXIV конференције.12  

Југословенску групу, која је бројала девет чланова, предводио је њен 
шеф Стеван Ћирић. У њој су били сенатори и народни посланици: др 
Љубомир Томашић, др Отон Франгеш, Никола Прека, др Иван Мохорич, 
Мита Димитријевић, др Драган Дамић, др Вјекослав Милетић и Милоје 
Сокић.13 Рад се одвијао по комисијама, у згради Сената. 

По повратку из Рима Стеван Ћирић, је у изјави за Правду, говорио о 
раду комисија на припремама резолуција за предстојећу конференцију 
Уније.14 Нарочито је истакао питање инкопатибилитета народних посла-
ника, које је у неким парламентарним државама постало велики проблем, 
јер су се током вршења посланичких манадата догађале различите злоупо-
требе. У нацрту резолуције заузет је одлучан став да посланички мандат 
може да служи једино у сврху рада за опште благостање и да се посланици 
клоне свега што би могло изазвати сумњу да се не ради о интересу целине. 
Иако су се овакве ствари подразумевале, било је изузетно важно да Интер-
парламентарна унија заузме одлучан став и осуди све покушаје такве врсте. 
Још озбиљнији проблем био је инкопатибилитет посланичких мандата са 
вршењем јавне службе, па је и по овом питању заузет став да посланик, за 

                                                                          
12 Боасие, Виар – Стевану Ћирићу, Женева, 5. фебруар 1937. Библиотека Матице српске 

(у даљем тексту: БМС), фонд Поклон библиотека др Иринеја Ћирића и Стевана Ћирића (у 
даљем тексту: Поклон библиотека...), без инвентарног броја. 

13 Састанак у Риму одржан је у време ускршњих празника, па је било извесних проблема 
са резервацијом хотела, јер је у италијанску престоницу током празника долазио велики 
број туриста. Сачувани су телеграми Јована Дучића, југословенског посланика у Риму, у 
којима јавља о резервацији у хотелу Bristol за председника Ћирића, и у хотелима Quirinale и 
Majestic, за остале чланове делегације. АЈ, 72 – 114 – 352.  

14 Правда, 8. април 1937. 
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време трајања посланичког мандата, не би требало да врши јавну државну 
службу. Стеван Ћирић се, као члан Комисије за парламентарну организа-
цију, залагао за што исправнија решења ових питања. Комисија за финан-
сијско-економска проблеме расправљала је о питању регионалних пактова, 
што је посебно занимало југословенску делегацију, јер се то питање наро-
чито односило на пактове дунавских држава .15 Ћирић је истакао да су, као 
дунавске државе, дефинисане Југославија, Румунија, Чехословачка, Бугар-
ска, Мађарска и Аустрија. Међутим, регионални пактови не би постигли 
свој циљ, ако у њих не би биле укључене Немачка и Италија. На крају је 
рекао да му је боравак у Италији био утолико занимљивији, јер се подуда-
рао са боравком италијанског министра иностраних послова грофа Ћана у 
Београду. Та подударност омогућила је Ћирићу непосредна опажања о 
утисцима које је у италијанским политичким круговима изазивао, управо 
склопљен, пакт пријатељства између Југославије и Италије.16 Његови утис-
ци о том питању били су најповољнији, а то су искусили и остали чланови 
делегације, јер су им италијански домаћини указивали нарочиту пажњу.  

Париз је био домаћин XXXIII Интерпарламентарне конференције 
одржане од 1. до 6. септембра 1937. године. На програму је била, после две 
обавезне тачке дневног реда - избору председника и Бироа конференције 
и генералне дебате на поднети извештај генералног секретара Уније, рас-
права о економским регионалним пактовима, са акцентом на подунавске 
земље, о питању сировина, парламентарној несагласности и беспослици 
интелектуалаца.  

Стеван Ћирић је, као председник Југословенске групе, допутовао у 
Париз 29. августа, а остали чланови делегације стигли су два дана касније. 
На позив француске владе, као њихов гост, био је смештен у хотелу Риц, а 
његове обавезе започињале су 31. августа седницом Савета Уније. Сви углед-
ни француски листови извештавали су о доласку председника југословен-
ске Народне скупштине у Париз.17 Југословенска делегација била је једна 
од најбројнијих, састојала се од 35 чланова.18 Првог дана конференције, на 
њеном отварању 1. септембра, у Сенату (палата Луксембург), Ћирић је 
одржао говор. У првом делу, посвећеном Унији, он је рекао: „Ми Југосло-
вени дошли смо на овај састанак Интерпарламентарне Уније као и увек у 

                                                                          
15 Чланови ове комисије, др Иван Мохорич и др Ото Франгеш, имали су иницијативу у 

дискусији.  
16 Југословенско-италијански пакт је склопљен 25. марта 1937. Детаљније о томе: Milan 

Vanku, Mala Antanta 1920- 1938, Titovo Užice 1969, 173-178; Živko Avramovski, Balkanske zemlje i 
velike sile 1935-1937, Beograd, 1968, 261-317. 

17 Le Figaro, L' Excelsior, Le Matin, L' Ere Nouvelle, Le Temps, 30. и 31. август 1937. БМС, Поклон 
библиотека..., без инвентарног броја. 

18 Једино је још мађарска делегација имала толико чланова. Листу чланова делегације 
видети у: Union interparlamentaire, XXXIIIe Conference, Paris 1937, 16-17.  
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великом броју. Али никад пре тога у толиком броју као сада. Томе има 
више разлога: Прво, наша оданост према Интерпарламентарној Унији 
која је и пре тога била непоколебљива, све више расте и хвата све дубљег 
корена у парламентарним круговима моје Отаџбине. То је сасвим природ-
но. Интерпарламентарна Унија је, како ја схватам, авангарда за остварење 
међународне солидарности. Многе лепе идеје које су доцније остварене, 
прво су биле на нашим комференцијама продискутоване и предложене. 
Сем тога данашње доба показује нечувену борбу идеја, борбу која стоји 
високо изнад обичних политичких и националних размимоилажења, него 
која баца сенку светско-историјског значаја. Често изгледа да се читав свет 
налази на прекретници. И због овога, ако икад, потребан је један инстру-
мент који би могао бити бар посредник ако не регулатор оба света. Ја сам 
лане као генерални референт за студирање парламентарних проблема 
рекао неколико врло смелих мисли, али чини ми се да та искреност није 
шкодила. Ја се усуђујем и сада да сасвим отворено, можда и претерано 
смело, изјавим своје дубоко уверење да ако не пође за руком нашој Унији 
да одржи везу узмеђу та два света, она се налази у опасности да готово 
изгуби свој пуни међународни значај. Нећу да се упуштам у једно кобно 
упоређење, али оно се свима вама, верујем, намеће и само од себе. Чувајмо 
зато нашу Унију, која у најтежем времену крчи пута, или ако хоћете тра-
гично да се изразим, спасава међународну солидарност без које се даљи 
развитак културног човечанства, по моме мишљењу, не може замисли-
ти.”19 Као други разлог доласка Ћирић је навео Париз, место одржавања 
конференције у „срцу Француске”, пријатељске земље којој не дугује само 
Југославија, већ и „читаво човечанство”. „Али и без ових осећања вечне 
захвалности, који дају један субјективан, али нама толико драг, тон у на-
шим односима, и када се гледа објективно на француски народ, он иза-
зива својом историјом осећај истинског дивљења” – рекао је Стеван Ћирић.20  

Током Конференције домаћини су организовали пријеме, за делега-
те - учеснике Конференције, који су били корисни за успостављање кон-
таката и размену искустава. Пријеме су приредили Ивон Делбос (Yvon 
Debos), француски министар иностраних послова, и Едвард Ерио (Edouard 
Herriot), председник француске Народне скупштине.21 Такође, у време тра-
јања конференције Интерпарламентарне уније у Паризу се одржавала још 
једна значајна манифестација – Светска (Интернационална) изложба, коју 
су делегати посетили 3. и 4. септембра. На изложби је био заступљен и Ју-

                                                                          
19 Говор председника Народне скупштине Стевана Ћирића на отварању Конференције 

Интерпарламентарне уније 1. септембра 1937. у Паризу. БМС, Поклон библиотека..., без 
инвентарног броја. 

20 БМС, Поклон библиотека..., без инвентарног броја. 
21 Programme de la XXXIIIe Conference interparlamentaire, Paris – 1er – 6 Septembre 1937. Из про-

грама сазнајемо да је у недељу, 5. септембра, приређена вечера у Версају. 
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гословенски павиљон,22 а његов комесар др Адолф Цувај (Adolphe Tsouvai) 
приредио је 2. септембра свечани ручак, поводом рођендана младог краља 
Петра II Карађорђевића. Председник југословенске делегације, Стеван 
Ћирић, одржао је здравицу у краљеву част.23 Тих дана приређено је још 
неколико значајних пријема и свечаних ручкова на којима су се размењи-
вале не само здравице, већ и идеје, размишљања, подршка... Међу сачува-
ним говорима Стевана Ћирића, одржаним у Паризу септембра 1937. го-
дине, налази се и један краћи интервју.24 У њему је Ћирић изнео свој став о 
значају Интерпарламентарне уније, говорио је о свом боравку у Паризу и 
о тренутној политичкој ситуацији у Краљевини Југославији: „Дошао сам у 
Париз да узмем учешћа на Конференцији Интерпарламентарне Уније, 
чији ме рад веома занима. Сматрам да је ова Унија један веома користан 
елеменат за измену мисли, за узајамно упознавање политичких људи и, 
што је најважније, за упоређивање разних режима, како у погледу прин-
ципа на којима почивају, тако и у погледу правичности њихове примене. 
Исто тако сматрам од огромне користи дискусију о финансијским, еко-
номским и социјалним проблемима садашњице. Ништа боље не говори за 
важност Интерпарламентарне Уније као факт да су одавде дате сугестије 
за најбоље идеје, које су доцније оствариле многе државе, па и само Друш-
тво Народа.”25  

За учешће на XXXIV конференцији Интерпарламентарне уније позив 
Стевану Ћирићу стигао је из Хага, од председника Холандске интерпарла-
ментарне групе Bongaertsa. Он је изразио жељу да у Холандију дође што 
већи број делегата и њихових супруга.26 Конференција је одржана од 22. 
до 27. августа 1938. године у Хагу. Теме ове конференције биле су следеће: 
Учешће у искоришћавању колонијалних богатстава; Клаузула о највише 
фаворизованој нацији; Међународно изједначење законодавства о аутор-
ском праву и Иницијатива и стварање закона.27 

Почетком октобра 1938. године, нешто више од месец дана по одр-
жавању конференције у Хагу, председништво Интерпарламентарне уније 
било је у дводневној посети Београду. Леополд Боасије, генерални секретар 
Уније, упутио је 5. септембра писмо Љубиши Лазаревићу, административ-
ном саветнику југословенске Народне скупштине, у коме га обавештава о 
                                                                          

22 Сачуван је промотивни материјал који је пратио изложбе организоване у оквиру Југо-
словенског павиљона. Завичајна збирка Сремски Карловци, без инвентарног броја. 

23 Говор Стевана Ћирића на свечаном ручку који је приредио Цувај, комесар Југословен-
ског павиљона на париској изложби 1937. БМС, Поклон библиотека..., без инвентарног броја. 

24 Интервју није датиран и није забележен наслов новина за које је дат. БМС, Поклон би-
блиотека..., без инвентарног броја. 

25 БМС, Поклон библиотека..., без инвентарног броја. 
26 M.C.E. Bongaerts – Ћирићу, Хаг, 20. мај 1938. АЈ, 72 – 115 – 354. 
27 У Завичајној збирци Сремских Карловаца сачувана је фотографија Стевана Ћирића, 

снимљена 25. августа 1938. у Амстердаму, под инвентарним бројем И-5074. 
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намери грофа Картона де Виара,28 председника Интерпарламентарног са-
вета, и барона Ланга, члана Егзекутивног одбора Уније и председника Ма-
ђарске интерпарламентарне групе, да посете Југославију и Београд. Боасије 
је тражио од Лазаревића да се утврди програм њихове посете, тако што би 
делегација имала могућност да се састане са политичким представницима 
Југославије у циљу „пропаганде за Унију”, и дао још неколико корисних 
сугестија. У писму упућеном Стевану Ћирићу, под истим датумом, Боасије 
је сугерисао посету делегације југословенској Скупштини, као и одржава-
ње скупштинске седнице на којој би Картон де Виар одржао говор.29 

Иако је првобитно било предвиђено да интерпарламентарци стигну 
из Софије, и после Београда наставе преко Сарајева за Дубровник, њихов 
пут се одвијао у супротном смеру. Барон Ланг је у Београд допутовао 29. 
септембра, преко Суботице, а гроф Виар и генерални секретар Боасије 30. 
септембра из Дубровника. Тог дана су домаћини Стеван и Олга Ћирић 
приредили за госте интиман ручак у црвеном салону хотела „Српски 
краљ”.30 У поподневним сатима била је заказана седница Интерпарламен-
тарног одбора, одржана у малој сали Народне скупштине, на коју су позва-
ни сви народни посланици. Седницу је отворио председник Скупштине 
Стеван Ћирић, говорећи о личности грофа де Виара, угледног госта: „Г 
[осподин] Картон де Виар је својим радом постигао не само дугогодишњи 
увек једногласно биран претседник Уније, него да је и појединачно од 
свих чланова Уније, највише поштовани ауторитет, који далеко превази-
лази природни осећај поштовања који се указује претседнику по његовом 
самом положају.”31  

На почетку свог говора гроф Картон де Виар захвалио се Југосло-
венској интерпарламентарној групи на позиву и изразио своје поштовање 
и дивљење краљу Александру I Карађорђевићу, као и престолонаследни-
ку Петру, кнезу Павлу и Краљевском намесништву. Потом је изнео кратак 
историјат Уније и говорио о њеној структури. Истакао је значај њених кон-
                                                                          

28 Гроф Картон де Виар је рођен 1869. у Бриселу. Доктор права и политичких и админи-
стративних наука, од 1911. до 1918. био је министар правде и потпредседник Министарског 
савета. У белгијском парламенту био је предводник деснице. Године 1933. и 1934. био је ми-
нистар социјалне политике и народног здравља. Захваљујући њему Белгија је, прва у Европи, 
увела Закон о заштити деце и Закон о помоћи многобројним породицама. Био је председник 
међународног Удружења за кривично право и Вишег савета белгијско-луксембуршке еко-
номске уније. Био је члан Краљевске белгијске академије и носилац многих међународних 
признања. Писац је правних и социолошких дела, књижевних и историјских студија.  

29 О писму упућеном Ћирићу сазнали смо на основу копије коју је Боасије приложио Ла-
заревићу. Боасије – Лазаревићу, Женева, 5. септембар 1938, АЈ, 72 – 117 – 369. 

30 Ручку су, поред гостију из Уније и домаћина, присуствовали: председник Сената Же-
лимир Мажуранић, министри др Антон Корошец, др Мехмед Спахо, сенатор др Ђуро Котур, 
потпредседник Скупштине Фрањо Маркић са супругом и народни посланици Јеврем Томић, 
Рада Димић и М. Рајаковић, са супругама. АЈ, 72 – 117 -369. 

31 Политика, 1. октобар 1938. 
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ференција, које су изазивале све већу пажњу, а нарочито успех последње у 
низу, која је одржана у Хагу. Говорећи о јачању њеног ауторитета и ути-
цаја, гроф Виар није могао а да не констатује како је Друштво народа, чију 
улогу Унија никада није намеравала да преузме, наишло на разочарење 
„колико у погледу универзалности, толико у смањењу наоружања или 
организације колективне безбедности”. Одбрану парламентарних режима 
он је истакао као једно од „главних права на опстанак” Интерпарламен-
тарне уније. За једно од најактуелнијих питања у њеном раду, у „овом но-
вом свету који је изашао пред нас после потопа Великог рата”, у времену 
када су готово сви признати и утврђени принципи били угрожени, Виар 
је сматрао питање претензија парламентарних институција на непромен-
љиве форме у времену и простору. Да је ситуација потпуно другачија, 
закључио је упоређивањем прилика у 19. веку, када се делокруг парламе-
ната ширио, и тренутног стања када се „под притиском разних околно-
сти” делокруг народних представништава ограничавао давањем широких 
овлашћења владама. Штавише, ова ограничења узимала су као аргумент, 
понекад, заштиту права и слобода народа. И поред таквих промена, Ин-
терпарламентарна унија је, на једној од својих конференција, усвојила 
„жеље” којима ће се руководити, а које је њен председник поновио пред 
посланицима југословенског парламента: „ 1) Врло јасно одвајање законо-
давне функције од извршне, административне функције која има искљу-
чиво да припада Влади;  

2) Искоришћавање сарадње, као саветодавне, специјалних организа-
ма који претстављају разне организоване активности народа;  

3) Рационализација парламентарног рада и чување достојанства у 
дебатама претставничких тела.”32 

Решења за кризу демократије, која је била очигледна, гроф Виар је 
видео у формацији елита, методичнијем учешћу корпорација у активно-
сти парламента, па чак и у промени формула гласања. „Задатак коме Ин-
терпарламентарна унија следи... не искључује, чак напротив, зближење 
националних елита на овим врхунцима, што значи на плану моралних 
вредности које условљавају све остале, и које чине богатство, иако не нај-
видљивије, оно барем најсигурније, народа и јединки” – закључио је свој 
говор гроф Картон де Виар у југословенској Народној скупштини. Током 
наредна два дана угледни гости из Интерпарламентарне уније ишли су у 
обилазак Авале, Фрушке горе и Новог Сада, где их је угостио владика бач-
ки Иринеј Ћирић, Стеванов брат. 

Председник југословенске Народне скупштине Стеван Ћирић је, од 
1936, када је изабран за председника Југословенске интерпарламентарне 
групе, био изузетно активан у раду ове међународне организације, а од 

                                                                          
32 Ове „жеље” су усвојене на XXXI конференцији Уније, одржаној 1935, у Бриселу. 
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1938. године био је и стални члан њеног Извршног одбора. Његов рад у 
оквиру Уније настављен је и у периоду када је био министар просвете у 
влади Драгише Цветковића. Годишња скупштина Југословенске групе 
Интерпарламентарне уније одржана је 26. јуна 1939. године у згради На-
родне скупштине. За председника Групе поново је предложен, као једини 
кандидат, и изабран Стеван Ћирић.33 

Године 1939. Интерпарламентарна унија је обележавала пола века 
свог постојања. То је био значајан јубилеј, чија је прослава припремана за 
конференцију у Ослу. Планирано је да се пролећна претконференција 
одржи у Ници. Програм је предвиђао да се, од 12. до 17. априла, састану 
шест сталних комисија, четири подкомисије, Извршни комитет и Савет 
Интерпарламентарне уније. На овом састанку требало је да се оформи 
Секција генералних секретара парламената и да се, по први пут, састане. 
Расправљало се о буџетској години Уније, Правилнику сталних комисија 
за изучавање Интерпарламентарне уније, еволуцији пацифистичких сред-
става за уређивање интернационалних сукоба (и шта би Унија у таквом 
случају могла да предузме), социјалном осигурању за политичку трговину 
једне државе и условима интернационалне конкуренције, заштити умет-
ничких дела у време рата и улози малог сеоског поседа и нарочито о за-
штити малих наследних баштина.34 

На састанку у Ници Краљевину Југославију је представљао Стеван 
Ћирић, као члан Егзекутивног комитета. Приликом заседања донето је 
више пројеката важних резолуција. Егзекутивни комитет се састао 16. апри-
ла, када су одбори завршили свој рад, како би одлучио које ће се резолу-
ције поднети на предстојећој конференцији у Ослу.35 

Стеван Ћирић је отпутовао у Норвешку 11. августа 1939. године. Пла-
нирано је да конференцију Интерпарламентарне уније, у којој су учество-
вали најистакнутији парламентарци четрдесет држава из свих делова све-
та (осим из Немачке и Италије), као председавајући отвори управо Стеван 
Ћирић, председник Југословенске интерпарламентарне групе и члан Егзе-
кутивног комитета ове светске организације. То је био први пут, од како је 
Интерпарламентарна унија основана, да положај председавајућег припад-
не делегату једне мање државе.36 Свечано отварање уприличено је 15. ав-
густа, у сали Универзитета у Ослу, уз присуство краља и престолонаслед-
ника Норвешке.37 Конференција у Ослу одржана је само петнаестак дана 

                                                                          
33 Записник годишње скупштине Југословенске националне групе Интерпарламентарне 

уније, одржане 26. јуна 1939, садржи и имена осталих чланова председништва. БМС, Поклон 
библиотека..., без инвентарног броја. 

34 Дневни ред Интерпарламентарног састанка у Ници, 12 - 17. април 1939. АЈ, 72 – 115 – 355.  
35 Политика, 26. април 1936. 
36 Политика, 14. август 1939. 
37XXXVe Conference Interparlementaire - Ceremonie commemorative du Cinquantenaire se l' Union 
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пре почетка ратног сукоба светских размера. Надолазећа опасност и неиз-
бежност сукоба злокобно се надвила над читавом Европом, а није мимо-
ишла ни конференцију Уније, која је обележавала значајну годишњицу 
свог постојања. Резигнација и немоћ да се било шта уради по питању 
спречавања рата осетила се и у Ћирићевом говору, у вези са рефератом 
генералног секретара Боасијеа, о актуелној политичкој ситуацији. О тре-
нутној политичкој ситуацији он је рекао следеће: „Готово изгледа да би 
главна карактеристика садашњег стања у свету била чувена крилатица 
славног античког филозофа Хераклита: Панта реи, све се креће (подвукао 
С. Ћ). Да, заиста, све је у покрету. У покрету је и у толиком замаху, да са 
зебњом помишљамо, сви ми, искрени пријатељи мира, да се неће поли-
тичка ситуација развијати и даље и у духу Хераклитове филозофије, до 
оне друге његове кардиналне максиме: Рат је отац свију ствари (подвукао 
С. Ћ.). (...) Ситуација је заоштрена. Историја показује да тако критичне 
ситуације увек значе извесне пропусте. Није редак пример у историји – на 
жалост готово је правило – да су се неке ствари могле решити здравим ра-
зумом, па се ипак чекало да их реши сила. Свако заоштрено стање значи 
закашњење здравог разума.” Ћирић је дошао до закључка да и најплеме-
нитија начела губе смисао ако иза њих не стоји извесна сила, али и одлуч-
на воља да се она примене. Сматрао је да стање треба видети онаквим ка-
кво јесте и настојати да се пренесе „менталитет који влада у нашим редо-
вима и у велики политички свет”. Затим, сматрао је да ко хоће да буде 
непристрасан у великом сукобу интереса мора поседовати квалитете ди-
пломате, економсите, мислиоца и историчара. Генералног секретара Боа-
сијеа Ћирић је сматрао управо таквим. Завршио је речима да сви могу бити 
„савршено објективни као и он под једним условом: Да се дамо инспири-
сати у дебати духом који влада у Норвешкој, која је прва дала импозантан 
потстрек за рад на светском миру. (...) И сама коинциденција да овде у 
Норвешкој, класичној земљи мира, славимо педесетогодишњицу наше 
заједнице, која тако исто одано служи светскоме миру, значи једну лепу 
хармонију. Знам да погађам мисли свих вас, ако завршим своју реч са же-
љом, да та хармонија не буде ничим помућена.”38  

Већину парламентараца на конференцијама Интерпарламентарне 
уније пратиле су супруге, па је тако и Стевана Ћирића пратила супруга 
Олга. Занимљиво је да је за супруге парламентараца организован посебан 
програм који се сатојао од разгледања музеја и галерија, разних излета и 
других садржаја.39 Тако су, на пример, током Конференције у Хагу, 1938. 
                                                                                                                                                                                   
Interparlementaire, 15. aout (1939), Завичајна збирка Сремски Карловци, инв. бр. И-5124. 

38 Говор Стевана Ћирића на конференцији у Ослу, август 1939. БМС, Поклон библиотека..., 
без инвентарног броја. 

39 Програм активности, припремљених за супруге делегата, штампан је сваке године као 
посебна публикација под називом Guide bleu.  
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године, супруге делегата посетиле Амстердам и Ротердам, где су им били 
организовани различити програми.40  

Стеван Ћирић је, после склапања Споразума Цветковић-Мачек и 
формирања Бановине Хрватске, крајем августа 1939. године, одлучио да се 
повуче из политичког живота Краљевине Југославије. Овај корак је преду-
зео јер се није слагао са политиком федерализације државе. Председавање 
Југословенском групом Интерпарламентарне уније била је једина поли-
тичка функција на којој је остао и после изласка из владе. Постоје индици-
је да је, године 1940, када је рат већ захватио велики део Европе, учествовао 
у раду Савета Интерпарламентарне уније у Лугану. То је било завршно 
ангажовање Стевана Ћирића у овој међународној организацији. Интер-
парламентарна унија је током Другог светског рата редуковала своје актив-
ности, а Стеван Ћирић је преживео голготу усташког логора Јадовно (1941) 
и тешке ратне године које је провео у Београду одвојен од породице. Има 
назнака да је из логора избављен управо захваљујући његовом ангажману 
у Интерпарламентарној унији и познанствима са њеним високим функ-
ционерима.  
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40 Guide bleu (A l'usage des dames accompagnant les delegues a la XXXIVe Conference Interparlamen-

taire, La Haye, 22-27 aout 1938), Hag 1938. Завичајна збирка Сремски Карловци, инв. бр. И-5125. 
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STEVAN ĆIRIĆ IN DER INTERPARLAMENTARISCHEN UNION 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Interparlamentarische Union wurde im Jahre 
1889 in Paris gegründet, auf Initiative von zwei großen Parlamentariern - dem 
Franzosen Frédéric Passy und Engländer William Randal Cremer. Die erste 
Konferenz dieser Organisation hat im Jahre 1890 in London stattgefunden und 
es war ein Modell für weitere Tätigkeiten der Interparlamentarischen Union. 
Auf regelmäßigen Jahreskonferenzen wurde eine Debatte bezüglich der Fragen 
über Mechanismen zur Lösung internationaler Streitigkeiten auf friedlichem 
Wege geführt. Das Königreich Serbien hat sich dieser Organisation im Jahre 
1891 angeschlossen, durch seine Teilnahme an der Konferenz in Rom.  

Im Zeitraum zwischen den zwei Weltkriegen beschäftigte sich die Union 
vorwiegend mit denselben Fragen, welche auch im Völkerbund aktuell waren. 
Das Königreich Jugoslawien trat dieser Organisation 1932 bei und war an den 
Aktivitäten deren Konferenzen aktiv beteiligt. An der Spitze der Jugoslawischen 
Gruppe in der Interparlamentarischen Union war Dr. Kosta Kumanudi, der 
damalige Präsident der Volksversammlung, und an dieser Funktion ersetze ihn 
Stevan Ćirić (1936), der als Volksvertreter ab 1933 Mitglied der Interparlamen-
tarischen Union tätig war. Stevan Ćirić führte Delegierte der Jugoslawischen 
Gruppe von Interparlamentarischer Union auf den Konferenzen in Budapest 
(1936), Paris (1937), Den Haag (1938) und Oslo (1939) an. Er war in der Arbeit 
der Union äußerst engagiert, und zwei Jahre lang Mitglied des Executivaus-
schusses dieser Organisation.  

Es gibt Indizien, dass Ćirić auch an der Konferenz in Lugano (1940) 
teilgenommen hat, welche im Laufe des ersten Jahres des Zweiten Weltkriegs 
stattgefunden hat, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am politischen 
Leben des Königreichs Jugoslawien aktiv beteiligt war.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Stevan Ćirić, Kosta Kumanudi, Königreich Serbien, 
Jugoslawien, Volksversammlung, Interparlamentarische Union, Executivausschuss 
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ТЕСТАМЕНТ НОВОСАДСАКОГ ТРГОВЦА 
ПЛЕМЕНИТОГ САВЕ ВУКОВИЋА ОД БЕРЕГСОВА 

САЖЕТАК: Рад је посвећен тестаменту новосадског трговца и племића Саве 
Вуковића, завештањем и даљом судбином његовог имања. Наведени су подаци из 
богатог живота ове значајне личности и указано је на његову решеност да матери-
јално и примером помогне свеукупни напредак српског народа, пре свега иниција-
тивом за оснивање Православне гимназије у Новом Саду. Латински препис текста 
тестамента из фонда Бачко-бодрошке жупаније Архива Војводине, аутор је описао, 
анализирао, и дао сажет превод основног садржаја документа. Описано је и оства-
рење воље завештатеља и каснији догађаји, нарочито преко сведочанстава необјав-
љених и објављених историјских извора: посмртни инвентар Вуковићевог имања, 
девалвација новца за Гимназијски фонд, неспособност главног наследника сина 
Вуколаја Вуковића да одржи имање, неиспуњење жеље да се створи школски и 
хуманитарни фонд после гашења потомства по мушкој линији, спорења око не-
кретнина у Новом Саду. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сава Вуковић, тестамент, Вуколај Вуковић, Марта Јовановић, 
Берегсово, Нови Сад, Гимназија, фондације 

Сава Вуковић, трговац, новосадски грађанин, племић, властелин, 
народни добротвор „први основатељ Новосадске српске гимназије” рођен 
је у Мостару, по својој прилици 1737. године. Одрастао је у родном месту 
где је започео трговину. Имао је тројицу браће: Алексија, Теодора и Јована 
под чијим утицајем је прешао у Аустрију населивши се прво у Ријеку 
(Fiume, Flumen), а потом са знатним имањем у Нови Сад. Послом се бавио 
часно и чистих рачуна. Трговао је воском, дуваном, медом, храном, и по-
стао један од најбогатијих људи међу Србима и учесник Темишварског 
сабора 1790. године. Новосадско грађанство је стекао 1773. године, био је 
члан Спољашњег сената Града, а од цара Леополда II је добио угарску пле-
мићку титулу 1791. године. Купивши властелинство Берегсо(во) (Berekszó, 
сада Beregsău Mare, Румунија) у Тамишкој жупанији прозвао се „од Берек-
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сова”. Женио се три пута и имао два сина и две кћерке (Максима, Вукола-
ја, Катарину и Марту). Умро је у Новом Саду маја 1810. године и сахрањен 
у порти Саборне цркве.1 

Стар, болестан и полуслеп одлучио је пред крај живота да остане у 
трајном сећању као добротвор који је помогао унапређење умног и морал-
ног стања српског народа, цркве, просвете и језика. Племенити Новосађа-
нин је још 1795. године показао добру вољу да помогне оснивање Српске 
гимназије. У договору са епископом бачким Гедеоном Петровићем је о 
Светом Сави потписао основно писмо за фонд од 20.000 форинти у корист 
оснивања Српске православне гимназије у Новом Саду, што је био подсти-
цај да и други имућнији суграђани својим прилозима допуне фонд и на-
редних година издејствују државно признање ове значајне националне 
просветне институције.2 

Своју последњу вољу и завештање Сава Вуковић је правоваљано утвр-
дио тестаментом сачињеним 1. октобра 1809. и допуњеног 26. марта 1810. 
године у Новом Саду, у оригиналу на српском језику. Копије на латинском 
језику, сачињене за различите правне потребе, чуване су, тако, у фондо-
вима Магистрата Слободног краљевског града Новог Сада Историјског архива 
Града Новог Сада (Ф. 1) и Бачко-бодрошке жупаније Архива Војводине (Ф. 2). 
Као племић, Сава је тестамент депоновао код Бачко-бодрошке жупаније, 
која је својевремено објавила и сачувала препис његове племићке дипло-
ме.3 Сасвим је сигурно да ће се даљом обрадом и истраживањем архивских 
фондова доћи и до других докумената везаних за касније правне радње и 
судбину Савине заоставштине. 

Текстом у фонду Магистрата, који му је послужио као извор за Ново-
садске биографије, између два светска рата бавио се (не у потпуности и не 
без омашки) Васа Стајић. На жалост, установили смо да се унутар предме-

                                                                          
1 Васа Стајић, Новосадске биографије из архива новосадског магистрата, I, Нови Сад 1936, 

141–159; Српски биографски речник, II, Нови Сад 2006, 459–460 (Петар В. Крестић); Андра Га-
вриловић, Знаменити Срби XIX века, Београд 1903, 56–57; Dobrinka Gavrić, Draginja Tomin-
Ramadanski, Jovan Valrabenštajn: Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748–1790), 
Analitički inventar, Novi Sad 2010, Fasc. 10 Sub C/1774 (стр. 63, бр. 411); На јужној страни храма 
у порти, наспрам врата, налази се на земљи мермерна плоча са грбом, крстовима и текстом: 
„Под плочом овом вечни сан борави Сава плем. Вуковић од Берегсова, први основатељ Ново-
садске српске гимназије, рођ. 1737. умро 1810. Благодарни праунук: Димитрије Миџа Поповић, 
актуар Патроната гимназијског 1890” (Петар Момировић, Стари српски записи и натписи из 
Војводине, Књ. 4, Нови Сад 2000, 176, бр. 6765). Спомињу се још две године рођења 1740. и 1743. 

2 Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, Књ. 3, Нови Сад 1963, 157; Dobrinka Gavrić, 
Jovan Valrabenštajn, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1791–1810), Analitički inven-
tar, Novi Sad 1983, 8. II 1810 (стр. 153–154, бр. 989), 27. III 1810 (стр. 154, бр. 990); Чарна Милин-
ковић, Два века Основног писма, у: Годишњак Историјског архива Града Новог Сада, бр. 4, Нови 
Сад 2010, 232–235. 

3 Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја доку-
мената, свеска 8 (1790–1793), Нови Сад 1997, 247/70 (стр. 84). 
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та, који је као прилоге садржао тестамент и попис Савине имовине (А, В), 
они одавно више не налазе (то је један од оних предмета где су прилози 
много важнији од њега самог).4 И поред Стајићевог казивања сматрамо да 
његов садржај није довољно познат широј јавности. Зато смо се одлучили, 
користећи уз то пре свега доступне историјске необјављене и објављене 
изворе из ова два архива, приближимо садржај тестаменат и његову даљу 
судбину. Велика дела и имена знаменитих људи који су задужили српски 
народ, као што је племенити Сава Вуковић, заслужују поштовање потома-
ка и вечну захвалност. 

Жупанијски латински препис тестамента налази се међу Конгрегацио-
ним списима за 1810. годину, кутија 426, редни бр. 48.5 Предмет се састоји 
од три садржински скоро истоветна преписа (укупно 24 листа), са разли-
кама на нивоу преписивачке грешке, писаних различитим рукописом. 
Формални жупанијски елементи овере се налазе на почетку и крају списа, 
писани су и на мађарском језику. Основни тестамент су потврдили сведо-
ци у Новом Саду 1, а допуну 26. марта 1810. године. Забелешке о каснијим 
правним радњама: 9. мај 1810, Сомбор (Бачко-бодрошка жупанија) и 11. 
јуни 1811, Темишвар (Конзисторија Темишварске епархије). Текст је са-
чуван без оригиналних потписа, места печата су означена (L.S.). Следи 
сажет и прилагођен превод на српски језик основног садржаја документа. 

* 

У уводном делу тестамента, религиозног и свечаног тона, здравог 
разума, најпре констатује да своје имање није од никога наследио, да је све 
сам стекао и да с њим има право да располаже. Препоручује се Богу за от-
пуштење грехова. /§ 1/ Затим налаже да буде сахрањен крај Саборне цркве 
у Новом Саду где су му и чланови породице погребени. Ако би га смрт 
задесила у Берегсову предвидео је да се у тамошњој цркви назида гробни-
ца.6 На погреб, било где од та два места, треба да се потроши 5.000 форин-
ти (даље: ф.): свештеници, цвеће, одело, даћа, прилози сиротињи. За четр-
десетодневни, полугодишњи и годишњи помен треба потрошити по 500 
ф. за свеће, парастосе, даће и сиротињу. Свештеницима који ће чинити 
помен и молити се годину дана за спас душе следи 75 форинти. /§ 2/ 

                                                                          
4 Историјски архив Града Новог Сада, Петроварадин, Магистрат Слободног краљевског 

града Новог Сада, Fasc. 8. 4377/1844. (у даљем тексту: ИАГНС, Магистрат) 
5 Архив Војводине, Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија, 426/48. 
6 Споменимо на овом месту да се Сава као властелин, тако бринуо за опремање цркве, 

поправку моста и ослобађање од прекомерних обавеза мештана села: Архив Војводине, 
Нови Сад, Темишварска епархија, књ. 163, бр. 227 (стр. 193–195), бр. 245 (стр. 211–212) ; 
Архив Војводине, Нови Сад, Тамишка жупанија, 226/95. 
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Сину Вуколају оставља све своје покретно и непокретно имање у Но-
вом Саду и Берегсову с тим да исплати завештања. Наследници имања су 
увек мушки потомци, а женска деца се исплаћују у готовини. /§ 3/ Син и 
потомци немају права ништа да отуђе, продају или заложе, него посед тре-
ба да остане у целини и у случају секвестрирања ради враћања дугова. /§ 4/  

Ако би се десило да потомци имају само женску децу, онда она на-
слеђују само пола имања. Друга половина мора да се претвори у новац 
који ће се даље оплођавати. Пола од интереса делиће се новосадској сиро-
тињи за Божић и Васкрс, а друга половина сиромашним надареним и 
ваљаним ученицима православне вероисповести. Управа такве фондације 
поверава се новосадском православном обштеству с тим да право годиш-
њег надзора има митрополит. Вуковић наглашава да му је највећа жеља да 
ако би се временом догодило да цар задобије под своју власт Босну и Хер-
цеговину, онда фондацију из Новог Сада треба одмах трајно пренети у 
његову отаџбину Херцеговину, у родни му Мостар. /§ 5/ 

Што се тиче наследних односа са браћом Теодором и Алексијем каже 
да у кућама и имању немају никаквих међусобних потраживања, ни он у 
Ријеци ни они у Новом Саду. Приходи од властелинства Берексова, стече-
ног у породично име и где га наслеђује син Вуколај, делиће се са браћом 
према ратама регулисаних уговором од 5. октобра 1801. године. /§ 6/ 

Кћерки Марти, удатој за адвоката Јефту Јовановића, оставља 15.000 
ф., крчму крај (Вуковићевог) острва са баштом и виноградом (приход 
16.000 ф), и два винограда у (Сремској) Каменици које је купио за њу и 
децу (2.300 ф). Велика му је жеља да се те некретнине, са виноградом који 
је сам засадио, трајно задрже у породичном власништву. /§ 7/ 

Сину умрле кћери Катарине и Христифора Милиновића, унуку 
Теодору, или његовим евентуалним потомцима, завештава 12.000 ф. с тим 
да док је малолетан (док не напуни 24 године) прима само интерес. /§ 8/ 

Уколико би умро а да му син-наследник није пунолетан, налаже да 
долеименовани тутори у сарадњи са удовицом Аном, који ће у истом дому 
и љубави живети, преузму бригу о наследству и да им од берегсовског 
прихода издају 6.000 ф. годишње. По стицању пунолетства тутори, пак, 
треба да провере синовљеву способност да преузме бригу и потпуну кон-
тролу над наслеђеним, и ако то није случај да одреде администраторе и 
даље приходе у зависности од раста породице. /§ 9/ 

Жени Ани рођ. Николић 10.000 ф., стан у њиховој кући и приход од 
6.000 ф. које ће они годишње примати од Берегсова. Сина позива да је као 
матер поштује, слуша и без ње ништа пословно не чини. Уколико се маће-
ха и син не буду слагали, што не би желео да се деси, она остаје у новосад-
ској кући и прима 2.000 ф. од тог властелинства, а Вуколај и жена му 4.000. 
/§ 10/ За случај да са Аном буде имао деце и она постају судеоници на-
слеђивања, по претходно реченим условима. /§ 11/ 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 86

Новчана завештања, осим оних већ наведених, оставио је: Саборној 
цркви у Новом Саду (500), осталим новосадским православним храмовима 
по 50 ф. (200), цркви у Берегсову (100), епископу за посмртни говор (150), 
свештенству Саборне цркве (150), свештенству Успенске (24), Алмашке (24) 
и цркве у Берегсову (100) за божју службу. Затим: српским школама (1.000) 
и Болници у Новом Саду (1.000), за оправак његовог бунара крај Саборне 
цркве (1.000), браћи Теодору и Алексију (по 500), млађим сестрама Атана-
сији и Стојни по 1.000 ф. (2.000), деци сестрића Христифора Петровића 
(1.000), послузи која се у кући затекне (200) и новосадској Католичкој бол-
ници 200 форинти. Укупна сума духовних, световних и породичних за-
вештања је 52.223 форинти. /§ 12/ 

За извршиоце тестамента и туторе сину Вуколају именовао је пре 
свега своју браћу Теодора7 и Алексија из Ријеке, затим Јована Остојића од 
Шемлака, инспектора солане Јована Павловића, Георгија плем. Дивана, 
адвоката Георгија Константиновића, судију из Темишвара Петра Плавши-
ћа и Димитрија Којића. Изузев браћи, шесторици осталих тутора оставио 
је по 100 форинти. Строго је заповедио сину и жени да слушају туторе као 
њега самог и да им се покоравају. Оригинални документ је био са својеруч-
ним потписом и личним печатом . /§ 13/ 

Ближећи се смртном часу, Сава је неколико месеци касније (14/26. 
марта 1810) тестаменту дао допуну (кодицил) којим је прво предвидео да у 
случају неслагања са маћехом, Вуколај треба да изађе из куће и да живи у 
Берегсову. /§ 1/ Тамо ће примати урбаријална давања подложника а јед-
ну трећину уступати маћехи. Препоручује стараоцима да ако код Вуколаја 
препознају дар за трговину треба да га уортаче са неким вештим трговцем. 
/§ 2/ Пре него што се управа Берегсова преда сину, жели да се тутори 
заузму за оплођавање приходног новца. /§ 3/ Препоручио је, још, жени 
Ани васпитање унука Теодора и штићеника Стојана. За образовање унука 
треба да прима камату од новца њему завештаног./§ 4/ Потврду допуне, 
потпис и печат оснажује сведоцима /§ 5/ 

* 

Шта можемо рећи о судбини Савиног имања после његове смрти и 
остварењу последње воље? Поред добре жеље, заједничког интереса и од-
ређених тутора, она је у мало чему испоштована и остварена. Осврнућемо 
се на нека сведочанства и касније догађаје. 

                                                                          
7 Теодор је изгледа умро исте, 1810. године као и брат Сава. Његова наследна права у Бе-

регсову пренета су на потомке међу којима је и мл. Сава Вуковић (Vukovics Sebő), мађарски 
политичар који се одрекао свог имена и порекла: Српски биографски речник, II, 462 (Владан 
Гавриловић). 
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Посмртни инвентар Вуковићевог имања сачињен 29. јуна 1810. у Но-
вом Саду. Ту је имао кућу на спрат, вилу на вашаришту на Темеринском 
друму, помоћне објекте, „Адицу” издату под закуп мађарским баштова-
нима са оближњом крчмом и виноградом. Приликом пописа затечено је 
племенитих метала, икона, портрета знаменитих личности, оружје (среб-
ром оковани мостарски пиштољи) и знатна библиотека, као и обвезница, 
готовог новца, капитала уложеног у трговину као и лађа у Сиску. Осим 
властелинства у Банату актива је износила 121.376 форинти. Када се одби-
ју побројана тестаментарна завештања, исплате члановима породице, но-
вац за подизање Гимназије у Новом Саду (20.000 ф), неисплаћени приходи 
од Берегсова и разна ситна дуговања, Вуколају је остало 35.354 форинти.8 

Велика девалвација аустријског новца из 1811. године оставила је 
само петину приложене вредности банкоцедуља и учинила први удар на 
Савину заоставштину. Заузимањем бачког владике Гедеона Петровића уз 
помоћ других приложника – новосадских Срба који су подржали Вукови-
ћеву племениту идеју, Нови Сад је у другој деценији 19. века ипак добио 
Српску православну гимназију. Девалвација је такође поткопала и много 
мање важан легат за „Вуковићев студенац”, брига за њега прешла је на 
градску заједницу.9 Зачуђује, споменимо и то, да је Савина кћерка Марта 
Јовановић доста касније покушала да оспори очеву новчану донацију за 
Гимназију под изговором непоштовања воље дароватеља за унапређење 
језика и писма.10  

Син и главни наследник Вуколај Вуковић сигурно није био ни фи-
зички ни психички способан да одржи наслеђено имање. Изгледа да је 
очева „једина радост и утеха” био слабоуман и мучен епилепсијом. Чита-
јући тестамент јасно је да је и Сава био свестан тога. Тутори су, пак, допу-
стили да се нешто пре времена прогласи пунолетним, владарском дозво-
лом од 19. маја 1813. године.11 Био је ожењен проблематичном Катарином 
рођ. Панајот коју је родбина Вуковић оптуживала за прељубу, распикућ-

                                                                          
8 В. Стајић, нав. дело, 152. Позива се на споменути недостајући прилог предмета: ИАГНС, 

Магистрат, Fasc. 8. 4377/1844. 
9 Архив Војводине, Нови Сад, Земаљска школска управа за Српско Војводство и Тамишки 

Банат, 1851/52, бр. 848; В. Стајић, нав. дело, 149, 154–156. 
10 Jovan Karaba, Tomislava Jelić, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1831–1850), 

Katalog dokumenata, Novi Sad 2000, 540/1836 (стр. 60, бр. 563). „ ...јер се Фонд није понашао у 
том смислу, већ је дошло до свађа и губитка угледа институције, пошто је дозвољено увође-
ње немачког језика”. 

11 Архив Војводине, Нови Сад, Збирка повеља и диплома, бр. 34. Цар Vucolaus-у: „који 
још не испуњава године пунолетства одређене законима Краљевства, за шта му недостаје 
свега неколико месеци, и с тога у духу постојећих закона Краљевства Угарске не може сло-
бодно располагати имовином коју поседује, због урођене зрелости и разборитости, и осве-
дочених ваљаних особина, признаје да сам може управљати имовином у свом власништву, 
која се тренутно налази под управом старатеља.” 
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ство, па чак и за смрт сопствене деце. Са својим оцем Јованом тако је управ-
љала Берексовом да је ово богато имање већ 1815. узето под секвестар, а за-
брањено је било давање зајмова Вуколају. Тамишка жупанија је прво одре-
дила куратора а затим је властелинство 1821. издато под закуп за 36.400 ф. 
годишње. Разуме се да супоседници нису уредно добијали рате од поседа.12  

Вуколај је умро крајем 1829. године и према Савином тестаменту тада 
је наступио случај да се пола иметка претвори у фондацију за новосадску 
сиротињу и даровите српске ученике. Међутим, то што у случају изуми-
рања мушког потомства (брат Максим је несрећно страдао за Савина живо-
та, а деца Јован и Софија су се отровала док је Вуколај био жив) нису оства-
рена велика завештања за то је крив сам завештач пошто услове наслеђи-
вања раније није утаначио са царским фиском, па је без друге царске одлу-
ке право наслеђивања имала женска линија. Зато те године ни митропо-
лит Стратимировић, ни Новосадска црквена православна општина, ни 
куратори нису ни покушали да остваре покојникову последњу вољу. Тако 
да уместо да се створи значајна народна, школска и хуманитарна устано-
ва, Берегсовско властелинство остаде за спорење и дељење између удовица 
и потомака. 13 

Новосадске непокретности деценијама су биле предмет наследних 
спорења, које су практично почела непосредно после Савине смрти. Као 
што смо видели знатни иметак остао је кћерки Марти Јовановић, али се 
она није одрекла права да наследи оца па је против брата, тј. више против 
снахе Катарине и њеног оца, повела парницу завршену „поравненијем” 
1814. године и уступањем Адице и припадајућих некретнина.14 Мартино 
увођење у посед, од кога је приходе убирала Савина удовица Ана, изазва-
ло је вишегодишње Катаринине протесте. Када је Ана 1844. године умрла, 
Катарина је тражила да с попише шта је Савина удовица доживотно ужи-
вала и да се њој пренесе или секвеструје. Педесетих година је такође безус-
пешно протестовала против отуђивања Савиног наслеђа.15 

 

                                                                          
12 ИАГНС, Магистрат, Fasc. 8. 2426/1814, Fasc. 10. 2656/1815, Fasc. 11. 3109/1815, 8. IV 1818. 
13 Tomislava Jelić, Jovan Valrabenštajn, Jovan Karaba, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog 

Sada (1851–1860), Katalog dokumenata, Novi Sad 2002, 4907/1858 (стр. 132, бр. 1017); Borovszky 
Samu, Temes vármegye, I, Budapest 1914, 29; В. Стајић, нав. дело, 157–159. 

14 Васа Стајић, Новосадске биографије из архива новосадског магистрата, II, Нови Сад 1937, 
126; D. Gavrić, J. Valrabenštajn, нав. дело , 21. V 1810 (стр. 154, бр. 993). Архив Војводине, Бачко-
-бодрошка жупанија, 437/45. 

15 Dobrinka Gavrić, Jovan Valrabenštajn, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada 
(1811–1830), Katalog dokumenata, Novi Sad 1988, 19. I 1816 (стр. 80, бр. 416); В. Стајић, нав. 
дело, I, 157–158; ИАГНС, Магистрат, Fasc. 1 204/1816, Fasc. 7 2554/1819. 
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TESTAMENT DES ADELIGEN NOVISADER KAUFMANNS SAVA VUKOVIĆ VON 
BEREGSZO 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Arbeit ist dem Testamente des Novisader Kauf-
manns und Adeligen Sava Vuković, dem Vermächtnis sowie dem weiteren 
Schicksal seines Gutes gewidmet. Es wurden Angaben aus dem reichen Leben 
dieser bedeutenden Persönlichkeit angeführt und es wurde auch auf seine 
Entschlossenheit hingewiesen, durch sein eigenes Beispiel und finanziell den 
sämtlichen Fortschritt des serbischen Volkes zu unterstützen, vor allem durch 
die Initiative zur Gründung des serbischen ortodoxen Gymnasiums in Novi 
Sad. Der Autor hat die lateinische Abschrift des Testaments aus dem Bestand 
der Bacs-Bodroger Gespanschaft (Archiv der Woiwodina) beschrieben, analysiert 
und eine summarische Übersetzung des Grundinhaltes dieses Dokumentes 
gegeben. Die Verwirklichung des Erblasserwillens sowie spätere Ereignisse 
wurden hier beschrieben, besonders mittels Zeugnissen aus veröffentlichten 
und unveröffentlichten historischen Quellen: Vermögensinventar des Ver-
storbenen, Devalvation des Geldes aus dem Gymnasialfonds, Unfähigkeit des 
Haupterben, des Sohnes Vukolaj Vuković, das Gut zu erhalten, Nichtverwirk-
lichung des Wunsches nach der Errichtung eines Schul- und humanitären Fonds 
nach der Auslöschung der männlichen Nachkommenschaft, Rechtsstreite um 
die Immobilien in Novi Sad.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Sava Vuković, Testament, Vukolaj Vuković, Marta Jo-
vanović, Beregszo, Gymnasium, Stiftungen 
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ПРЕРАДА ПАПРИКЕ И ОСНИВАЊЕ ХЕМИЈСКЕ 
ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПАПРИКЕ У ХОРГОШУ  

САЖЕТАК: У раду је приказан узгој и прерада паприке између два светска рата. 
Дат је шири приказ оснивања Хемијске лабораторије у Хоргошу за испитивање 
паприке. Рад је заснован на необјављеној архивској грађи фонда Покрајински секре-
таријат за индустрију и занатство Извршног већа Народне скупштине АПВ – Нови Сад 
који се чува у Архиву Војводине.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Паприка, прерада, Хоргош, Хемијска лабораторија. 

Међу индустријским биљкама које су се гајиле на територији данаш-
ње Војводине, после Првог светског рата најзначајније место је заузимала 
паприка. Култура паприке као индустријске биљке датира тек од 1919. 
године, а центар ове индустрије био је Хоргош са околином.1 

Важно је истаћи да се у овим крајевима до ослобођења мало гајила 
индустријска паприка, углавном у Хоргошу, Ђали и у Новокањишком 
срезу. У Краљевини Југославији је до 1919. године, када су северни крајеви 
Војводине присаједињени Југославији, у незнатној мери постојала произ-
водња паприке, и то у Купусини, са прометом око 100.000 кг годишње, и у 
Јужној Србији са прометом око 50.000 кг млевене паприке из мањих воде-
ница, па је Хоргош тако нашао најповољније услове да се развије у центар 
ове индустрије.2 Краљевина Југославија је све до 1933. године извозила си-
рову паприку, а увозила млевену. Тако се квалитетна паприка извозила из 
Хоргоша у Мађарску, те се тамо млела и продавала као Сегединска папри-
                                                                          

1 Теодор Аврамовић, Привреда Војводине од 1918. до 1929/30. године с обзиром на стање пре Пр-
вог светског рата, Нови Сад 1965, 170.  

2 Архив Војводине, Ф. 195. Покрајински секретаријат за индустрију и занатство Извршног 
већа Народне скупштине АПВ – Нови Сад, а. ј. 463. (даље АВ, Ф. 195). 
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ка.3 Хоргошка индустрија паприке је за непуних двадесет година потпуно 
потиснула сву инострану робу са домаћег тржишта, а 1935. године је из-
везла више од 30 вагона квалитетне паприке, чиме је потиснула на многим 
иностраним тржиштима реномирану Сегединску паприку.  

У Хоргошу, до 1919. године није постојао ни један млин за паприку, 
па се за потребе домаћег тржишта она увозила. Први млин са свега 4 пара 
камена и једним слабим парним локомобилом, основан је у јуну 1919. го-
дине. 

Мељавом паприке на трговинској основи, у периоду 1920-1930, бави-
ло се шест млинова са погоном од 335 КС. Ти млинови су били: Браћа Де-
неш, Први хоргошки млин за паприку, Меркур д. д., Стеван Ердег, Јован 
Молнар и Унион млин.4 

Опис биљке и сорте 

Од сорти индустријске паприке разликују се: дугачке, округле (шпан-
ске), затим оне танког и дебелог меса, јако љуте, мање и без љутине, разли-
читих боја. Индустријска паприка је једногодишња биљка, њивска кул-
тура која не тражи заливање. За индустријску прераду битан је зрео плод, 
што дебљи и компактнији, што више пигментисан, дакле интензивно цр-
вене боје. Жилице – преграде паприке треба да су са што мање љутине, 
као и њено семе.  

Узгој паприке и прерада 

Да би узгој паприке успео, потребна је топла клима, много сунца и 
влаге, као и дубока, плодна земља богата органским материјама и биљним 
хранљивим састојцима. Како би се решио проблем влаге, било је неопход-
но дубоко орати земљу у јесен и оставити је у браздама, како би се накупи-
ло што више влаге преко зиме. Због немогућности набавке оплемењених, 
чистих сорти семења, произвођачи су остављали своје семе паприке, во-
дећи рачуна да буде само од најздравијих биљака, најбољих и најраније 
сазрелих плодова. Семе које је извађено из природно осушеног плода, 
чувало се на сувом и промајном месту како би се потпуно осушило, јер 
садржи и до 32% уља, па је постојала могућност да ужегне. Сетва паприке 
се вршила на два начина, и то: директно на њиви, и у топлим или хладним 

                                                                          
3 Љубица Шијачки Привреда Банат између два светска рата, Нови Сад 1987, 210. 
4 Теодор Аврамовић, Привреда Војводине од 1918.до 1929/30. године с обзиром на стање пре 

Првог светског рата, Нови Сад 1965, 170.  
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лејама, након чега се расађивала на њиву. У Новокањишком срезу прак-
тиковала се више директна сетва, док је други начин, који је сигурнији и 
рентабилнији, био распрострањен у Хоргошу. Директна сетва се обављала 
сејалицом за жито са коњском запрегом крајем марта и почетком априла. 
Ретко, само у случајевима када сетва сејалицом није била могућа, паприка 
се сејала руком, у кућице. Такав начин сетве је најпримитивнији, али и нај-
нерентабилнији. За производњу расада у хладним лејама било је потребно 
водити рачуна о довољној количине влаге и заштити од корова, а због опас-
ности од мразева по потреби их је требало покривати сламом или асурама. 
За разлику од овог начина производње расада, који је једноставан и јеф-
тин, производња у топлим лејама давала је већи принос и бољи квалитет 
због могућности регулације топлоте. Индустријска паприка нема својих 
специфичних штеточина, али је зато нападају ларве штеточина из других 
фамилија као што су ларве скочибубе, познате под називом дротар, ларве 
гундеља, као и цврчак који напада њене зелене делове, стабљику и лишће. 
Штеточине нису једина опасност која прети индустријској паприци, већ 
она страда и од гљивичних болести, као и од пламењаче, али у колико се 
земља прописно обрађује и ђубри таква обољења су ретка. 

Берба паприке се вршила више пута, обично три пута, од краја ав-
густа до почетка октобра, у зависности од године, и то ручно, откидањем 
плода са стабљике, онда када паприка потпуно сазри, тј. сасвим поцрвени. 
Управо такви добро сазрели плодови утицали су на квалитет дајући прво-
класно брашно, док од оних недозрелих брашно је другоразредно и тре-
ћеразредно.  

Посебна пажња придавала се смештају и чувању обране паприке, 
због великог садржаја влаге и хранљивих материја. Након што се донесе са 
њиве, паприка би се остављала на сунцу, на гомили, три до четири дана 
како би се просушила, а потом би се танким иглама, на јак и танак канап 
низала у венце. У Новокањишком срезу обично су се правили венци од 12 
до 14 и 16 шуви (1 шув је око 25 цм) што је пропис према тражењима Хор-
гошке пијаце, која је била главна за продају паприке, док за произвођача 
који сам и прерађује, тај пропис није био од значаја. Дакле, природно су-
шење трајало је до тренутка прераде, и подразумевало је да се венци па-
прике вешају на месту које је заштићено од кише, сунчаном и промајном, 
да паприка изгуби 80% од своје тежине коју је имала после бербе, па је та-
ко венац сирове паприке тежак 20 кг, а суве 4 кг. Јесење сунце доприноси 
накнадном сазревању, лепој боји паприке и поспешује њену арому, док 
пролетње чини да боја бледи, као и укус и арома, што је чини другораз-
редном. У Новокањишком срезу практиковало се искључиво сушење па-
прике на природан начин, иако су вештачке сушаре доприносиле сигур-
ности паприке и квалитету брашна.  
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Принос паприке зависио је од бројних фактора, и кретао се у широ-
ком распону од 1.000 до 10.000 кг за сирову паприку, или 200 до 2.000 кг за 
суву, по једном катастарском јутру, па се у овом срезу добрим родом сма-
трао принос од 200 венаца од којих се добије 500 кг квалитетне млевене 
паприке. 

Прерада индустријске паприке била је подељена на ручну тј. кућну, 
и на индустријску или машинску прераду.  

Ручна прерада је подразумевала специјалну припрему паприке пре 
млевења у млиновима. Радило се рукама и обављали су је сами произвођа-
чи. Пошто је паприку, као индустријску биљку, могуће прерађивати од из-
весног стадијума, тј. само као полупрерађевину, плодови су се до тог ста-
дијума прерађивали руком, а даље, до коначног производа индустријски. 

Поред самих произвођача, прерадом су се бавили и прерађивачи – 
занатлије, који су за свој рад имали одобрење од надлежних власти и на 
њега плаћали порез. Посао око прераде је био јако нездрав и прљав, и 
захтевао је два одељења, радионицу у којој се вршила прерада и сушару. 
Најпре се сува паприка омекшавала прскањем водом, чистила одвајањем 
дршке са семеном и жилица (преграда) у којима се налази највише љути-
не. Кожа паприке се даље низала на конац пробадањем иглом, и нанизана 
сушила у посебној просторији, која се за те сврхе загревала и истовремено 
ветрила, како се ваздух не би заситио влагом. Истовремено се сушило и 
семе, на специјалном, великом ситу, тако што се најпре лужило од љутине, 
тј. квасило у топлој води која се морала често мењати током једног дана и 
ноћи. Семе се стављало у ретке вреће које су се до пола пуниле, након чега 
су се спуштале у воду. Потпуно сува паприка се скидала са конца и са 
испраним сувим семеном ситнила у дрвеном авану. Мешање паприке и 
семена је било у односу 5:3. Радници су паприку сортирали по степену 
зрелости и класама, па се од млевења најбољих плодова, добијала паприка 
најбољег квалитета (племенита слатка). Дршка паприке се није млела, јер 
није имала својство зачина, а и због велике опасности од пожара, јер је ла-
ко запаљива при загревању међу млинским каменовима. Посебна пажња 
се придавала одбацивању буђавог плода, из разлога што је буђ уништа-
вала боју, љутину и сласт, пошто се буђ храни шећером. Такође, квалитету 
су шкодили и песак и прашина, те су се морали одстранити решетањем.  

Након ручне прераде паприке следила је индустријска прерада у 
специјалним млиновима. Припремљена мешавина паприке и семена мле-
ла се каменовима које је покретала локомобила или мотор. Млевење се по-
нављало пет до осам пута, па и више, да би добијена мељава била одгова-
рајуће финоће. Семе је тако својим садржајем уља повезивало прах, пара-
лисало дејство капсаицина, и боји мељаве давало сјај и интензитет. Код 
млевења је било битно да се каменови не окрећу сувише брзо, јер је то 
могло проузроковати делимично пржење паприке, и парење, што би до-
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вело до тога да мељава буде киселог и загорелог укуса. Такође, брзо млеве-
ње нарушавало је и интензитет боје.  

Млевена паприка се није могла дуго чувати, јер што је дуже лежала 
губила је на квалитету. Ако се чувала на влажном месту, брзо је постајала 
плеснива, док је на сунцу губила боју. Губитак квалитета дешавао се чак и 
правилним чувањем, услед природних промена, па већ након три, четири 
месеца она је губила пријатан укус и мирис. Тако самлевена паприка па-
ковала се у вреће од 50 кг.  

Хемијска лабораторија у хоргошу за испитивање паприке  

Повољни услови допринели су развитку индустрије прераде папри-
ке, тако да је крајем тридесетих година капацитет био један вагон самлеве-
не паприке дневно, са преко 80 каменова, тј. од 100 до 120 кг дневно на је-
дан пар каменова. Производња је, такође, почела нагло да расте, прешла је 
границе хоргошког атара и раширила се и на суседне општине и срезове. 

Међутим, велика опасност ове индустрије били су бројни 
фалсификати који су тржиште преплавили толико да је чак доведен у 
питање опстанак производње природне паприке. С обзиром да није по-
стојала контрола, употребљавани су разни сурогати и екстракти који су 
омогућавали велику зараду. Мешавине различитих врста брашна, од 
пшеничног, кукурузног, до кромпировог са разним аналинским бојама 
попут фуксина, турске црвене, кармина и др. уз мало минералног или 
биљног уља и врло мало најлошије паприке продавале су се као права 
Хоргошка паприка и то 60 – 70% јефтиније. На тај начин омогућена је за-
рада 200 – 300%. Боја фуксин се најчешће употребљавала, јер није штетна 
по здравље, а битно својство је и да су се са њом знаци додатог брашна 
најлакше могли одстранити.  

Како би се овом проблему стало на пут, основана је Контролна ста-
ница са седиштем у Хоргошу. Трговинско-индустријска и занатска комора 
у Новом Саду основала је Хемијску лабораторију за преглед млевене па-
прике која је гарантовала за квалитет и чистоћу робе, чиме је поново вра-
ћено поверење у овај производ.  

Лабораторија је званично почела са радом 23. маја 1927. године у из-
најмљеним просторијама које су за ту сврху адаптиране.5  

Прерађивачи и млинови били су свесни користи коју имају од Лабо-
раторије, па су се придржавали правила, а само у три случаја била је под-
нета пријава надлежнима након чега су уследиле и строге казне због фал-
сификовања, непридржавања прописа, и у трећем случају због нечисте 

                                                                          
5 АВ, Ф. 195. а. ј. 463. 
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прераде. Сви фалсификатори били су кажњавани са пет до десет дана за-
твора и новчано.  

Већ те године је промет био бољи у односу на претходну годину јер 
је поправљен лош реноме Хоргошке паприке. У Хоргошу је пре оснивања 
Лабораторије било укупно 33 пари камена за млевење, а након што је 
почела са радом тај број се повећао на 45, 28 за паприку бољег квалитета, а 
17 за љуту. У сезони, када је сво камење млело, дневно се могло самлети 
око 4 000 кг паприке.  

Удружење хоргошких трговаца и индустријалаца обратило се 1932. 
године Трговинско-индустријској и занатској комори са молбом да се 
оснује Контролни одбор при Хемијској лабораторији у Хоргошу. Управа 
Коморе донела је решење да се Oдбор при Лабораторији састоји од 3 ре-
довна члана и 3 заменика, а да се од стране Коморе постави треће лице и 
један заменик. Такође, донета је одлука да мандат Oдбора буде привре-
мен, па би услед немогућности вршења правилне и ефикасне контроле 
био укинут.  

Контролни одбор је установљен при Хемијској лабораторији 1932. 
године, са циљем да брине о правилном раду Лабораторије. На редовној 
седници управе Трговинско-индустријске и занатске коморе усвојен је ње-
гов Правилник. Одбору је било забрањено да врши контролу над стручним 
радом око хемијске анализе паприке и да има увид у коресподенцију Ла-
бораторије. Задатак Одбора, био је да прегледа рад Лабораторије који се 
односио на радно време, преглед благајничких књига, новчаних примања 
и издавања. Управа Коморе изабрала је за редовне чланове Одбора: Денеш 
Артура, Ваш Александра и Старчевић Радивоја (председника општине).6 
За чланове заменике изабрани су: Геслер Фрањо, Банфи Золтан и Рибаров 
Владимир. За прочелника је био изабран Ваш Александар, власник Првог 
хоргошког млина.7 

Како се Хемијска лабораторија налазила у неадекватним, изнајмље-
ним просторијама, 1932. године се указала потреба да се то питање реши 
пресељењем у одговарајућу зграду. Одбор је изнео предлог Комори да се 
купи коморска зграда за коначан смештај Лабораторије. На пристанак 
Коморе, 1934. године, купљена је кућа г. Тирјунга, чији је простор и поло-
жај био одговарајући за ту намену. Као резултат погодбе између Одбора и 
г. Тирјунга, продајна цена куће је спуштена са 110.000 дин. на 80.000 дин. 8 

У циљу што ефикасније контроле квалитета и сузбијања фалсифика-
та паприке Комора је путем своје Хемијске лабораторије у Хоргошу свим 
                                                                          

6 Архив Војводине, Ф. 92. Трговинско-индустријска и занатска комора – Нови Сад (даље 
АВ, Ф. 92.)., 595/32  

7 Архив Војводине, Ф. 178. Управа народних добара Војводине Нови Сад, Списак досијеа 
индустријских предузећа по местима, а. ј. 379. 

8 АВ, Ф. 92, 346/34. 
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државним хигијенским заводима у земљи проследила упутство у методе 
анализе паприке.9  

У даљем тексту наводимо методологију анализе паприке Хемијске 
лабораторије у Хоргошу: 

 
ХОРГОШКА ПАПРИКА 

 
Опис и стандард методе при анализи 

 
I Опис (дефиниција) 
Хоргошка паприка добија се прерадом из дугуљастог плода папри-

ке Capsicum annuum (lat.), и зависно од начина прераде добија се: пле-
менита слатка, полуслатка, I гуљаш и II гуљаш паприка.  

Племенита слатка паприка производи се одстрањивањем плаценте 
и жилица из плода, и лужењем и прањем семена у топлој води како би 
се одстранила љутина. Полуслатка паприка такође се добија прерадом 
најздравијих плодова прве и друге бербе (буде их 3 – 5), али жилице се 
одстрањују туцањем и решетањем кроз сито са потпуно осушене коже, 
док лужење семена изостаје, потпуно или делимично. Од мање зрелих 
плодова прве и друге бербе, и плодова осталих берби добија се папри-
ка I гуљаш, која садржи све делове плода јер се прерадом не одстрању-
ју жилице, а семе не лужи. II гуљаш добија се од оштећених и незрелих 
плодова и отпадака. Боја племените слатке паприке је обично тамно цр-
вена и интензивна. Њој је слична и боја полуслатке паприке, док I гуљаш 
није ни приближно тако интензивне боје, а II гуљаш је бледо црвен, а 
може бити чак тамно жут, па и смеђ. Племенита слатка паприка је при-
јатног укуса и мало слади јер има врло мало љутине која се јавља посте-
пено и брзо нестаје, док код полуслатке љутина је интензивнија и дуже 
траје. I гуљаш и II гуљаш паприку карактерише изразита и трајна љути-
на. Паприка обично има пријатан мирис, сем када ужегне услед распа-
дања уља, ако дуго лежи.  

II Узимање узорка 
Најмање 50 g паприке узима се за анализу, стављањем у стаклени 

суд. Узорак треба заштитити од светлости јер паприка може да избле-
ди, као и од влаге услед које се лако квари.  

III Микроскопски преглед 
Микроскопски преглед подразумева преглед карактеристичних де-

лова паприке (коленхима и паренхима ткива перикарпијума са капљица-
ма уља црвене и оранж боје). Код незрелих и мање зрелих плодова у 
паренхиму перикарпијума могу се видети ситна скробова зрнца која се 
не налазе у плодовима који су зрели. 

                                                                          
9 АВ, Ф. 92, 2771/31. Напомена: Методологију у целости видети у наведеном извору. 
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IV Хемијска анализа 
а. Оцењивање спољних особина 
Приликом оцењивања боје као најважније спољне особине, упоре-

ђују се узорци са типом, и то на белој подлози, тако што се 10 – 15 g па-
прике сипа једна поред друге у подједнако дебелом слоју, а потом се 
горња површина притисне да буде глатка. 

Поред боје, оцењује се мирис, и то мирисањем у суду у ком се папри-
ка држи.  

б. Одређивање влаге, одмеравањем количине од 5 g паприке у нис-
ком, широком суду и сушењем у трајању од 3 сата на 105° C, до констант-
не тежине. Нормалан садржај влаге је 7 – 8 %, с тим да он може прећи 
и 10% уколико се паприка налази на влажном месту.  

в. Одређивање пепела, сагоревањем 2 g паприке, а потом мерењем, 
као и одређивање количине песка поливањем пепела са 10 % соном 
киселином уз додатак вреле воде. Након неколико минута нерастворив 
део се испира врелом водом на филтерпапиру, са којим се након суше-
ња сагорева и мери.  

г. Одређивање екстракта са етером 
У погледу одређивања садржине уља паприке претежно се се ми-

сли на уље семена. Одређивање количине уља најцелисходније се вр-
шило методом Режењи-а. Нормалан садржај уља је 14 – 16%, с тим да 
он може достићи и 18 % нарочито код племените слатке паприке, док 
изразито малу количину уља садржи паприка најлошијег квалитета.  

д. Одређивање капсаицина  
Одређивање капсаицина који узрокује љутину подразумева да се 

код свих проба поступа потпуно једнако, и да се прегледа највише 5 – 6 
узорака паприке истог квалитета, где се при скоро истој садржини капса-
ицина боја разликује само у нијансама. Нарочито племенита – слатка 
паприка не сме се оцењивати без типа. Код те паприке количина капса-
ицина не треба да буде виша од 0,01 %, а код полуслатке највише 0,03 
– 0,04 %. Капсаицин се одређивао методом др Фодо Коломана. Да би 
се процентуално доказала количина капсаицина, ради упоређивања, мо-
ра се имати раствор капсаицина у ацетону, а то је могуће само ако се 
располаже са чистим капсаицином. У пракси је довољно ако у поређењу 
са одговарајућим типом, паприка која се анализира, не показује битне 
разлике. 

ђ. Доказивање вештачких боја 
За доказивање присуства боје која се користи за фалсификовање 

паприке, један од најбољих начина је доказивање методом Чонке, узи-
мањем мале количине паприке која се на филтер папиру влажи са раз-
личитим реагенсима. У случају да садржи вештачку боју, на влажном 
филтер папиру биће приметне пруге и прстенови других боја, из разло-
га што већина реагенаса при анализи природне паприке не колорише 
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филтер папир, или даје само одређену боју у зависности од реагенса.  
е. Доказивање осталих страних примеса 
Доказивање шећера врши се фелинговим реагенсима, с тим да по-

стоји одређена количина моно и дисахарида и у хемијски чистој папри-
ци која зависи од квалитета бербе, те се мења сваке године. Дакле, мора 
се знати тачан проценат шећера у дотичној години да би се фалсифи-
ковање шећером уопште доказало. 

Фалсификовање паприке брашном доказује се микроскопски или 
хемијски, а додавање уља утврђује се по јодовом броју који од 125 не 
сме бити ни већи, ни мањи за 10.  

V Оцењивање  
Квалитет паприке, у колико не садржи стране супстанце, одређује 

се на основу: Спољних физичких особина, пепела, песка и капсаицина. 
Наравно, треба узети у обзир и то да боја паприке у оквиру црвене боје 
може бити разнолика, у зависности од количине додатог семена, фино-
ће млевења, и од тога да ли је плод био потпуно здрав. Код племените 
слатке паприке боја је интензивна, чиста и сјајна. Више семена у папри-
ци чини боју тамнијом и повећава садржај уља, а мања количина семена 
узрокује мањи садржај уља и блеђу боју.  

Контролом Хемијске лабораторије производња је доведена на висок 
ниво, те је паприка постала тражена и на иностраном тржишту. Међутим, 
сигурност на домаћем тржишту била је примарна, па је у том циљу било 
неопходно спровођење ефикасне контроле на основу Закона о контроли 
намирница за живот. План Коморе био је да се путем Министарства соци-
јалне политике и народног здравља сваког месеца, а по могућству сваких 
четрнаест дана, врши контрола паприке на пијацама и у радњама слањем 
узетих узорака надлежним државним хигијенским заводима, који би се 
приликом анализе стриктно придржавали упутстава датих од стране Хе-
мијске лабораторије ове Коморе. Тако је 28. јула 1931. године Министар-
ство социјалне политике и народног здравља расписало да све првосте-
пене управне власти сваки месец изврше контролу паприке по радњама и 
пијацама, и да узорке шаљу на преглед Хигијенском заводу. Прегледе је 
вршило Хемијско одељење Хигијенског завода у Нишу, као једино овлаш-
ћено на територији Моравске бановине. Како би се олакшао рад овом 
одељењу требало је послати типове паприка и сурогате, и то у колико је 
могуће са упутством брзе контроле. Лабораторија је сматрала да Мини-
старство треба да наложи свим хигијенским заводима да своје хемичаре 
пошаљу у Хоргош, како би се упознали са токовима анализе и начином 
прераде паприке, што је неопходно да би се установиле стандард методе 
при анализи. Комора је усвојила предлог од стране Хигијенског завода да 
би било добро да по један инжењер из сваког хигијенског завода присус-
твује пет до шест дана у Хемијској лабораторији у Хоргошу, из разлога што 
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ниједна лабораторија хигијенских завода у земљи није имала довољно ис-
куства у том послу. Тако је Министарство добило извештај од Хигијенског 
завода у Загребу да је Завод већ добио службене методе претраге паприке 
од Лабораторије у Хоргошу, и да сматрају да нема потребе за слањем сво-
јих стручњака у Хоргош, већ да Заводу Лабораторија аутоматски шаље 
службене узорке. Централни хигијенски завод у Београду пристао је на 
предлог Коморе.  

Контролне мере допринеле су позиционирању Хоргоша по квалите-
ту и квантитету производње у центар индустрије прераде паприке. Стан-
дардизација паприке по класама и строго вођење рачуна при пломбирању 
учинили су да Хоргошка паприка постане реномиран производ на тржиш-
ту, како домаћем тако и иностраном.  

На основу података о увозу и извозу паприке јасно се види нагли 
развој ове индустрије, јер је 1927. године, када је основана Хемијска лабо-
раторија, Југославија увезла из Грчке, Италије и Шпаније више од 17 ваго-
на млевене паприке, и извезла само око један вагон, а већ 1935. је увезла 
само 1, 1/2 вагон а извезла преко 32 вагона. Хоргошка паприка је тако на 
домаћем и на иностраном тржишту издржала конкуренцију много старије 
мађарске и шпанске производње, те постаје светска марка, о чему сведочи 
податак да се од 1934. године већ нотира на бечкој берзи. Извозила се нај-
више у Аустрију, Чехословачку и Пољску, и мање количине у Немачку и 
Румунију. Поред смањеног увоза и повећаног извоза паприке, са повећа-
њем производње, млевеној паприци је падала цена, а повећана је и потрош-
ња на домаћем тржишту. Просечна цена на велико је 1927. године била 
преко 33 дин. по кг а 1935. је већ била око 3 дин. Само око 45 вагона је са-
млевено 1927. године, када је целокупна домаћа потрошња, са увозом, 
била 60 вагона, док је 1935. године самлевено око 112 вагона, са износом 
домаће потрошње од око 81 вагон. На основу цифара добијених од Трго-
винско индустријске коморе у Новом Саду, и саме Лабораторије у Хоргошу, 
јасно је видљив брз развој производње млевене паприке. 

Закључак 

Када говоримо о индустријској паприци, реч је о паприци која се 
гаји ради индустријске прераде, из које се добија паприка у праху – тзв. 
„Алева паприка”. Она се добија тако што се плодови паприке суше, пре-
парирају и мељу на специјалним млиновима. Употреба ове зачинске па-
прике је препоручљива због високог садржаја антискорбутичног „C” ви-
тамина.  

У Новокањишком срезу, а и његовој околини, паприка се гајила под 
утицајем вишедеценијског локалног начина гајења, и у генетичком по-
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гледу она је била мешавина разних типова и варијета. До 1927. године није 
постојала установа која се бавила селекцијом индустријске паприке, па 
произвођач није могао да обнавља семе већ је годинама сејао своје, што је 
доводило и до појаве дегенерације. С обзиром на значајно место које је 
индустријска паприка заузимала у привреди Југославије, оснивање Спе-
цијалне станице за проучавање и оплемењивање у центрима производње 
било је од великог интереса у научном и привредном смислу, јер су произ-
вођачи били снабдевани семеном које је давало бољи род, у погледу ква-
литета, квантитета и сорте спрам захтева тржишта.  

После оснивања Лабораторије за контролу млевене паприке у Хор-
гошу, и највеће количине паприке су се препакивале у посебно паковање 
и пломбирале од стране Лабораторије, тако да је потрошач могао бити 
сигуран у њену исправност и квалитет.  
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VERARBEITUNG VON PAPRIKA UND GRÜNDUNG DES CHEMIELABORS FÜR 
PAPRIKA-FORSCHUNG IN HORGOŠ 

ZUSAMMENFASSUNG: Unter den Industriepflanzen, welche auf dem Terri-
torium der heutigen Woiwodina nach dem Ersten Weltkrieg angebaut wurden, 
hat Paprika den bedeutendsten Platz genommen. Kultur von Paprika als 
Industripflanze datiert erst aus 1919, und das Zentrum dieser Industrie war 
Horgoš mit seiner Umgebung.  

Das Königreich Jugoslawien hat bis zum Jahre 1933 rohen Paprika aus-
geführt, und Paprikapulver eingeführt. Auf diese Weise wurde Paprika hoher 
Qualität aus Horgoš nach Ungarn exportiert, dort gemahlen und als Szegediner 
Paprika verkauft.  

Die Paprika-Industrie Horgoš hat in knapp zwanzig Jahren alle 
ausländischen Waren vom indländischen Markt völlig verdrängt. Im Jahre 1935 
hat sie mehr als 30 Waggons von qualitätsvollem Paprika ausgeführt, und 
dadurch den renommierten Szegediner Paprika von vielen ausländischen 
Märkten verdrängt.  

Im Zeitraum 1920 -1930 beschäftigten sich sechs Mühlen (335 PS Betrieb) 
mit dem Mahlen von Paprika: Brüder Denes, Erste Paprika-Mühle Horgoš, 
Merkur AG, Stevan Erdeg, Jovan Molnar und Union - Mühle.  

Günstige Bedingungen trugen zur Entwicklung dieser Industrie bei, 
sodass Ende der dreißiger Jahre die tägliche Kapazität ein Waggon von ge-
mahlenem Paprika betrug, mit über 80 Steinen, d.h. 100 kg bis 120 kg täglich 
per ein Paar Steine. Die Produktion nahm abrupt zu, ging über die Grenzen des 
Territoriums von Horgoš und verbreitete sich auch auf die Nachbargemeinden 
und Bezirke.  

Aber, eine große Gefahr für diese Industrie haben zahlreiche Fälschungen 
dargestellt, welche den Markt in dem Maße überflutet haben, dass sogar die 
Existenz der Produktion von natürlichem Paprika in Frage gestellt wurde. Da 
es keine Kontrolle gab, verwandte man verschiedene Surrogate und Extrakte, 
durch deren Gebrauch ein großer Verdienst ermöglicht wurde. Damit man sich 
diesem Problem in den Weg stellen konnte, wurde eine Kontrollstation mit 
dem Sitz in Horgoš gegründet. Das Labor hat offiziell am 23. Mai 1927 mit 
seiner Arbeit angefangen, in den gemieteten zu diesem Zweck adaptierten 
Räumlichkeiten, sodass die Arbeit normal ausgeführt werden konnte. Mit 
Einwilligung der Kammer wurde im Jahre 1932 beschlossen, dass ein Kammer-
gebäude in Horgoš gekauft wird. Das Haus des Herrn Tierjung im Zentrum 



мр Вишња Николић: ПРЕРАДА ПАПРИКЕ И ОСНИВАЊЕ ХЕМИЈСКЕ... 103 

von Horgoš, auf einer Fläche über 600 Klafter, bestimmt für das endgültige 
Unterbringen des Labors, wurde im Jahre 1934 gekauft. 

Die Handels-industrielle und Gewerbekammer Novi Sad hat das Chemie-
labor für die Untersuchung von gemahlenem Paprika gegründet, welches Ga-
rantie für die Qualität und Reinheit der Waren geleistet hat. Auf diese Weise 
wurde das Vertrauen in dieses Produkt zurückgegeben.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Paprika, Verarbeitung, Horgoš, Chemielabor 
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јединственим моделом, који ће југословенско друштво одвести у комунизам, под-
разумевало је децентрализацију и делимичну либерализацију привредног система 
и целокупног друштва. Самим тим, партијски фунционери и теоретичари почели 
да дотадашњу привредну политику и јавно проглашавају највећом деформацијом 
и најопаснијим непријатељем социјализма. Била је то најава попуштања окова 
диктатуре и репресивног апарата, али и стварања нове либералније политике 
према привреди у којој није могло бити места за административне мере, попут 
политике обавезног откупа пољопривредних производа. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: пољопривреда, либерализам, самоуправљање, комунизам, 
обавезни откуп. 

Децентрализација власти и афирмација либералних идеја 

Опстанак приватног власништва у привреди постао је незамислив 
након доласка КПЈ на власт. Поред идеолошких разлога, велики матери-
јални губици настали услед ратног разарања, утицали су да се централи-
зам у управљању привредом наметне као најбоље решење за брзу обнову 
земље и превазилажење дубоког економског заостајања за развијенијим 
земљама. Дакле, национализација приватне својине, односно, успоставља-
ње друштвених промена по узору на СССР,1 били су јасни циљеви нове, 
комунистичке власти. То, међутим, није значило да је спровођење тих 

                                                                          
1 Совјетски модел је подразумевао замену приватног државним власништвом, доминант-

ну улогу државе и Партије у свим сферама друштвеног и економског живота земље, односно 
централистичко планирање и управљање привредом. 
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процеса унапред јасно и прецизно дефинисано, нити да ће тећи истим 
интензитетом. Њихова реализација је зависила од многобројних фактора, 
како унутрашњих, тако и спољашњих. 

Ипак, отезање са спровођењем зацртаних револуционарних циљева 
за КПЈ није била прихватљива стратегија. Имајући у виду потенцијалну 
опасности од активности преосталих грађанских политичких странака, 
као и могућност јачег настојања западних држава да осујете њене планове, 
КПЈ је почела релативно брзо институционално конституисање новог 
система власти. Управљање и потпуна контрола над привредом, могли су 
бити остварени само над привредом која је у државном власништву. Исто 
тако, јачање државе омогућило је окончавање процеса развлашћивања 
приватног власништва или његовог снажнијег потискивања. Стога је 
приватно власништво веома брзо или национализовано или системом раз-
личитих административних мера држано под контролом државе. Овај 
систем се, како смо рекли, одликовао централизованим руковођењем др-
жаве и заснивао на прецизно изграђеној хијерархијској пирамиди, на чијем 
се врху неприкосновено налазила КПЈ.2 

У пракси, то је значило потпуно срастање државног и партијског 
апарата. Заправо, државни органи постали су пуки извршиоци партијских 
директива. Превага КПЈ над изабраним представничким телима била је 
више него уочљива. Овакав систем власти, у којем се државна, односно пар-
тијска свемоћ осећала на сваком кораку, захтевао је разгранат и многобројан 
бирократски апарат.3 

Прелазак на планску привреду значио је додатно снажење државне 
интервенције у привреди. Тако је 1946. године донесен Закон о народним 
одборима, затим Закон о општој државној контроли и Закон о општедр-
жавном привредном плану и државним органима за планирање, чиме се 
формирала Савезна планска комисија, након које су се формирали нижи 
органи планирања до среског нивоа.4 

Војни, политички и економски притисак информбировских држава 
на Југославију додатно су појачали степен централизованости. Правдајући 
се правом одбране независности, Партија и држава често нису бирале 

                                                                          
2 Тај систем познат је као револуционарни етатизам, заснивао се на идеолошко-теоријском 

тумачењу да је „радничко поријекло политичке организације друштва довољна гаранција 
за постојање потпуне подударности њене политичке линије са интересом револуционарних 
маса, а да су њена организацијска моћ и способност само функција бржег, ефикаснијег и 
рационалнијег остваривања општих интереса радничке класе и осталих радних маса.” Ра-
дован Радоњић, Револуционарни етатизам 1945-1949, Покрет слободе, Загреб 1984, 63. 

3 Број запослених у државном апарату попео се на 350.000 људи, што је био веома велики 
проценат у односу на број запослених у привреди. Љубодраг Димић, Историја српске држав-
ности, књига III, Нови Сад 2001, 351. 

4 Александар Касаш, Индустрија и занатство Војводине првих година после другог светског 
рата, Истраживања 19, Нови Сад, 191 
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средства да наметну своју вољу. Оваква доминантна улога Партије и вели-
ки значај бирократског апарата омогућио је руководећем кадру, а у великој 
мери и свим запосленима у администрацији, многобројне привилегије. 
Тако су многи савременици, постали свесни процеса социјалног раслоја-
вања и чак зачетака нових класних односа. Припадање комунистичкој 
партији је многобројне искрене револуционаре испуњавало осећајем нај-
веће части, међутим, многима је сада, када се Партија учврстила на власти, 
изгледало да припадају привилегованој класи „експлоататора и господа-
ра.”5 Занемаривањем политике објашњавања и тумачења својих политич-
ких и економских активности, партијски и државни врх, осим спољне 
претње, суочио се са, не само све масовнијим незадовољством становниш-
тва,6 већ и изолацијом од сопственог чланства и до тада непоколебљивих 
симпатизера. 

С друге стране, планирање најситнијих детаља од стране државног 
апарата, а да се притом није водило рачуна о специфичности различитих 
области и нису познавале околности и стање на терену, детерминисало је 
честе „ратове са папирима” између савезне и хијерархијски нижих адми-
нистрација. Такво стање изазивало је нерационалне привредне пројекте и 
потпуну обесправљеност предузећа, што је погодовало појави неодговор-
ности, незаинтересованости и неефикасности у производњи.7 Економска 
и, у неку руку, политичка криза нису могле бити толерисане у времену 
свеопште оскудице и опасности од војне инвазије далеко моћнијег непри-
јатеља.  

Дакле, лоши економски резултати и немогућност прехране станов-
ништва, поклопили су се са идеолошким, политичким и војним притисци-
ма. Угрожена са свих страна, власт у Југославији је настојала да променом 
свог политичког деловања ублажи незадовољство властитог становништва 
и одагна сумње код дела својих „правоверних” сабораца. Отргнута од идео-
лошког кишобрана Совјетског савеза, она је могла да прокламује нове тео-
ријске принципе у развоју социјализма. 

                                                                          
5 Милован Ћилас је сматрао да се тоталитаризам власти и монопол власништва најпот-

пуније усклађују управо у комунистичким државама. „Није реч само о бирократској само-
вољи, изопачавањима и паразитизму, иако комунистички режими и тим обилују, чак више 
него други, него о присвајању, искључиво за комунисте, права управљања и расподеле имо-
вине нације, што их у ствари чини језгром нове класе власника и на чему се заснива њихов 
тоталитаризам.” Милован Ђилас, Пад нове класе, Београд 1994, 197, 204. 

6 Незадовољство није било изазвано сукобом са СССР, већ бруталним методама владања, 
нарочито административним мерама према сеоском становништву. Извештаји ЦИА-е о ста-
њу у Југославији наводе да ће „појачана совјетска пропагандна кампања вероватно доживети 
слаб успех. Већина Југословена, упркос својој одбојности према Титу, радије ће га подржати 
него да има удела у повратку Југославије под совјетску контролу”. Момчило Павловић, Доку-
мента ЦИА о Југославији 1948-1983, Београд 2009, 60. 

7 Р. Радоњић, нав. дело, 66. 



мр Небојша Петровић: НАПУШТАЊЕ ПОЛИТИКЕ ОТКУПА... 107 

Тако је од пролећа 1949. године КПЈ почела да подстиче „критичко 
преиспитивање дотадашњег друштвеног развоја.” На трећем конгресу 
Народног фронта Југославије донета је програмска декларација у којој се, 
између осталог, истиче потреба за критиком и контролом рада органа вла-
сти.8 Трећи пленум ЦК КПЈ наговестио је нови курс у изградњи социјализ-
ма јер је том приликом јасно критикована дотадашња централистичка 
политика. Захтевајући одустајање од бирократског начина управљања, 
које је досезало и до креирања људског мишљења, Пленум је озваничио 
политику кидања административних окова с једне и развијања социјалис-
тичке демократије, с друге стране.9 

Наметање тезе да је бирократија постепено преузела управљање 
државом и да је она заправо главни непријатељ социјалистичког друштва, 
представља покушај највишег партијског руководства да на тај начин оправ-
да своје грешке и сачува свој углед. Тако се напуштање старог начина со-
цијалистичке изградње државе не може тумачити као нови експеримент, 
који се на основу претходног искуства може показати такође неуспешним, 
већ као „губљење орјентације” настале деловањем мноштва објективних 
околности. Уосталом, то је била идеална прилика да се додатно напакости 
совјетском руководству јер су заправо они творци оваквог модела управ-
љања. Такође, даљим развијањем ове тезе вешто је бачена лопта на совјет-
ску страну. Наиме, овакав модел управљања, назван стаљинистичким, 
проглашен је највећом деформацијом и најопаснијим непријатељем соци-
јализма уопште. Чак је поистовећиван и са капиталистичким системом, 
јер, како каже Борис Кидрич, „иако се говори о друштвеној својини, иако 
се говори да је то социјализам, уствари је друкчије - код њих је вишак рада 
експлоататорски одузиман од совјетских радника, не на исти начин као у 
капитализму, али је разлика само утолико уколико постоји разлика између 
приватног и државног капитализма,10 разлика између буржоазије и биро-
кратије; у сваком случају, то отуђивање вишка рада је експлоататорско.”11 
Ширена је пропаганда да су се, за разлику од свих осталих, југословенски 
комунисти једини вратили на прави, исправан начин социјалистичког 
преображаја државе. Ова трансформација се не може реализовати уколи-

                                                                          
8 Јанко Плетерски et.al. Историја СКЈ, Београд, 1985, 370. 
9 Бранко Петрановић, Ранко Кончар, Радован Радонић, Седнице ЦК КПЈ 1948-1952, Београд 

1985., 288-292. 
10 Објашњавајући социјалистички развитак Југославије у периоду пре 1950. године, Стеван 

Дороњски такав друштвени систем назива „државним социјализмом”, „бирократским со-
цијализмом”, док совјетски систем чврстог планирања назива „државним капитализмом.” 
АВ, Ф.334. Записник са саветовања ПК-а са организационим и политичким секретарима СК, 
одржаног 22. јуна 1951. 

11 Богдан Лекић, Миодраг Зечевић, Привредна политика ФНРЈ, Записници Привредног савета 
Владе ФНРЈ 1944-1953, t. IV, Београд 1997,150. 
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ко се не спроводи Марксова замисао да радници постану господари сред-
става и резултата свога рада.12 

Да би се то остварило, морао се раскинути етатистички модел при-
мењиван у политичком систему и управљању привредом. Тако је 1949. го-
дине извршена делимична децентрализација у сфери финансија, што је 
резултирало већом самосталношћу република.13 Очигледно да је постојала 
у појединим републичким руководствима намера да се ове мере искори-
сте у правцу јачања самосталности у односу на савезну администрацију. 
Стога је Борис Кидрич средином наредне године упозорио да децентра-
лизацију не треба схватити као јачање републичког суверенитета, јер би 
то значило стварање новог, републичког бирократизма.14 У исто време 
извршена је реорганизација народних одбора, који су у великој мери по-
стали носиоци власти на свом подручју.15 

И поред многобројних критика и позивања на неодложну борбу 
против „бирократизма”, људи у власти су и даље размишљали, деловали 
и руководили се „бирократским” методама. Наиме, на пословима око 
реорганизације привреде ангажоване су чак 33 новоoсноване комисије, од 
тога 16 за „комплексну проблематику” и 17 ресорних.16 Било је још упечат-
љивијих доказа да се власт тешко одрицала старих метода. Наиме, ако ове 
мере из 1949. године посматрамо са аспекта рушења централистичког на-
чина управљања, као клицу еластичнијих и либералнијих метода у управ-
љању, онда је веома тешко објаснити да је у исто време дат нови импулс 
процесу јачања политике колективизације пољопривредних газдинстава 
који је у себи садржавао елементе „старог курса”.17 Очигледно да моралне 
и идеолошке осуде нису озбиљније нарушиле свест да совјетски модел 

                                                                          
12 Маркс је сматрао да је економско ослобађање радника претпоставка његовог развоја 

као слободног бића. Наиме, у својој теорији отуђења он доказује да отуђењем од рада, човек 
отуђује своју људску суштину и престаје бити човеком, односно води живот недостојан чо-
века. Весна Голубовић, Смисао, извор и наслеђе социјалистичког самоуправљања, Покрет слободе, 
Загреб 1984, 14.  

13 Слабљење централне власти додатно је наглашено почетком 1950. године, када су уки-
нута поједина министарства, а уместо њих, са мањим овлашћењима, основани комитети. 
Такође, Савезна влада пренела је функцију управљања неким привредним организацијама 
под управу република, односно локалним органима власти. Душан Дрезга, Развој соција-
листичког управљања 1949-1951, Покрет слободе, Загреб 1984, 75. 

14 На седници Привредног савета Владе ФНРЈ и председника привредних савета и план-
ских комисија република указано је да су се досадашње мере у републикама погрешно схва-
тиле, односно да је „децентрализација у суштини схваћена државноправно, у буржоаском 
смислу речи, као јачање република.” Бранко Петрановић, Момчило Зечевић, Југословенски 
федерализам, књига 2, Београд 1987, 328, 329. 

15 Љ. Димић, нав. дело, 353. 
16 Ивана Добривојевић, Село и град 1945-1955, Београд 2013, 157. 
17 Истина, на Трећем пленуму ЦК КПЈ критиковано је кршење принципа добровољности 

приликом њиховог оснивања и учлањења земљорадника.  
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представља, барем у политици према пољопривреди, основну карактери-
стику социјализма, без којег нема „социјалистичког преображаја села.” 

Политика децентрализације теоријски и правно обликована је доно-
шењем Закона о управљању државним привредним предузећима и вишим 
привредним удружењима од стране радних колектива, који је усвојен у 
Народној скупштини ФНРЈ 26. јуна 1950. године. Основе тог новог система 
чиниле су: друштвена својина, која је заменила дотадашње схватање о др-
жавној својини, и самоуправљање,18 које је подразумевало право радника 
да, радећи са средствима у друштвеној својини, одлучују о свом раду, о 
условима рада, као и о његовим резултатима.19 

Право управљања радници су спроводили преко радничког савета 
као свог представника и преко управног одбора којег бира раднички савет 
из својих редова. Функција управљања пренета је на раднички савет и 
управни одбор, али овлашћења директора су у значајној мери умањила и 
довела у питање значај радника у управљању предузећима. Наиме, дирек-
тор предузећа задржао је функцију руковођења, што је подразумевало 
организацију процеса рада, право извршења распореда радника и вршења 
дисциплинске власти.20 

Директори су додатно умањивали улогу радничких савета, користе-
ћи необразовање, неразумевање нових прописа и чак незаинтересованост 
радника. Осим тога, мешање партијског руководства у рад радничких 
савета озбиљно је доводило у питање самосталност у доношењу одлука и 
у великој мери изазвало сумњу у искреност власти.21 Утицај радника на 
управљање предузећима у највећој мери ограничавала је чињеница да 
они нису могли значајније утицати на повећање својих зарада, јер би то, 
по мишљењу Привредног савета, значило да се он „претворио у шпеку-
ланта.” 22 

                                                                          
18 Заправо, почеци самоуправљања везани су за доношење Упутства о оснивању и раду 

радничких савета државних привредних предузећа 1949. године, што је представљало први 
службени документ којим је успостављено радничко самоуправљање у Југославији. Д. Дрезга, 
нав. дело, 76. 

19 Луција Спировић-Јовановић, Појам и правна природа самоуправних споразума, Београд 
1980, 5-7. 

20 Поред тога директор је имао овлашћења у закључивању уговора и распоређивању 
обртних средстава предузећа. Управни одбор је могао оспорити закључивање уговора, али 
је уговор био пуноважан чим га директор закључи. Драган Марковић, Директор - пословни 
орган у удруженом раду, Београд 1986, 11. 

21 Партија практично никада није ни одустала од мешања у доношење одлука радничких 
савета. Тако је 1955. године на Другом пленуму ЦК Србије расправљано о честом супротстав-
љању многобројним одлукама радничких савета, јер оне нису у складу са интересима Парти-
је, иако су засноване на законима и законским прописима. И. Добривојевић, нав. дело,159, 160. 

22 Лекић, Богдан, Зечевић, Миодраг, Привредна политика владе ФНРЈ, Записници 
привредног савета владе ФНРЈ 1944-1953. (16.02.1951-15.01.1953), t.IV, Beograd 1997, 70. 
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Можемо рећи да је, и поред чињенице да већина радника на предају 
„фабрика у њихове руке” није реаговала тако емотивно и еуфорично као 
партијски и државни функционери, самоуправљање утицало на либерал-
нији однос власти према грађанима и разним појавама у југословенском 
друштвеном миљеу. 

Две године после прокламовања самоуправљања најављено је и уво-
ђење комуналног система. Тако су априла 1952. године успостављене оп-
штине као мање политичко-територијалне јединице и самим тим погодни-
је за остваривање задатака локалне самоуправе.23 Промене у друштвеном 
систему, макар биле и декларативне природе,24 неминовно су детерми-
нисале попуштање окова диктатуре. Томе је допринела, поред спољног 
утицаја, и чињеница да је до 1950. године репресивни апарат угушио било 
какву опозицију комунистичком режиму. Тако је режим почетком јуна 
1951. године, када је попустио и страх од „издајничких информбировских 
елемената”, могао и јавно признати грешке и обзнанити попуштање ре-
пресије. Прво је Филип Бајковић, високи функционер Управе државне 
безбедности (Удба), у јануарском броју „Комуниста” поменуо грешке ове 
до тада неприкосновене институције.25 Затим је Александар Ранковић на 
Четвртом пленуму ЦК КПЈ поднео реферат „За даље јачање правосуђа и 
законитости” у којем је истакао потребу да се правосуђе доведе у склад са 
променама у друштву „које је смело закорачило на социјалистички пут 
одумирања државе. Постепеним преношењем појединих функција држа 
на непосредне народне органе неизбежно расте самосвест грађана о вред-
ности њихове личне слободе и њихових људских права.”26 

Овакве изјаве, које никако нису биле усамљене, представљале су у 
овом периоду можда и највеће достигнуће ”нове политике”. Оне су буди-
ле оптимизам да ће притисак државе, која је свом становништву диктира-
ла од висине потрошње и расподеле до стила облачења и музичког укуса, 
најзад попустити. Била је то најава стварања нове политичке културе у 

                                                                          
23 Слободан Бјелица, Питање срезова у Војводини 1955-1965. године, Истраживања 24, Нови 

Сад 2013, 478. 
24 У спровођењу мера демократизације власти становништво, нарочито у провинцији, у 

практичном смислу није осетило некакве конкретне промене јер се све сводило на пропа-
ганду. У многим селима, како видимо из Записника са састанка организационих секретара 
и опуномоћеника УДБ-е, одржаног 14. маја у Новом Саду, дешавали су се разни незаконити 
поступци и крајње бахат однос представника власти према становништву. Тако је у румском 
срезу МНО „узео за своје канцеларије кућу једног приватника без плаћања кирије,” док се у 
Хртковцима казнио сељак „са 30.000 динара јер није хтео да вози неке другове на прославу 
7. јула.” АВ, Ф. 334. Записник са састанка ПК КПС, организационих секретара, Јавног тужи-
лаштва Војводине и опуномоћеника УДБ-е, одржаног 14. маја 1951.  

25 Коста Николић, Србија у Титовој Југославији 1941-1980, Београд 2011, 218. 
26 Слободна Војводина, 4. јун 1951. 
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којој није могло бити места за административне мере попут политике оба-
везног откупа пољопривредних производа и политике колективизације.  

Овакав начин размишљања додатно је добијао на снази када је успо-
стављена сарадња, односно добијена политичка, војна и економска помоћ 
од западних, капиталистичких држава. Наиме, кулминација идеолошког 
сукоба између југословенског руководства и Стаљина детерминисала је 
реалну опасност од војне интервенције СССР и његових комунистичких 
сателита на Југославију. Евентуалну помоћ и заштиту усамљена Југосла-
вија могла је добити једино од САД и њених европских савезника, који су, 
логично, желели да искористе пукотину у непријатељским редовима. И 
поред чињенице да је Југославија комунистичка држава, они су пружање 
финансијске помоћи сматрали „добром инвестицијом”.27 Западна помоћ 
је подразумевала наоружавање југословенске армије, али је акценат став-
љен и на решавање проблема са исхраном становништва, што је за Амери-
канце било од нарочитог значаја, јер је ово био најлакши начин да се по-
већа политички утицај на неку земљу.  

Тако је већ крајем 1950. године уговорено да пре почетка следеће го-
дине стигне храна у вредности од 31 милиона долара, којом би се задово-
љиле најхитније потребе.28  

Познато је да за одбрану државе од спољног непријатеља није пресуд-
на само добро опремљена армија, већ и степен поверења између народа и 
државе. Имајући у виду бројност сељаштва, као и чињеницу да је адми-
нистративним мерама Партија од ове категорије становништва у великој 
мери направила опонента својој политици, наметнула се потреба успо-
стављања прагматичнијег односа према сељаштву. 

Напуштање откупне политике 

Пошто је главни разлог увођења обавезног откупа пољопривредних 
производа била прехрана војске и становништва, обезбеђивањем довољне 
количине хране по веома повољним условима створени су услови за кори-
говање аграрне политике. Уосталом, тада је већ свима било јасно да обавез-
ни откуп пољопривредних производа, дестимулишући сељаке да произ-
воде вишкове, не само да више држави не може осигурати пољопривредне 
производе који су јој неопходни за прехрану становништва, већ представ-
ља и непремостиву препреку даљег напретка пољопривредне производње. 

                                                                          
27 По једној рачуници, опремање и држање једне америчке дивизије у Европи коштало 

би 176 милиона долара, а за 38 милиона добијале би се 32 југословенске дивизије. Бојан 
Димитријевић, Југославија и Нато, Београд 2003, 14.  

28 М. Павловић, нав. дело, 181. 
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Такође, и у случају других административних мера однос југословенских 
комуниста према мери обавезног откупа мора се сагледати у светлу потре-
бе за дистанцирањем од совјетских метода према сељаштву. 

Већ после прве испоруке прехрамбених производа могле су се прати-
ти најаве напуштања откупне политике. Тако је Борис Кидрич, председ-
ник Привредног савета, 10. фебруара предложио мере које би, по његовом 
мишљењу, створиле могућност укидања обавезног откупа. Предлагао је да 
се повећа цена житарица и да се дозволи њихова слободна трговина. Неко-
лико дана касније он је свој предлог додатно образложио потребом јачања 
одбрамбене снаге државе и подстицања сељака на повећану пољопривред-
ну производњу тако што би се ублажила мера обавезног откупа.29  

После ових најава, прешло се на конкретну анализу могућности пре-
ласка на слободан откуп.30 У анализи се констатује заостајање пољоприв-
редне производње и наводе разлози које су партијски руководиоци, још од 
почетка примене обавезног откупа, често истицали.31 Поред старих разлога, 
у анализи се мера обавезног откупа пољопривредних производа наводи 
као дестимулативна мера „јер произвођач не располаже слободно тржиш-
ним вишковима и ради тога и не тежи у довољној мери повећању робне 
производње.” Међутим, то није био довољан разлог за напуштање ове ад-
министративне мере јер је она, поред снабдевања становништва пољо-
привредним производима, била и „полуга помоћу које је онемогућено 
подизање и јачање капиталистичких елемената.” 

Стога се као разлог размишљања о напуштању мере обавезног отку-
па, поред њеног дестимулативног утицаја на пољопривредну производ-
њу, у анализи наводе и услови који омогућавају његово укидање. Аутори 
анализе су сматрали да повећано учешће социјалистичког сектора озбиљ-
но угрожава приватни монопол и конкуренцијом му онемогућава високе 
цене пољопривредних производа. Вероватно су сматрали да је у таквим 
условима немогуће изазвати, како се тада говорило, „капиталистичке тен-
денције на селу.” Сматрали су да ће уз помоћ увоза прехрамбених произ-
вода створити сигурне могућности за обезбеђење најважнијих артикала, 
те да су стога могли извршити припреме за прелазак на слободни откуп 
меса, млека, кромпира, пасуља, сена и сламе.32 
                                                                          

29 Исто, 198. 
30 АЈ, Ф.4. Савет за пољопривреду и шумарство Владе ФНРЈ (даље АЈ, Ф.4)а.ј 254. фасцикла 1478 
31 Као најважнији разлог слабог развитка пољопривредне производње наведен је ситно-

сопственички карактер, који је условио с једне стране мале тржишне вишкове, и велику нату-
ралну потрошњу с друге стране. Затим, наводи се ратно пустошење као један од најважнијих 
разлога јер је оно „оштетило сточни фонд, који је за ситносопственичку пољопривреду од пре-
судног значаја”. Ратне страхоте уништиле су и неопходан алат, као и куће и привредне зграде. 
И на крају, велике миграције из села у градове, које су утицале на смањење радне снаге на селу. 

32 Они наводе и да систем промета индустријске робе сада стимулише сељаке на повећа-
ње пољопривредне производње, АЈ, Ф.4 -254-1478 
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Препоруке за ублажавање мере обавезног откупа пољопривредних 
производа наставиле су наредних седмица да стижу са свих страна - од 
стране Привредног савета и његовог представника Бориса Кидрича, са 
седница Савета за промет робом и седница и Савета за пољопривреду вла-
де ФНРЈ.33 Тако је почетком маја Савезна влада донела Уредбу о укидању 
обавезног откупа меса, млека, кромпира и сточне хране.34 

Као што смо рекли, циљ ове мере био је да заинтересује сељаштво за 
повећање пољопривредне производње. Пошто се очекивало да ће објављи-
вањем Уредбе доћи до потреса на тржишту ових производа, односно до 
неконтролисаног скока цена, прихваћена је сугестија горе наведене Ана-
лизе, да социјалистички сектор амортизује могуће негативне последице. 
Наиме, сељачке радне задруге35 су биле стимулисане да у својим продав-
ницама продају месо 15 % јефтиније од пијачних цена. Стимулација је под-
разумевала да, уколико робу продају јефтиније, добијају 30 % у боновима 
за трговину по везаним ценама, а ако продају месо државним откупним 
предузећима по слободно формираним ценама, добијају 15 %.36 

После објављивања ове Уредбе обавезним откупом биле су обухваће-
не само житарице, масноће и вуна. Све ово допринело је да се код сељаш-
тва рашири нада да ће у најскорије време и откуп осталих, за Војвођане 
најважнијих пољопривредних производа, бити укинут. Уосталом, сељаци 
су и пре објављивања Уредбе осетили да се у односу државе према њима 
нешто променило, жалбе су им биле усвајане, а и откупне обавезе нису 
биле неподношљиво високе као претходних година. 

Сељаци су у пролећним месецима масовно слали жалбе Поверениш-
твима за државне набавке среских народних одбора и штабу за откуп бе-
лих житарица. Поред прихваћених жалби,37 које су се односиле на очи-

                                                                          
33 Борис Кидрич, председник Привредног савета, је још једном у марту 1951. године иста-

као да мера које треба да се предузме у наредном периоду јесте укидање обавезног откупа. 
Б. Лекић, М. Зечевић, нав. дело, 30. 

34 Слободна Војводина, 6. мај 1951. 
35 Што се тиче ДПД, Борис Кидрич је тек у новембру 1951. године најавио да ће се и за 

ова газдинства прописивати цене пољопривредних производа, а против оних добара која се 
тих цена неће придржавати биће предузимане административне мере. „Цене које ће се про-
писати нису идентичне са нижим јединственим ценама, које су биле прописиване раније, 
већ су то економске цене које су као такве и реалне, али које су ипак срачунате на снижење 
општег нивоа цена.” Б. Лекић, М. Зечевић, нав. дело, 324.  

36 Поред тога, Уредба је предвидела за потрошаче специјалне новчане купоне на основу 
којих ће куповати месо са попустом од 80%. За исте бонове они су могли да купују и друге 
пољопривредне производе. Такође, деца до две године добијала со 60 новчаних купона, уме-
сто дотадашњих 20, док су она од две до седам година добијала 70 уместо дотадашњих 30 и 
деца до 14 година добијала су 95 новчаних купона уместо, као до тада, 35. Исто. 

37 Иначе број жалби сељака на целој територији НР Србије 1951. повећан је у односу на 
претходну годину за 40 хиљада, с тим, што 1950. године није била прихваћена ни једна жал-
ба, док је 1951. године прихваћено 60.415 жалби. М. Павловић, нав дело, 354. 
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гледне грешке месних народних одбора, примане су и поједине жалбе 
које су се односиле на принос житарица. Ове жалбе су „примљене, неке 
одбијене и негативно решене због тога што је и у новој уредби о откупу 
писало да се не могу подносити жалбе на принос, о чему су произвођачи 
били обавештени на зборовима бирача када су упознати са уредбом о 
откупу и о задужењима за 1951. годину.”38 Дакле, и поред објашњења на 
зборовима и забране подношења која се налазила у Уредби, сељаци су 
масовно подносили жалбе на принос, а што је нарочито интересантно, 
исте су биле и примане, разматране, а како се наводи у документу, само 
неке одбијене. 

Такво понашање представника власти додатно је убедило сељаштво 
о неминовности укидања откупа и за житарице. Тако се пред саму жетву 
пшенице по војвођанским селима „почело расправљати како ће се ускоро 
укинути обавезни откуп белих житарица”.39 Овакво мишљење није могло 
остати изоловано, односно присутно само код сељаштва, већ се постепено 
ширило и на представнике власти који су учествовали у спровођењу от-
купа. Њихов однос према овом послу у великој мери се променио у од-
носу на претходне године. Имали су блажи приступ према сељаштву и 
много више разумевања за њихове проблеме. Често је изостајала и поли-
тичка активност фронтовских организација, која се одликовала мешави-
ном објашњавања, убеђивања и претњи, тако карактеристичних претход-
них година широм Војводине.40 

Долазило је и до покушаја пружања отпора откупу, поједини сељаци 
нису испоручивали или су самоиницијативно смањивали своје обавезе. 
Таквих случајева било је у Куцури, Сивцу и Руском Крстуру. Међутим, на 
састанку Среског комитета КПС у Кули констатовано је да откуп на при-
ватном сектору тече нормално, без већих застоја, а главна кривица за горе 
наведену појаву усмерена је на поверенике откупа и Месне народне од-
боре, јер се „нису показали чврсти и упорни.” На састанку су поменуте и 
многе СРЗ41 које су споро испуњавале своје обавезе, трудећи се да их мак-
симално пролонгирају.42 

Ипак, у већини села била су одржавана политичка предавања на 
фронтовским конференцијама о мерама Савезне Владе у вези са укида-
њем обавезног откупа за поједине пољопривредне производе. Акценат на 

                                                                          
38 АВ, Ф. 334. а.ј. 2155. 
39 АВ, Ф. 334, а.ј. 2301. 
40 АВ, Ф. 334. а.ј. 2131. 
41 Док Уредба о откупу житарица за економску 1950-1951. годину обавезује приватно газ-

динство да испуни обавезу коју је утврдио Месни народни одбор, СРЗ висину својих обавеза 
одређује сама руковођена својим привредним планом. Десимир Тошић, Колективизација у 
Југославији 1949-1953, Београд 2002, 99.  

42 АВ, Ф. 334. а.ј. 2034. 
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овим предавањима био је стављен на спровођење обавезног откупа оних 
производа који нису били укинути. Међутим, као што смо видели, резул-
тати ових политичких мера и пропагандних активности нису били задо-
вољавајући. Стога су на састанку бироа КПС Нови Сад, одржаног 7. јуна 
1951. године, констатовани проблеми везани за откуп у многим војвођан-
ским селима. Истакнута је слабост МНО-а приликом спровођења прив-
редних мера на селу (откуп и порез) јер „не заоштравају то питање, не 
воде довољно енергичну борбу да сваки приватник испуни своје обавезе 
према држави, испоручи откуп или исплати порез.”43  

Нарочито интересантно је потенцирање политичког секретара Мла-
дена Чомића, који је на наведеном састанку поднео извештај о припрема-
ма за откуп, да главна последица оваквог стања није економске, већ поли-
тичке природе, јер ствара утисак код политичких активиста и чланова 
радних задруга да индивидуални произвођачи боље живе од задругара.44 
Дакле, главни разлог за инсистирање на спровођењу обавезног откупа 
пољопривредних производа није више детерминисан борбом против 
глади градског становништва и оног из пасивних крајева, већ политичким 
и идеолошким разлозима. Истина, није више циљ власти да економски 
уништи приватни посед и на тај начин сељаке присили да приступе за-
другама, већ да онемогући индивидуалном сељаку бољи стандард од чла-
нова СРЗ и тако спречи њихово осипање.  

Власт је у том циљу, осим спутавања економског јачања приватних 
газдинстава, имала на располагању и другу меру коју је често користила - 
пружање помоћи, односно давање одређених привилегија СРЗ. Тако је 
крајем јула 1951. године Савет за пољопривреду и шумарство владе ФНРЈ 
омогућио задругама и њеним члановима да пољопривредне производе 
продају по слободно формираним ценама на тржишту. За пољопривредне 
производе продате по слободно формираним ценама радним задругама је 
припало 15 % бонова за откуп од укупног износа остварене продаје.45 По-
степено напуштање откупне политике није значило да власт размишља о 
напуштању политике колективизације, јер је она и даље представљала 
главни механизама за остваривање једног од најважнијих идеолошких 
циљева - тзв. „социјалистички преображај села.” 

Наведени извештај уверио је Стевана Дороњског, тада политичког 
секретара ПК КПС за Војводину, да ће обавезни откуп, пре свега белих 
жита, бити тежак и да је зато неопходно почети са припремама за његово 
спровођење. Предложио је да се почне са одржавањем састанака у свим 
                                                                          

43 АВ, Ф. 334. а.ј. 2155. 
44 Исто. 
45 Исти износ бонова радне задруге су добијале за производе непосредно продате држав-

ној и друштвеној трговачкој мрежи, угоститељским предузећима и одмаралиштима, здрав-
ственим установама и ЈНА по слободно формираним ценама. Слободна Војводина 31. јул 1951. 
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местима и радним задругама на којима ће се објашњавати ставови Партије 
и Владе у вези обавезног откупа. Сматрао је да треба „нарочито истаћи да 
ми у борби за спровођење наше политике, посебно у спровођењу привред-
них мера, нећемо одступати и попуштати, да је наш став јасан и одлучан, 
што значи да ћемо ми спроводити откуп и остале мере онако како то по-
ставља наша Партија и Влада.”46 

И поред оштрине у излагању, свима је било јасно, нарочито после 
закључака IV пленума ЦК КПЈ и реферата Александра Ранковића, само 
три дана пре излагања Стевана Дороњског, да је са применом старих ме-
тода приликом спровођења обавезног откупа завршено. Наиме, Алексан-
дар Ранковић је, осим инсистирања на поштовању закона и независности 
судова, истакао да је суд одиграо значајну улогу у спровођењу мера обавез-
ног откупа, али и да се често није водило рачуна о заштити права произ-
вођача, „погађајући без икаквог основа радно сељаштво.”47  

Дакле, оштру реторику Стевана Дороњског треба схватити као на-
стојање да се спречи опструкција, како сељаштва тако и оних који су одре-
ђени да спроводе откуп житарица за 1951. годину. Уосталом, покрајински 
руководиоци су већ 22. јуна 1951. године на саветовању ПК са организацио-
ним и политичким секретарима СК-а били обавештени од стране Жарка 
Веселиновића да ће се ускоро напустити „досадашњи систем” на селу, у 
првом реду систем откупа.48 

Заправо, за власт је обавезан откуп пољопривредних производа по-
стао, за разлику од политике колективизације, другоразредна мера која се 
иначе постепено укидала. Наиме, на основу прилично богате архивске 
грађе из овог периода можемо закључити да су партијске организације по 
војвођанским селима током 1951. године углавном расправљале о задруж-
ним проблемима. Вероватно да разлоге треба тражити и у чињеници да је 
откуп жита, за разлику од претходних година, текао без икаквих пробле-
ма. Очигледно да је родна година обећавала добру жетву, те се са откупом 
од стране власти кренуло мирно и са више сигурности,49 а код сељаштва 

                                                                          
46 АВ, Ф. 334. а.ј. 2155. 
47 Настављајући да критикује судске одлуке у вези са откупном политиком, Александар 

Ранковић је у свом реферату изнео и следеће констатације. У кривичним предметима због 
неизвршавања откупних обавеза било је несразмерности између казне и количине непреда-
тих производа, недовољног рачуна о објективној могућности испуњавања обавеза, неразли-
ковања прекршаја од кривичног дела, одбијања да се испита оправданост задужења итд. 
Слободна Војводина 4. јун 1951. 

48 „Ова малолетна установа која се врло добро развила са добрим статистичарима и еви-
дентичарима врло брзо ће да одумире. Измениће се наш рад на селу и рад у срезу. Питање 
те размене између села и града ће се нормализовати временом, као и свака друга размена... 
Остаје само да та наша брига добија другу форму, али да нема везе са куцањем на прозор 
итд.” АВ.Ф. 334. Записник са саветовања ПК од 22. јуна 1951. 

49 Од значаја је била и чињеница да су 1951. године начин исплате и предаја пшенице 
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са, како смо рекли, надом у скоро укидање ове мере. 
Тако се у ЦК КПЈ констатује да у откупу кукуруза није било масовног 

отпора сељаштва, као што је био случај претходних година. По мишљењу 
Централног комитета, разлоге треба тражити у чињеници да је род куку-
руза био добар, али и захваљујући повољној откупној цени кукуруза,50 која 
је у већини житородних срезова била већа од цена на слободном тржишту. 
Чак је, по њиховим наводима, дошло до тога да су произвођачи нудили 
знатно веће количине од оних које су им биле прописане обавезним отку-
пом.51  

Откуп кукуруза је на територији Војводине текао без икаквих пробле-
ма. Очекивало се да ће 410.063 тона, колики је био план откупа, откупити 
од произвођача до почетка 1952. године и то поред великих проблема који 
су настајали због недостатка транспорта и магацинског простора. Заним-
љиво је да је за последњих 15 дана 1951. године Јавном тужилаштву АПВ 
пристигла само једна оптужница на основу прекршаја у вези откупа ку-
куруза и то са подручја Окружног јавног тужиоца Панчево.52 Стога је и 
кривично гоњење произвођача било много мање у односу на претходне 
године.53 Тако је у вези откупа пшенице 1951. године било поднето на 
целој територији НР Србије 7.720 пријава, али многе од тих пријава нису 
биле ваљане. Наиме, пријаве су се често подносиле без проверавања, што 
је довело до тога да су оптуживани и они произвођачи који су испунили 
све обавезе или пак против старих и немоћних. Чак је било и таквих слу-
чајева да су поједини МНО подносили пријаве против лица која се нису 
налазила на њиховој територији, а у Банатском Новом Селу биле су подне-
те пријаве против умрлих особа. Ипак, и поред чињенице да је већина 
пријава због неоснованости била одбачена на територији НР Србије 1951. 
године због прекршаја у откупу пшенице било је оптужено 1.547 пољо-
привредника, што је представљало драстично мању цифру у односу на 
претходну годину. 54 

                                                                                                                                                                                   
били знатно једноставнији него претходних година. Наиме и исплата и предаја вршени су 
на истом месту, док је раније произвођач предавао жито код једног, а новац примао код дру-
гог произвођача. Слободна Војводина 19. јун 1951. 

50 Наиме, непосредно пре почетка откупа, Привредни савет је нарочиту пажњу посветио 
откупним ценама. Сматрало се да откуп треба извршити по новим економским ценама јер 
би у супротном дошло до озбиљних политичких последица. Одлучено је да откупна цена 
житарица буде у висини од 19 до 20 динара по једном килограму, М. Зечевић, Б. Лекић, на-
ведено дело, 230. 

51 Јелена Попов, Драма на војвођанском селу 1945-1952, Нови Сад 2002., 124. 
52 Исто, 535. 
53 Тако су 1950. године на територији Војводине због прекршаја у вези откупа пшенице, 

поред временских казни затвора и новчаних казни, биле изречене и казне потпуне конфис-
кације имовине против 34 произвођача. АВ, Ф. 334. Јавно тужилаштво АПВ, Билтен БР. 43. 

54 М. Павловић, нав. дело, 355. 
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Тако је, на пример, у целој Југославији 1951. године на основу неиз-
вршења обавезног откупа код судова било оптужено укупно 8.168 лица, 
док је у претходној 1950. години по истој основи судовима поднето скоро 
дупло више пријава, укупно 15.069.55 

Што се тиче произвођача, можемо рећи и да је откуп вуне текао без 
икаквих проблема. Проблеми су настајали услед лоше организованости 
појединих откупних органа на терену. Илустративан пример је Месни 
народни одбор у Ђурђеву који је извршио задужење домаћинстава на 
основу спискова који су направљени четири године раније, што је, нарав-
но, код произвођача изазвало велики револт, те су подносили жалбе на 
решење о откупу.56 Такође, и на покрајинским пољопривредним добрима 
откуп вуне је био веома слаб, јер је стрижа оваца каснила.57 

Слична ситуација је била и у случају откупа дебелих свиња и масти. 
Било је случајева погрешног задуживања, што је условило појаву великог 
броја тз. „делимичњака”. Карактеристична је грешка у Сремској Митро-
вици када је због неспоразума између повереништва државних набавки, 
референта за откуп и референта МНО, који је месечни план третирао као 
годишњи и тако издао произвођачима решење.58 Имајући овакве примере 
у виду, на седници бироа СК Сремској Митровици је после дискусије кон-
статовано да је неизвршавање плана откупа масти и меса настало услед 
грешака које су прављене од стране референата за откуп у МНО, затим 
услед „слабог удубљивања комисија у МНО у разрезу и слабој помоћи МНО 
од СНО, државних набавки и откупне мреже.”59  

Дакле, на основу свега изреченог, можемо закључити да проблеми у 
откупу 1951. године нису детерминисани отпором индивидуалних произ-
вођача, већ слабом заинтересованошћу и недовољним професионалним 
односом откупних органа, као и одговорних лица на социјалистичком 
сектору. Та општа појава, карактеристична за обавезни откуп пољопри-
вредних производа за 1951. годину, указује нам и на слабију заинетресо-
ваност за спровођење ове мере од стране највиших партијских и државних 
функционера. Овај закључак нам с друге стране представља још један ар-
гумент, у смислу да су они већ тада донели одлуку о скором напуштању 
ове мере, која је оставила огромне привредне, али и психолошке последице 
                                                                          

55 Ј. Попов, нав. дело, 536. 
56 Такође, СНО Фрушкогорског среза одбио је да шаље инструкторе у села са образложе-

њем да ”нема рачуна да исплаћује инструкторима дневнице,” а неки руководиоци месних 
одбора своје слабо учешће у откупу вуне оправдавали су тиме што „имају више рачуна да 
раде у сељачким радним задругама за трудодане него да врше откуп вуне.” Слободна Војво-
дина 1. јун 1951. 

57 Исто. 
58 Занимљив је случај био и у Лежимиру, где су референт за откуп, секретар и председник 

МНО-а „узимали неке произвођаче у заштиту”. АВ, Ф. 334. а.ј. 2288. 
59 Исто. 
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на сељаштво и која је у великој мери уназадила укупну пољопривредну 
производњу, изазвала отворене побуне сељаштва у различитим деловима 
Југославије и на тај начин уздрмала власт КПЈ.  

И поред добре летине и флексибилнијег односа власти према отку-
пу, сви индивидуални произвођачи нису испунили очекивања када је био 
у питању откуп масти. Када су почетком септембра откупна предузећа и 
срески народни одбори извршили контролу това код произвођача који су 
били задужени за испоруку масти и дебелих свиња, установили су да у 
многим селима велики број сељака није ни почео тов свиња.60 Овакве по-
јаве тумачене су гласинама да ће се откуп масти укинути, стога и нису 
вршили припреме за испоруку масти државним откупним предузећима. 
Нарочито је занимљива вест да је било случајева да су поједини сељаци 
после извршене контроле јавно говорили да „сада више неће ни почети да 
тове свиње јер је контрола, тобоже, видела да они не тове, и да ће му, према 
томе, обавеза бити скинута.”61 Препорука за борбу против оваквих схватања 
била је да фронтовске организације настоје да „увере произвођаче да оба-
везу испоруке масти и дебелих свиња треба да изврше.”62 

Нема сумње да би у претходним годинама власт на овакве појаве 
реаговала много оштрије. Очигледно, сви су знали да ће се ова крајње не-
популарна мера укинути и са нестрпљењем чекали да се поводом тога 
донесе и коначна одлука. 

Уредба о укидању обавезног откупа масти и маслиновог уља објав-
љена је 11. октобра 1951. године. Истовремено са овом уредбом донета је 
Основна уредба о откупу пољопривредних производа за економску 1952/53. 
годину, која је предвиђала да ће се откупљивати житарице само у оним ре-
јонима у којима има тржишних вишкова пољопривредних производа. Те 
рејоне одређивале су републике и то за сваки пољопривредни производ 
посебно. Једино је откуп вуне био планиран за подручје целе државе.63 Да-
кле, после ове Уредбе откуп житарица сведен је само на житородне рејоне, 
у који је без икакве сумње улазила Војводина. 

 

                                                                          
60 Ипак, констатовано је да је, и поред многобројних слабости у тову свиња код индиви-

дуалних произвођача, „ситуација у целини била повољна. Жалби на решења о висини оба-
веза било је веома мало, задужења су благовремено издата, сточне хране има довољно, а 
произвођачима је у интересу да свиње које тове буду што бољег квалитета, јер према ква-
литету добијају одговарајућу цену.” Слободна Војводина 23. септембар 1951. 

61 Исто. 
62 Исто. 
63 М. Павловић, нав. дело, 360. 
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 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. Укупно 
Пшеница и раж 25.540 24.331 18.956 24.151 16.474 19.126 128.580 
Јечам 2.559 1.510 1.899 2.765 1.232 973 10.938 
Овас 1.832 970 1.509 1.381 416 475 6.583 
Кукуруз 25.620 39.382 46.056 43.244 23.036 41.066 219.206 
Укупно 55.551 66.193 68.420 71.541 41.960 61.642 365.307 

Табела 1: Откуп житарица у АП Војводини 1946-1951. у вагонима64 

Изузмемо ли 1950. годину, када је велика суша узроковала изразито 
слаб род свих пољопривредних култура и због чега је висина обавезног от-
купа житарица била ниска, можемо рећи да је 1951. године откуп житарица 
и поред родне године био нижи од претходних година. Имајући у виду да 
је откуп осталих пољопривредних производа укинут у пролеће и јесен 1951. 
године, откупна количина ових производа на подручју Војводине била је 
драстично мања него претходних година, рачунајући и 1950. годину.65  

Међутим, даљи планови државе по питању откупа могли су се доку-
чити из Упутства ЦК КПЈ „О даљим путевима социјалистичког преобра-
жаја села.” У Упутству се наводи да је социјалистичка држава довољно оја-
чала да се може борити против „капиталистичких тенденција” приватног 
власништва и економским, а не само административним мерама (обавез-
ни откуп пољопривредних производа), која су, што је већ свима било са-
свим јасно, представљала озбиљну кочницу даљег привредног развоја.66 

Заправо, Упутство формулише политику која се већ водила неко 
време и одређује даље смернице. Политички прагматизам постепено је 
ублажавао до тада непоколебљиву идеолошку острашћеност. Борба про-
тив приватног власништва, по цену урушавања привреде и даљег проду-
жавања сукоба са најбројнијом категоријом становништва, морала је бити 
обустављена и замењена флексибилнијим методама. 

Ипак, КПЈ није могла тако нагло да раскрсти са својим најважнијим 
идеолошким циљем – „социјалистичким преображајем села.” Стога је Упут-
ство ширем партијском чланству и симпатизерима разлоге одустајања од 
откупа пољопривредних производа објаснило управо идеолошким разло-
зима. Наиме, обавезни откуп узроковао је пораст цена пољопривредних 

                                                                          
64 АВ, Ф. 334. Неки статистички подаци 1944-1951. 
65 Тако је 1951. године откупљено стоке (говеда, оваца, мршавих и дебелих свиња) укупно 

33.525 комада. Док је претходне, 1950. године, откупљено 197.336 комада. Затим је 1951. године 
откупљено 1.343 вагона поврћа, знатно мања количина у односу на претходну годину, када 
је откупљено 9.239 вагона. Сличан однос је владао и код обавезног откупа масти, млека, вуне 
и сточне хране. Исто. 

66 Слободна Војводина, 26. новембар 1951. 
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производа, што је тобоже изазвало „гомилање новца на селу.”67 Неистини-
тост оваквог тумачења ником није била важна. Напротив, оно је представ-
љало јасну чињеницу да је власт нашла формулу за амбалажу у коју ће упа-
ковати, односно начин на који ће оправдати своју нову политику према 
селу, у којој, што је већ свима било очигледно, неће бити места за обавезни 
откуп пољопривредних производа. 

Са званичним укидањем обавезног откупа житарица чекало се до 
почетка жетве 1952. године, када је почетком јуна Влада ФНРЈ донела Уред-
бу којом је практично престао обавезни откуп пољопривредних производа. 
Објављивањем Уредбе престале су да важе и обавезе одређене решењима 
о откупним обавезама, која су била уручена сељацима житородних рејона.68 
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ABSTRACT: The process of leaving the Soviet model of application in 
agriculture has been gradual. The self-management that 1950. was declared аs 
new, unique model, which will lead Yugoslav society to communism, it implied 
decentralization and partial liberalization of the economic system and society. 
Consequently, communist officials, and theoreticians publicly proclaimed its 
former economic policy as the greatest deformation and most dangerous enemy 
of socialism. It was the announcement of loosening the shackles of dictatorship 
and repressive apparatus, but also creating a new liberal policy towards the 
economy where there could not be room for administrative measures, such as 
the policy of compulsory purchase of agricultural products. 

KEYWORDS: agriculture, liberalism, self-management, communism, man-
datory redemption 
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ФИЛИП ХИЛКЕНЕ НА КУЛТУРНОМ РАЗМЕЂУ  
ИСТОКА И ЗАПАДА 

САЖЕТАК: Филип Хилкене (1875 – 1938), професор немачког и француског 
језика у Гимназији и Приватној немачкој учитељској школи у Новом Врбасу од 1921. 
до 1935. године, оставио је светао траг у историји Подунавских Шваба у Бачкој. Овај 
скромни човек изузетног образовања, омиљени педагог био је одличан познавалац 
Гетеовог дела и велики борац за стварање аутохтоне културе својих сународника 
на тлу ондашње Југославије. У том циљу објавио је мањи број текстова из књижев-
не историје, лингвистике, филозофије, етнологије и религије, док је далеко више 
његових необјављених радова пропало за време Другог светског рата. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Филип Хилкене, Ј. В. Гете, Адам Милер-Гутенбрун, Подунавске 
Швабе, Нови Врбас, Гимназија, Приватна немачка учитељска школа, „Volkswart”, 
„Volk und Heimat”. 

Јохан Хилкене, предак чувеног професора Филипа Хилкене дошао је 
у првој групи колониста из Немачке 1785. године и са породицом населио 
се у Новом Врбасу у улици названој Hawereihe (данашња Данила Бојовића), 
првој од четири планиране и испарцелисане улице које и данас чине стам-
бено језгро места. Под бројем 491 на списку досељеника, који је означавао 
и његов кућни број, Јохан Хилкене је започео нови живот у новом завичају, 
далеко од родног Нусбаха (Nußbach) у округу Кузел (Kusel), Pfalz (данас 
савезна држава Rheinland-Pfalz). Умро је после само три године, 1788. на-
пунивши 42 године живота, а породично стабло је наставио његов син 
Nikolaus ожењен Шарлотом Шенагел (Charlotte Schönnagel). Деведесeт 
година касније, тачније 12. марта 1875. године, родиће се њихов потомак 
Филип Хилкене у породици земљорадника, који се такође звао Филип и 
Елизабете, рођене Seibert. После завршене основне школе и четвртог разре-
да Гимназије у Новом Врбасу требало је да Филип, као и његов брат Јакоб, 

                                                                          
1 Friedrich Lotz, Novi Vrbas : Neuwerbass 1785-1935, Vrbas 1935, 114. 
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настави да се бави очевим занимањем, али убрзо је постало јасно да од 
њега никада неће бити сељак. Волео је да чита и од књиге се није одвајао 
ни кад је помагао при пољским радовима, кад год је то било могуће, а на 
штету посла који је обављао. Отац је дозволио његово даље школовање, тек 
када му је колар по трећи пут поправљао сломљену руду на колима, који-
ма је његов син Филип возио сено задубљен у књигу2. Тако је он наставио 
своје образовање прво у новосадској Гимназији - пети разред, да би од 
шестог до осмог учио у Сарвашу и ту положио матурски испит. Пошто је 
желео да студира немачки, француски и мађарски језик и књижевност да 
би постао професор, уписао се на Филозофски факултет у Будимпешти и 
после једне године наставио студије у Женеви, Лозани и у Паризу, где их 
је на Сорбони окончао. После студија оженио се са Магдаленом Шнајдер, 
кћерком гостионичара Готфрида Шнајдера из Новог Врбаса, чију веридбу 
је и ондашња штампа забележила.3 Млади пар се настанио у Печују, где је 
професор Хилкене предавао четири године у приватној трговачкој школи, 
а затим је прешао у државну службу у трговачкој школи у Бањској Бистри-
ци, да би од 1907. године радио у Трговачкој академији у Будимпешти до 
избијања Првог светског рата.  

Као потпоручник дошао је у К. у. К. пешадијску регименту бр. 38 (код 
чувеног кечкеметског Molinari bakák). У чину капетана хонведа постао је 
1918. командант заједничке аустријско-мађарско-немачке ниже официрске 
школе у Румунији. По завршетку Првог светског рата вратио се у Државну 
трговачку академију у Будимпешти, на којој је, као и на Оријенталној ака-
демији, држао предавања о немачкој трговачкој коресподенцији.4 

Ношен носталгијом, професор Хилкене је са продицом, у међувреме-
ну увећаном кћерком Хеленом, синовима Филипом и близанцима Јозефом 
и Штефаном, после рата, 1919. године дошао у Врбас у кратку посету, не 
слутећи да ће се она претворити у скоро доживотни боравак. Новонастале 
политичке прилике, успостављање границе између Мађарске и Краљевине 
Југославије учиниле су да њему као германисти буде ускраћен повратак 
на будимпештански универзитет, где је требало да преузме катедру гер-
манистике5. Помирен са судбином, Хилкене је после дужег чекања добио 
место професора француског и немачког језика у Гимназији у Врбасу и 
тада се десило да је почетно разочарење због немогућности повратка на 
универзитет замењено одушевљењем које је налазио у раду са гимназијал-
цима, првенствено својим сународницима, али како су гимназију похађали 

                                                                          
2 Karl Sterleman (1911-2003), Professor Philipp Hilkene – zum Gedenken, Werbasser Zeitung 74, 

1992, 2-3. 
3 Telecska, 31. децембар 1898, 2 ; Südbacskaer Zeitung, 1. јануар 1899, 3. 
4 Karl Sterlemann, nav. delo. 
5 Südostdeutsche Heimatblätter, München, 1952, str. 52, 

http://www.kulturportal-west-ost.eu/biographies/hilkene-philipp, 25. фебруар 2014. 
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ђаци разних националности, многи Србин и Мађар понео је у свом сећа-
њу његову доброту и очински савет. Из сачуваних гимназијских извештаја 
види се да је углавном предавао француски језик, и то у одељењима где је 
настава извођена на српском језику, значи у национално мешовитим, али 
и у мањем броју одељења са немачким наставним језиком.  

Због здравстевних проблема одобравано му је сваке године дуже или 
краће одсуство, а школске 1928/29. боловање је трајало од 25. децембра 
1928. до 5. априла наредне године, када је и пензионисан. По одласку у 
пензију професор Хилкене се преселио у Нови Сад, где му је већ живела 
кћерка са породицом, али тада се не завршава његов педагошки рад. У Ве-
ликом Бечкереку, потоњем Зрењанину, отворена је 1931. године Приватна 
немачка учитељска школа, која је почела са радом „12. октобра свечаном 
молитвом у римокатоличкој манастирској капели и говором професора 
Хилкенеа.”6 Оснивачки одбор школе поставио га је 1. октобра за наставни-
ка и он је поред немачког језика предавао и математику, филозофију и 
евангелистичку веронауку. Школске 1933/34. године ова установа је пре-
мештена у Нови Врбас и професор немачког и француског језика Филип 
Хилкене је поново на дужности до краја 1934. када због лошег здравља на-
пушта просвету. Изненада му је 1933. умро двадесетогодишњи син Јозеф,7 
што је за њега био велики ударац од кога се дуго није опоравио.8 На божић-
ној свечаности 20. децембра 1934. опростили су се уз богат програм про-
фесори и ученици од свог омиљеног наставника, а у школском извештају 
је тим поводом записано: „Крајем децембра 1934. године престао је заслуж-
ни члан овог савета Филип Хилкене, професор из здравствених разлога да 
врши свој плодоносан рад у овој школи. Велики идеализам овог наставни-
ка, уз његову љубав и очинско опхођење, одушевио је за његова предавања 
из литературе и филозофије све његове ученике, а велико искуство и ван-
редно другарство осигурало му је најлепшу успомену у целом наставнич-
ком савету.”9 Поносан на школу из које одлази, коју је сматрао својим ду-
ховним завичајем, на растанку, рекао је: „Дубока патња обузима човека у 
моменту када мора да напусти позорницу на којој је радио и која га је ис-
пуњавала радошћу. Човек тада схвата како му оруђе измиче из уморних 
руку, али у том најболнијем часу, човек се, као пред залазак сунца са по-
следњим зрацима, пуна срца, сећа лепоте минулих дана. Враћају се слике 

                                                                          
6 Извештај за 1931/32 школску годину Приватне немачке учитељске школе у Вел. Бечке-

реку, 1932, 4. 
7 Ни његова браћа Штефан и Филип нису били дугог века, умрли су са 50, односно 59 

година. Њихова сестра Хелена била је најстарије Хилкенеово дете, рођена је 1900. и поживе-
ла је 76 година. Умрла је само три месеца пре своје мајке. 

8 Karl Sterlemann, nav. delo.  
9 Извештај Приватне немачке учитељске школе за 1934/35. школску годину, Нови Врбас 

1935, 8. 
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живо, нарочито на дан када је ова немачка институција оформљена. Мно-
ги су онда мислили, да се ради о установи где ће се Немци учити како да 
држе наставу на немачком језику. Али ми смо од ове уставове направили 
оно што смо замислили. Она није служила само образовању васпитача, она 
је поновно рођење, обичајно и духовно нашег швапско-немачког народа.”10 

Изузетног духовног образовања, евангелистичке вероисповести, про-
фесор Хилкене је изабран 12. октобра 1929. на скупштини Бачког сениора-
та евангелистичке цркве за инспектора11 и први приступни говор је држао 
у Новом Саду 29. јануара 1930, којим је дубоко гануо све присутне, а на 
свечаном скупу у евангелистичкој цркви у Новом Врбасу говорио је о ду-
ховном животу Мартина Лутера.12 Писао је текстове религиозне садржине 
и објављивао у часопису „Grüß Gott”, који је издавао Бачки сениорат, а 
штампан је једанпут месечно у Врбасу у штампарији Хајнриха Плеса.13 Про-
фесор Филип Хилкене је изненада умро од последица шлога 7. августа 
1938. године у Новом Саду, где је и сахрањен у присуству родбине и мно-
гих угледних Врбашана, свештеника и просветних радника. Међу њима је 
био и професор Фридрих Лоц, који се речима пуним поштовања и љубави 
опростио од свог дугогодишњег колеге и саборца за очување националног 
идентитета.14 

Богата духовна заоставштина филозофске, етнолошке, књижевно-
-естетичке и лингвистичке садржине остала је необјављена, јер је Филип 
Хилкене, како је сам говорио, чекао боља времена, па је само мали број 
његових радова публикован. „Књижевни радови професора Хилкене не 
могу се данас критички оценити. О његовим најзначајнијим радовима 
знамо сувише мало. Хилкене је ступио сувише касно у јавност, писао је 
десетак година само за фиоке писаћег стола, где је нагомилавао своје не-
објављене рукописе. […] Његови објављени радови су духовно благо од 
непролазне вредности. Они сведоче о рударском раду, искреним осећањи-
ма, праведном суду и полетном говору.”15  

Пред крај живота поверио је све радове на чување и бригу својој су-
прузи Магдалени, која се са породицом своје кћерке Хелене преселила 1943. 
године у Будимпешту у њихову кућу у монденском делу града Rozsadomb, 
направљену према замисли и нацртима професора Хилкенеа још пре Првог 
светског рата. Како је у кући већ живео најстарији син Филип са породи-
цом, купљена је нова кућа за део породице из Новог Сада. Ту је смештен и 

                                                                          
10 Prof. Philipp Hilkene΄s Abschied von der Lehrerbildungsanstalt, Unsere Schule, 1, 1934, 4-7. 
11 Wrbaser Zeitung, br. 43, 19. XII 1929, 2. 
12 Wrbaser Zeitung, br. 2, 14. VI 1930, 3. 
13 Бранко Бешлин, Весник трагедије : немачка штампа у Војводини (1933-1941), Нови Сад 

2001, 170. 
14 Wrbaser Zeitung, br. 33, 13. VIII 1938, 1. 
15 Friedrich Lotz, Philipp Hilkene zum Gedächtnis, Volk und Heimat, sv. 4, 1938, 1-2. 
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сандук са професоровим необјављеним радовима, којима није било суђено 
да изађу пред критички суд јавности, пошто су уништени заједно са кућом 
у бомбардовању Будимпеште у пролеће следеће године, јер породица спа-
савајући голи живот бекством, није могла да их понесе. После неколико 
мукотрпних година потуцања по Аустрији и Намачкој, Магдалена Хилке-
не је са кћерком, зетом и унуком успела уз помоћ рођака да се пресели у 
Канаду и настани у Виндзору, где је доживела дубоку старост. Умрла је у 
деведесетдеветој години живота, пошто је надживела поред мужа и сву 
своју децу. 

Године проведене у завичају биле су најплодоносније у књижевном 
раду професора Хилкенеа. Његова интересовања за књижевну историју, 
нарочито за Гетеово ствралаштво, резултирало је објављеним радовима. 
Још као студент бавио се истраживањем живота и дела овог класика свет-
ске књижевности, па пошто је 1905. године добио стипендију, посетио је 
сва најважнија места у Гетеовом животу - Франкфурт, Јену и Вајмар и тако 
сакупио драгоцен материјал за каснији рад. Тако се 1928. појавио његов 
обимнији рад из те области, штампан у Врбасу у штампарији Хајнриха 
Плеса „Zur Entstehungsgeschichte des Göz von Berlihingen” о историјату 
настајања Гетеове драме „Göz von Berlihingen”, а 1932. у Новом Саду изаш-
ла је књига „Goethe – Studien” која садржи и текст Хилкенеовог говора на 
свечаности одржаној у Панчеву 16. маја те године, поводом стогодишњице 
Гетеове смрти. Следеће године у часопису „Volkswart” објављивао је у не-
колико наставака студију „Das Ideal der Größe”, такође о Гетеу. У истом 
часопису у току 1933. и 1934. у наставцима је штампана и његова студија о 
роману „Meister Jakob und seine Kinder” Адама Милера-Гутенбруна, док је 
обиман рад о животу овог великана књижевности Подунавских Шваба 
(„Adam Müller-Guttenbrunn-sein Bildungsgang”) остао необјављен до краја, 
јер је часопис „Volkswart” престао да излази после септембра 1935. године. 
Не чуди нимало Хилкенеова посвећеност Гутенбруновом делу, ако се има 
на уму да су били истомишљеници у погледу матерњег језика, народног 
стравалаштва и традиције, тако важних за очување националног иденти-
тета Подунавских Шваба, којима је претила асимилација у условима из-
ражене мађаризације после 1867. године. Своја филозофска размишљања 
о појави, узроцима и значају генија у књижeвности, историји и религији 
изнео је у студији „Das Genie”, посмртно објављеној у часопису „Volk und 
Heimat” у два наставка.16  

Није се Хилкене бавио само немачким писцима, писао је он и о срп-
ским ауторима. Као професор Гимназије у Врбасу, морао је да научи и 
српски језик, који је 1922. године постао државни, према новом пропису за 
државне службенике донетом после стварања Краљевине СХС. Неки на-

                                                                          
16 Philipp Hilkene, Das Genie, Volk und Heimat, 4, 1938, 3-21; 1-2, 1939, 64-69. 
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ставници, којима то није био матерњи језик, отишли су тада у пензију пре 
времена, али не и професор Хилкене. Не само да је добро научио српски 
језик, већ је и изучавао дела српских књижевника и писао о њима, како 
наводи Карл Штерлеман „објављивао их је као и пре 15 година у часопису 
„Filologiai Közlöny” у Будимпешти, који је редовно доносио његове чланке, 
побуђујући велику пажњу својим научним радом о познатом епичару Пе-
тру Петровићу Његошу и његовом главном делу „Горски вијенац”.17 Лето-
пис Гимназије сведочи да је професор Хилкене држао предавање 21. сеп-
тембра 1925. године о Његошевом делу, пошто је увече приређено свечано 
књижевно вече у Казину да би се грађанство упознало са делом великог 
песника. Прво је професор српског језика и историје Јово Тошковић гово-
рио о Његошу, затим су ученици читали поједине монологе из „Горског 
вијенца”, а на крају је професор Хилкене наступио на немачком језику.18 
Његово обимно предавање објављено је у локалном листу у два наставка.19 
За овакав рад о српским писцима, првенствено о Његошу, сазнао је тадаш-
њи председник Матице српске Радивоје Врховац20 и, по сећању савремени-
ка, дошао је у Врбас да лично упозна професора Хилкенеа и ода му приз-
нање за његов рад.21 

Када је у октобру 1932. године покренут у Новом Саду часопис „Volks-
wart” позван је угледни професор Хилкене, иначе, сматран за „једног од 
најобразованијих Немаца међу Подунавским Швабама”22 да у уводнику 
првог броја образложи разлоге23 за појаву новог часописа за културу наме-
њеног свим Немцима у Југославији. Поздрављајући излазак таквог гласи-
ла, Хилкене критикује стање у култури речима: „Мора се једном отворено 
рећи: ми, овдашњи Немци немамо сопствену културу. Додуше ми смо 
богати високообразованим, значајним и надареним личностима у свим 
областима и у том погледу не треба да се плашимо поређења са другим 
националностима. Али конгломерат тако великог броја културних после-
ника још увек није култура. Сваки иде својим путем, сваки следи своје соп-
ствене циљеве – из тога не произилази ништа целовито, шта више, настаје 
један културни хаос, како ми на нашу жалост често видимо. Са најбољима 
у нашем народу култрубунд је оживљен, па ће тако културна настојања 
Немства добити један чвршћи и шири оквир. Сада треба чинити даље ко-
                                                                          

17 Karl Sterlemann, nav. delo. 
18 Извештај Гимназије у Новом Врбасу за шк. 1925/26. годину, стр. 12. 
19 Werbasser Zeitung, 26. IX 1925 ; 3. X 1925, 1-2. 
20 Радивоје Врховац, председник Матице српске од 1920. до 1935. године, као и њен дожи-

вотни почасни председник, био је и сам велики поштовалац Његошевог дела и аутор више 
чланака о њему. 

21 Karl Sterlemann, nav. delo. 
22 Филип Крчмар, Адам Милер-Гутенбрун и национални препород Подунавских Шваба, Зборник 

Матице српске за историју, 83, 2011, 62. 
23 Philipp Hilkene, Unsere Ziele, Volkswart, 1, 1932, 2-7. 
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раке и посуду са оживљеним садржајем, испунити заједничким духом.” 
Због непостојања аутохтоне народне књижевности која би повезала све 
слојеве у друштву, иначе разједињене непремостивим јазом „због чега 
огромна пукотина постоји између најмлађих и најстаријих генерација, 
тако да су супротстављени једни другима и пролазе једни поред других, 
као да су одељени вечношћу, као да долазе са различитих звезда” нема ни 
монолитне културе. И додаје: „Ми имамо додуше неколико сјајних имена, 
али они не чине још књижевност и потврђују само појаву изузетака тужне 
чињенице наше духовне јаловости. Како сиромашним морамо себе сматра-
ти – о југословенској литератури потеклој са хиљаду сокова, уопште не го-
ворим – ако се упоредимо само са домородачком мађарском књижевнош-
ћу. [...] Имамо ли ми такође људе од духа и срца као они? [...] Мађари има-
ју чврсту књижевну традицију; имају један број писаца са књижевним 
образовањем и виртуозним стилом. Они имају ништа мање способну пу-
блику, где ниједан воз није изгубљен, најфинији се умножавају – што је 
главно код сваке књижевности. Писци и читалачка публика одгајају се јед-
ни поред других, уздижући се узајамно. Пријемчивост публике је скриве-
но плодно тле, у чијој топлини стваралачка снага писаца се најпре упали и 
проширује да би могла напредовати. Списатељски квалитети развијају се 
најпре у маси, када они код читалаца нађу одзив, пажњу и бодрење”. 

У покретању „Volkswart”-a Хилкене види могућност превазилажења 
тадашњих проблема у култури, као и покушај за подстицање стварања 
аутохтоне књижевности. При том он критикује сувише угледања на узоре 
у Немачкој, нарочито на безвредне писце, чија су „дела” преплавила и 
домаћу периодику и закључује: „Шта нама користи богати стриц ако ми 
сами оскудевамо? Од гледања нико сит. Јер то је управо стрампутица, 
којом смо ми помало ишли, јер смо веровали, да сва срећа мора доћи из 
Немачке, да су нам сви немачки узори и примери довољни за стварање 
културе. Ја никога не прекоревам, и ја сам дуго био у тој заблуди. Сада 
мислим, да је време за самоспознају, да ми најзад, уколико смогнемо снаге, 
пођемо даље сопственим путем. […] Увезени идеали вреде тако мало за 
наше подухвате као туђа одећа на нашем телу. Сопственом снагом морамо 
оздравити; нама не може нико други помоћи. Притом морамо створити 
сасвим особене културне вредности, једну специфичну културу произаш-
лу из заједништва наших животних подухвата, наше судбине, наше прош-
лости и наше будућности.” И закључује: „Ми смо Немци, али не из Немач-
ке већ из Краљевине Југославије. Наша клима, својства тла и географски 
положај, наша државна припадност и опхођење са народима који нас окру-
жују условљавају циљеве наше културе. Важно је пре свега, да је тај циљ 
јасан. Он не значи друго него развијање духовног хода нашег немачког 
вишеструко обнављаног бића, који нас држи у особеном односу дораслом 
животу и оспособљава нас да посредујемо између истока и запада, између 
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старонемачке и југословенске културе, која тежи успону. Чини нам се да 
смо за ту улогу предодређени, да нашем народу предстоји још једна висо-
ка културна мисија.” 

Филип Хилкене је овим уводником изнео своја уверења, своје виђење 
културе Подунавских Шваба, као и начина њеног развоја, чега се придр-
жавао и сам у сопственом раду. У складу са тим начелима објављивао је са 
пуно ентузијазма у наредним бројевима овог часописа текстове који су се 
односили на његовe сународнике у погледу књижевности, језика и народ-
них обичаја. Ипак, „Volkswart” је излазио свега три године, до октобра 1935, 
када је угашен због политичких подела, насталих под утицајем „обновите-
ља”, дела немачке нацистички настројене интелигенције.24 Три године 
касније покренут је часопис „Volk und Heimat”, тематски наставак „Volks-
wart”-а и у првом броју Филип Хилкене објављује опсежну студију о јези-
ку Подунавских Шваба у Врбасу „Über den Geist unserer Mundarten” (О духу 
наших дијалеката).  

Досељеници из Немачке нису говорили књижевним језиком, већ на-
родним дијалектом, и то не једним, зависно од краја из кога су потицали. 
У школи су морали да уче на стандардном немачком језику, али међусоб-
но у игри говорили су само својим језиком. И тако су наставили и касније, 
па се језик одржао. Професор Штефан Мец, сећајући се свог одрастања у 
Врбасу, записао је много година касније: „Ја се не сећам да смо као студен-
ти у нашим окупљањима говорили другачије него на дијалекту Пфалца. 
Он нас је држао на окупу и олакшавао заједнички живот, јер тако смо се 
добро разумели. [...] Било је задивљујуће како мађарски и српски старосе-
деоци говоре наш дијалекат. Шегрти су брзо учили тај говор код немачких 
породица. Тако су црногорски шегрти после две три године чисто говори-
ли. Деца су се брзо прилагођавала новој средини. Сећам се једне породице 
из мог суседства досељене из Челарева (Tscheb). Троје деце говорило је на 
улици у игри врбаским дијалектом, у кругу породице један сасвим други 
дијалекат, а у школи смо се морали помучити са немачким и српским је-
зиком. Деца апотекара Лесковца као Староврбашани говорили су дијале-
кат сасвим добро, али су у школи имали великих тешкоћа са предметом 
немачки језик”25.  

Објашњавајући свој приступ истраживању језика Филип Хилкене 
истиче да је његов најважнији циљ у том послу да кроз народни језик до-
кучи дух народа, јер „дијалекат и књижевни језик држе се један поред дру-
гог као радно и свечано одело. Књижевни језик црпи снагу из дијалекта и 
морао би се без њега осушити, усахнути. Ко хоће да се служи снажним 
књижевним језиком, мора знати сочан, изворни, сликовит, метафоричан 

                                                                          
24 Бранко Бешлин, нав. дело, 115. 
25 Stefan Metz (1914-1987), Unser Werwasser Sproch, Werbasser Zeitung, 13, 1977, 1-2. 
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дијалекат, на који се он ослања.” На бројним примерима показао је како 
народ мисли у сликама стварајући тако изразе који одговарају апстракт-
ним појмовима који обогаћују језик. Основно познавање тог језика понео 
је Хилкене из родне куће, али његовом каснијем тумачењу допринели су 
стечено лингвистичко образовање, као и одлично познавање народне тра-
диције и фолклора, које је проучавао са много љубави. Његова жеља за 
неговањем аутохтоне швапске културе водила га је у проучавање народних 
обичаја. Један од таквих текстова објављен је у последњем броју „Volkswart”-
а и односи се на истраживање ускршњих обичаја „Erforschung unseres 
Brauchtums, unsere Osterbräuche”.26 Такође је објавио и публикацију о про-
блемима народног живота „Probleme unseres völkischen Lebens” у Новом 
Саду, као једанаесту књигу у едицији издања културбунда. Није датирана, 
али је сигурно изашла за његовог живота, тридесетих година прошлог 
века.  

Мисаоне природе, посматрач живота, у сталном трагању за вечним 
законитостима, Хилкене је писао афоризме и објављивао их такође у часоп-
ису „Volkswart” у току 1934. и 1935. године. Неки од њих у преводу гласе: 

 
„Све теорије су препрека животу. Места животу! Од велике бриге о 

животу не доспевамо више до живота. Места животу! 
Крути обрасци, који служе томе, да прошире наше стечено сазнање, 

нажалост, такође су препрека сваком новом сазнању. Смрт свим обрасцима! 
Чини ли нас лепота срећним? Једва. Али она шири одсјај среће око 

својих носилаца. 
Људи и времена без идеала су људи и времена без циљева. Ко не ве-

рује у победничку моћ идеје, води бескористан живот. 
У нашим срцима трепери само срећа и туга наше најближе околине, 

док у утроби генија одзвања судбина света. 
Они који се воле имају своје сопствено рачунање времена. Од дана 

када су се упознали рачунају своје постојање.” 
 
Као угледни професор Гимназије, Филип Хилкене је активно уче-

ствовао у културном животу Врбаса. Читалачко друштво (Leseverein) или 
популарно названо Kазино било је место за окупљања грађана на редовним 
културним догађањима. Било је то удружење богате традиције, основано 
1842. године и приређивало је разноврсне програме, углавном на немач-
ком и мађарском језику, са музичким и литерарним тачкама, предавањи-
ма, баловима или позоришним представама. Хилкене је држао предавања, 
али је био и део управе, где је као члан библиотечке комисије27 бринуо о 

                                                                          
26 Volkswart, 12, 1935, 177-201. 
27 На генералној скупштини Казина одржаној 15. фебруара 1925. године изабрани су но-
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набавци књига, новина и часописа, пошто је Читалачко друштво имало и 
своју богату библиотеку, све до 1932, када је због презаузетости поднео 
оставку.28 Када је прослава стогодишњице Гетеове смрти организована и у 
Врбасу, професор Хилкене је у Казину отворио серију предавања о овом 
великану светске књижевности говором о раду младог Гетеа.29 Доношењем 
програма прославе 150-годишњице досељавања Немаца у Врбас крајем 
1934. године предвиђено је да 24. марта 1935. одржи предавање о теми „Не-
мачки народ и његова култура”.30 

Када се Хилкене 1919. године вратио у родно место најмаркантнија 
личност у културном животу места био је Јожеф Пехан (1875-1922), сликар, 
чувен надалеко, али исто тако и свестран уметник – виртоуз на виолини, 
фотограф, композитор, писац драмских текстова у којима је успешно глу-
мио и женске и мушке ликове. Као духовит човек и врло омиљен међу 
Врбашанима, био је годинама душа Kазина, где је својим умећима окуп-
љао бројну публику. Изненадна Пеханова смрт 6. марта 1922. ујединила је 
све грађане и удружења у настојањима да му подигну достојан споменик, 
па је на свечаности у Kазину професор Хилкене одржао беседу у корист 
прикупљања новца за ту сврху,31 у којој је говорећи топлим речима о њихо-
вом Пепију, истакао општији значај читавог подухвата: „Ништа на свету 
не делује тако заразно, тако поводљиво и убедљиво, као дело и пример. 
Изградимо један надгробни споменик, велики, од мермера, уметнички 
изведен, монументалан. И пред тим монументом који треба да сведочи о 
нашој љубави према обожаваном миљенику, обичан човек ће дивећи се, 
схватити да постоје и друге ствари осим бриге за свакодневни хлеб”. У 
свакој прилици је мислио на просперитет свог народа, који је од доласка 
на панонско тле мислио само на рад и у сталној борби за опстанак, осим 
религије, занемаривао друге духовне потребе.  

Професор Филип Хилкене био је одан науци и помало занесењак, па 
је у свакодневном животу био често предмет анегдота, које су његови уче-
ници препричавали, сећајући га се с љубављу. Тако, Јоханес Вајденхајм 
(1918-2002), најистакнутији књижевник међу Подунавским Швабама, сећа-
јући се као уредник „Werbasser Zeitung”-a у Немачкој, свог школовања у Вр-
басу у гимназији и учитељској школи, када му је предавао професор Хилке-
не, са симпатијама испод фотографије са наставничким колективом Гимна-
зије наводи „наш драги ΄футур΄ Филип Хилкене”, а кад за сваког професора 
каже нешто по чему је био познат, за њега додаје у загради: „око кога су се 

                                                                                                                                                                                   
ви чланови библиотечке комисије: гимназијски професори Филип Хилкене, Петар Бубало и 
Јохан Севера. Werbasser Zeitung, 8, 21. фебруар 1925, 2. 

28 Wrbaser Zeitung, br. 10,8. III 1930, 2. 
29 Wrbaser Zeitung, br. 10, 5. III 1932, 2. 
30 Wrbaser Zeitung, br. 51, 22. XII 1934, 5. 
31 Werbasser Zeitung, 12. август 1922, 1-2. 
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испредале анегдоте”32. Испричао је том приликом и једну згоду која се ње-
му десила, када је једном на часу хтео да искористи професорову занесе-
ност у предавању, и њему иза леђа, вирне у отворени дневник на катедри. 
Професор се изненада окренуо и видевши га, запрепашћено се ухватио за 
главу промуцавши само дрхтавим гласом: „Дете, дете, дете” и истрчао из 
учионице, да се уз цигарету смири у ходнику. После неколико димова вра-
тио се и наставио предавање, мирно и сконцентрисано, као да се ништа 
није десило. Вајденхајм закључује: „Сви смо ми врло ценили и волели про-
фесора Хилкенеа. И он је волео нас са свим нашим младалачким грешкама.”33 

Карлу Штерлеману је остала у сећању слика из детињства коју је често 
имао прилику да види: „Професор Хилкене је био дружељубив човек и 
код свих омиљен и уважаван. Радо је ишао у шетњу са својом женом руку 
под руку у пратњи близанаца. Он и његова жена нисили су спортске капе, 
она је имала у десној руци котарицу од плетеног прућа, а он у левој неиз-
бежан штап за шетњу и цигару која се дими. Тако смо ми Врбашани гле-
дали једну срећну и задовољну породицу како нам на главној улици дола-
зи у сусрет”.34  

                                                                          
32 Johannes Weidenheim (1918-2002), 180 Jahre Werbasser Gymnasium, Werbasser Zeitung, 61, 

1989, 1-2. 
33 Johannes Weidenheim, Werbasser Schmunzelecke, Werbasser Zeitung, 74, 1992, 5. 
34 Karl Sterlemann, n. d. 
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MARIJA ORBOVIĆ, BIBLIOTHEKSRÄTIN 
Čačak 

PHILLIP HILKENE AN DER KULTURELLEN GRENZLINIE ZWISCHEN DEM OSTEN 
UND WESTEN 

ZUSAMMENFASSUNG: Phillip Hilkene (1875 - 1938), Deutsch- und Franzö-
sischlehrer am Gymansium und an der Privaten deutschen Lehrerschule in 
Neuvrbas von 1921 bis 1935, hat eine helle Spur in der Geschichte der Donau-
schwaben in der Batschka hinterlassen. Dieser bescheidene Mann von außer-
ordentlicher Ausbildung, ein beliebter Pädagoge, war ein ausgezeichneter 
Kenner von Goethes Werk und ein große Kämpfer für die Herausbildung der 
autochtonen Kultur seiner Heimatgenossen auf dem Gebiet des damaligen 
Jugoslawien. Zu diesem Zwecke hat er eine kleinere Zahl von Texten auf dem 
Gebiet der Literaturgeschichte, Linguistik, Philosophie, Ethnologie und Religion 
veröffentlicht, aber eine viel größere Zahl seiner unveröffentlichten Arbeiten 
wurde während des Zweiten Weltkriegs vernichtet.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Phillip Hilkene, J.W.Goethe, Adam Müller-Guttenbrunn, 
Donauschwaben, Neuvrbas, Gymnasium, Private deutsche Lehrerschule, 
"Volkswart", "Volk und Heimat" 
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ДРАГИЦА ВУЛИН, АРХИВСКИ САВЕТНИК 
Историјски архив „Срем” Сремска Митровица 

ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА ПИВАРЕ „20 ОКТОБАР” 
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 1946-1998. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Прва пивара у Сремској Митровици основана је 1830. године. Пре 
Другогсветског рата била је акционарско друштво, а затим државно предузеће. Го-
дине 1946. регистрована је као Индустрија пива – парна пивара Сремска Митровица. 
Од 1948. године мења назив у Пивара „20 октобар” Сремска Митровица. Пивара 
„20. октобар” је 1966. године ушла у састав ПИК „Сирмијума”, као његов погон и 
добија назив ПИК „СИРМИЈУМ” ПОГОН ПИВАРА „20. ОКТОБАР” СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА. Године 1975. године Пивара је иступила из ПИК-а „Сирмијум”-а 
Сремска Митровица, а интегрисана је са БИП-ом Београд као једна од ООУР-а. Дана 
2. априла 1975. године закључен је Самуправни споразум о удруживању ОСНОВНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА (ООУР) „20 ОКТОБАР” СРЕМСКА МИТРО-
ВИЦА у РАДНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ (РО) БЕОГРАДСКУ ИНДУСТРИЈУ ПИВА (БИП) 
БЕОГРАД и остаје у њеном саставу све до 1998. године. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: пивара, индустрија пива, парна пивара, Сремска Митровица, 
ПИК „Сирмијум”, пивара „20 октобар”, БИП. 

Пивара у Сремској Митровици основана је 1830. године. До Другог 
светског рата била је акционарско друштво у власништву Тибори, Борели 
и Гамиршек, а непосредно пред Други светски рат, била је у власништву 
Вајса и сина.1 Пре Другог светског рата пивара је спадала у ред најмањих 
пивара у Југославији, а њена производња кретала се од 3000 до 4000 хл пива 
годишње. Пивара је производила квалитетно пиво које је било пласирано 
на домаће тржиште а вршен је и извоз пива. Анализе слада вршене су у 
Чехословачкој. 

После Другог светског рата постала је државно предузеће, регистро-
вана је 1946. године као Индустрија пива – парна пивара Сремска Митро-

                                                                          
1 Водич кроз архивске фондове историјског архива „Срем”, трећа свеска, Сремска Митровица 

2005, 97-99. 
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вица. Од 1948. године мења назив у Пивара „20. октобар” Сремска Митро-
вица. Била је у саставу Прехрамбеног комбината до 1954. године. Издваја-
њем из Комбината оснoвано је самостално предузеће под називом „Пивара 
20. октобар”. Предузеће је уписано у регистар привредних организација 
НОО Сремска Митровица, под бројем 15920, 28. децембра 1954. године, а 
регистровано је код Окружног привредног суда Нови Сад број Фи. 566/55 
од 17. марта 1955. године. Регистрована делатност гласи на производњу 
пива, слада и леда. Осим наведеног предузеће има у свом саставу и произ-
водњу безалкохолних. Производња безалкохолних пића регистрована је 
код Привредног суда у Новом Саду 1955. године под бројем 15920.  

За време велике коњуктуре пиварске индустрије од 1948–1950. године 
Пивара је производила од 28.000–29.000 хл. пива, док је производња у 1954. 
години износила свега 17.000 хл. Друштвеним планом НОС-а Сремска Ми-
тровица предузеће је у 1958. години имало плански задатак реализацију 
пива у количини од 24.000 хектолитара (хл). Како је овај план био постав-
љен изнад реалних могућности у односу на капацитет предузећа који је 
износио 18.000 хл па је предузеће ушло у своје планске калкулације ниже 
од друштвеног плана, а више од нормалног капацитета са 22.000 хл реали-
зације пива. У односу на планирану количину предузеће је реализовало 
више пива за 2.807 хл. план је остварен са 112,7 %. Пребачају планског за-
датка допринеле су климатске прилике које су повољно утицале на произ-
водњу пива. Овако високи пласман производа резултат је залагања радног 
колектива до максимума на свим кључним па и режијским радним мести-
ма. Радило се без празновања на дане државних празника и недељних од-
мора, само да би се постигла већа продуктивност рада и остварили плански 
задаци.2 

У 1961. години предузеће је имало плански задатак од 27.000 хл про-
изводње и реализације пива. Наведени план је остварен реализацијом од 
29.372 хл.односно план је пребачен за 8,8 %. На остварење плана утицало 
је повољно време у летњим и јесењим месецима. Затим су извршене и нове 
инвестиције у варионицу, а набављени су и уређаји за претакање пива у 
боце који су далеко подигли рентабилност и продуктивност што се позитив-
но одразило на пребачај планских задатака.3 

У току 1962. године предузеће је имало плански задатак од 28.000 хл 
пива. Од тога је реализовано 22.341 хл пива 79,7 %. План реализације кокте 
имао је 1.500.000 боца, а остварено је 1.133.844 , 75,5 %, док је плански задатак 
сока износио 150.000 боца, остварено је 151.093, 100,7%, а плански задатак 
                                                                          

2 Историјски архив „Срем” Сремска Митровица, Ф. 1024, ПИВАРА „20 ОКТОБАР” СРЕМ-
СКА МИТРОВИЦА (даље: ИАС, Ф. 1024), К. 73, Завршни рачун за 1958. годину, извештај о 
пословању Пиваре „20 октобар” Сремска Митровица за 1958. године. 

3 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1961. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 
Сремска Митровица за 1961. 
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сода воде износио је 125.000 литара, а остварен је 143.326 или 113,9%. На не-
извршење планских задатака пива утицале су временске прилике у првом 
полугодишту 1962. године, кишни и хладни дани, а затим висока цена пи-
ва у малопродаји, што је довело до смањења потрошње. 

Услед дотрајалости неких погона у предузећу, у погледу квалитета 
пива владала је конкуренција између пивара, а од квалитата и понуде пи-
ва зависила је цена. Затим су недостајали кадрови у продајној служби, који 
би сталним праћењем и обрадом тржишта више учинили у погледу плас-
мана производа, а није довољно заступљена ни реклама и пропаганда про-
извода због недостатка средстава за те сврхе. Набавком нове комплетне 
флашаре за кокту у току 1963. године решено је једно врло актуелно пита-
ње, снабдевање потрошача безалкохолним пићима. Затим је изграђен леж-
ни подрум. 

У првом полугодишту 1963. године временске прилике су биле доста 
неповољне, тако да је реализација пива у том периоду била знатно мања. 
Међутим у другом полугодишту временске прилике су се поправиле тако 
да су постигнути бољи резултати у производњи, реализовано је 37.732 хл 
пива. То значи да је повећана реализација у односу на 1962. годину за 39,8%. 
Постигнути резултат показује да 1963. година представља велико повећање 
у производњи и продаји у односу на протекле године, јер је постигнута до 
сада највећа реализација са истим производним капацитетима, захваљујћи 
повољним временским приликама и великом залагању радног колектива.4 

Физички обим плана продаје за 1964. годину износио 31.000 хл. пива 
и 7.500 хл. безалкохолних пића што укупно износи 38.500 хл. пива и безал-
кохолних пића. План продаје производа за 1964. годину представљао је 
повећање у односу на извршење у 1963. години за 2%. Извршење плана у 
1963. години је 37.732 хл. Планирано у 1964. години је 38.500 хл. индекс је 
102%. Приликом планирања у 1964. години узето је као база извршење у 
1963. години, као и расположиви капацитети лежног подрума и машине за 
отакање. Под утицајем повећане потрошње пива, побољшаним квалите-
том, као и смањењем конкуренције осталих пивара, пласман пива је знат-
но олакшан што је довело до пребачаја плана продаје. Планирано у 1964. 
години је 38.500 хл. док је извршење износило 43.882 хл. индекс је 112,9%. 
Извршење физичког обима плана продаје у процентима износи 112,9%, 
што значи да је план пребачен за 12,9%.5 

У току 1965. године укупно остварена проиводња пива и безалкохол-
них пића била је 51.305 хл. док је у 1964. години била 44.417 хл. што значи 

                                                                          
4 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1963. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1963. годину. 
5 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1964. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1964. годину. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 140

да је повећање производње 15,5%. Физички обим плана продаје за 1965. 
годину износио је 40.000 хл. и 8,250 хл. безалкохолних пића, што укупно 
износи 48.250 хл. План продаје производа за 1965. годину у односу на ос-
тварење реализације у 1964. години повећан је за 9,9% односно: 

- извршење плана за 1964. годину је 43.882 хл. 
- планирано за 1965. годину 48.250 хл. 
- индекс 109,9% 
План за 1965. годину израђен је на основу остварења производње и 

расположивих капацитета у 1964. години. У току 1965. године остварена је 
реализација пива од 42.438 хл. и безалкохолних пића 8.105 хл. што укупно 
износи 50.543 хл. 

- план реализације 1965. године 48.250 хл. 
- остварена реализација 1965. година 50.543 хл. 
- индекс 104,7% 
На мали пребачај плана утицале су временске прилике и ступање на 

снагу нове привредне реформе августа месеца 1965. године. У месецу 
августу 1965. године повећане су цене пива због повећана цене сировина и 
репроматеријала. Извршење плана за пиво и безалкохолна пића било је:  

 
ПИВО 

 
- планирано 40.000 хл. 
- извршено 42.438 хл. 
- индекс 106% 

 
БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 

- планирано 8.250 хл. 
- извршено 8.105 хл. 
- индекс 98,2% 
 
Године 1965. производња је знатно повећана па је 1966. године произ-

ведено 59.250 хл. пива, 1967 – 5600 хл. пива, 1968 – 52.100, а 1969 – 85.000, а 
производња и продаја безалкохолних пића износила је 17.750 хл. 

Пре 1965. године постојала је машина за пуњење, прање и етикетира-
ње пива са капацитетом 3000 – 4000 боца на час типа „Ензингер” из Немач-
ке. Октобра 1965 године монтирана је машина за прање флаша, пуњење и 
етикетирање пива капацитета 6.000 – 9.000 боца на час. Ова комплет лини-
ја увезена је из Немачке и типа је „ВЕБ”. Године 1968. увезена је из Немач-
ке преко увозника „Агровојводине” Нови Сад, најсавременија комплет 
линија за прање пивских боца, пуњење пива и етикетирање капацитета 
20.000 боца на час и пастеризатор капацитета 18.000 боца на сат. 
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Предузеће послује преко својих стоваришта, која се налазе у Новом 
Саду, Руми, Босанском Броду, Бијељини, Шапцу, Брчком, Новом Београду 
и преко продавнице на мало у Сремској Митровици. 

1. Стовариште пива у Новом Саду основано је решењем НОО – е Но-
ви Сад под бројем 1026/58, а регистровано је код Привредног суда у Новом 
Саду Фи- 456/58. Стовариште и канцеларија налазе се у улици Доже Ђерђа, 
а шеф стоваришта био је Драгољуб Сремачки.  

2. Стовариште у Руми основано је решењем НОО – е под бројем 04-
1487/1, а регистровано је код Привредног суда у Новом Саду Фи – 756/58. 
Стовариште и канцеларија налазе се у Железничкој улици број 20. До апри-
ла 1965. године шеф стоваришта је био Димитрије Петковић.  

3. Стовариште пива у Шапцу основано је решењем НОО – е Шабац 
под бројем 14092/57, а регистровано је код Привредног суда у Београду под 
бројем Фи – 299/58. Стовариште и канцеларија се налазе у улици Небојше 
Јерковића број 4. До маја месеца 1965. године шеф стоваришта је био Ста-
нојевић Драган, а од јуна месеца 1965. године постављен је за шефа Милорад 
Мићић. 

4. Стовариште пива у Брчком основано је решењем НОО – е Брчко 
под бројем 04-ХП-118-1, а регистровано је код привредног суда у Тузли 
под бројем Фи-921/59. Стовариште и канцеларија налазе се у улици Браће 
Томшића број 10. Шеф стоваришта је Тома Зарић. 

5. Стовариште пива у Бијељини основано је решењем НОО – е Бије-
љина под бројем 04 - I – 141/1, а регистровано је код Привредног суда у 
Тузли под бројем Фи – 418/60. Стовариште се налази на Тргу револуције 
број 56. Шеф стоваришта је Брана Илић. 

6. Стовариште пива у Босанском Броду основано је решњем НОО – е 
Босански Брод под бројем 05-ХП-21/62, а регистровано је код Привредног 
суда у Тузли под бројем Фи – 378/62. Стовариште и канцеларија налазе се 
на Тргу слободе број 5. Шеф стовариша је Саво Зечевић. 

7. Стовариште пива у Новом Београду основано је решењем НОО – е 
Нови Београд под бројем 04-11729/1 1962, а регистровано је код Привред-
ног суда у Београду под бројем Фи- 1619/62. Стовариште и канцеларија се 
налазе на Старом сајмишту број 19. Шеф стоваришта је Божидар Атанац-
ковић. 

8. Продавница на мало пива и безалкохолних пића у Сремској Митро-
вици основана је решењем НОО – е Сремска Митровица под бројем 11734/58, 
а регистрована је код Привредног суда у Новом Саду под Фи – 458/58. Про-
давница се налазила у улици Др Аџије 4. Шеф продавнице је Ђока Мединац. 

Наведене пословне јединице нису самосталне и не врше самостално 
обрачун и расподелу укупног прихода. Правилником је утврђено да се 
обрачун и расподела средстава врши за предузеће у целини. Готовину од 
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продатих производа правним и приватним лицима, стоваришта евиден-
тирају кроз своје књиге благајне и достављају путем банке. 

Контрола, како материјалног, тако и финансијског пословања у сто-
вариштима, вршена је тромесечно путем инвентарисања од стране одре-
ђених комисија. 

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПРОДАЈЕ ПО СТОВАРИШТИМА У ТОКУ 1965. ГОДИНЕ 
ТАБЕЛА I. 6 
ХЕКТОЛИТАРА 

СТОВАРИШТЕ 
ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО 

ИНДЕКС 

НОВИ БЕОГРАД 8,350 10,869 130 
НОВИ САД 6,125 4,525 73,8 
БИЈЕЉИНА 4,250 4,131 97,2 
БРЧКО 6,250 6,632 106 
БОСАНСКИ БРОД 3,900 4,253 109 
ШАБАЦ 4,250 3,953 93 
РУМА 3,000 1,495 49,2 
УКУПНО 36,125 35,858 99,2 

 
Пивара „20. октобар” у Сремској Митровици учлањена је у чланство 

Пословног удружења индустрије пива у Београду, као и у Привредну ко-
мору у Новом Саду. Са наведеним органима сарадња је била комерцијална 
и набавка сировина и помоћног материјала. 

Органи управљања у предузећу били су: 
1. Раднички савет 
2. Управни одбор 
3. Директор 
Раднички савет се састојао од 18 чланова. Председник Радничког са-

вета био је Миленко Сушић, а заменик Владимир Петровић. Пошто је поло-
вини чланова Радничког савета истекао мандат, 30. априла 1965. одржани 
су избори за нове чланове. 

 

                                                                          
6 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1965. годину, извештај о пословању Пиваре „20 

октобар” Сремска Митровица за 1965. годину. 



Драгица Вулин: ПРЕГЛЕД ПОСЛОВАЊА ПИВАРЕ „20 ОКТОБАР”... 143 

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА РАДНИЧКОГ САВЕТА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА 
ТАБЕЛА II.  

РАДНИЦИ СЛУЖБЕНИЦИ КВАЛИФИКАЦИОНА 
СТРУКТУРА М. Ж. УК. М. Ж. УК. 

УКУПНО 

ВКВ-ВСС 1 - 1 1 - 1 2 
КВ-ССС 6 - 6 - - - 6 
ПКВ-НСС - 1 1 6 - 6 6 
НКВ-ПС 1 - 1 1 - 1 2 
УКУПНО 8 1 9 8 - 7 16 

 
У току 1965. године одржано је 13 редовних седница Радничког саве-

та. На седницама су присуствовали сви чланови који нису били спречени 
из оправданих разлога. Одлагања седница Радничког савета није било, а 
одржавале су се за време радног времена. 

На седницама се расправљало о следећим питањима: 
- потврђивање мандата новоизабраних чланова Радничког савета, 

као и његово конституисање, 
- о изради правилника о расподели чистог прихода, као и његово 

усвајање, 
- о изради правилника о расподели личних доходака, као и његово 

усвајање, 
- о завршном рачуну, 
- о инвестицијама у предузећу, 
о вишковима и мањковима, 
- о периодичним обрачунима и  
- о радној снази.  
Раднички савет је именовао следеће комисије: 
- кадровску (5 чланова) 
- дисциплинску (5 чланова) 
- арбитражну (5 чланова) 
- за радне односе (5 чланова) 
- за ХТЗ (3 члана) 
- за продуктивност и бољи квалитет (5 чланова) 
- за контролу боловања (3 члана) 
- за унутрашњу контролу (3 члана) 
- за набавку и отпис основних средстава (5 чланова) 
 
Сви записници са седница Радничког савета налазе се код председ-

ника Радничког савета, секретара предузећа, председника Управног од-
бора, председника Синиката и директора. 
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Управни одбор је изабран на седници Радничког савета одржаној 9. 
маја 1965. године, имао је шест чланова. Председник Управног одбора је 
Славко Петковић, ВК радник-зидар. Чланови Управног одбора били су:  

1. Славко Петковић, ВК. радник 
2. Урош Лазански, чувар 
3. Љуба Радић, ПКВ. радница 
4. Јовица Шарић, КВ. радник 
5. Мартин Венцл НКВ. радник 
6. Станислав Журовски, НКВ. радник. 
Управни одбор предузећа је одржао 17 седница на којима се расправ-

љало о следећим питањима: 
- набавкама сировина и помоћног материјала, 
- ценама производа, 
- путовањима директора предузећа, 
- стању инвенара, 
- годишњим одморима, 
- о раду и дисциплини и 
- другим питањима. 
 
Записници са седница Управног одбора налазе се код председника, 

директора и секретара предузећа. Директор предузћа био је Сава Стојшић, 
изабран 1. јануара 1965. године. У току 1965. године примењивана су сле-
дећа правна акта: Статут предузећа и правилници о: радним односима, 
расподели чистог прихода, расподели личних доходака, заштити на раду, 
стручном оспособљавању и привремена одлука о уређивању радних одно-
са по новим прописима. Сва наведена правна акта налазе се код секретара 
предузећа.  

У току 1965. године предузеће је кажњено са 100.000 динара новчане 
казне за непокривање пива решењем општинског судије за прекршаје у 
Сремској Митровици. Против наведеног решења благовремено је уложена 
жалба за укидање истог и ослобађања казне, јер почев од јуна 1965. године, 
измењени су прописи који су обавезивали на покривање пива када се пре-
вози, тако да није више постојала обавеза покривања пива приликом пре-
воза.  

У 1966. години донето је решење о укидању новчане казне пошто је 
укинут пропис о обавези покривања пива. У току 1965. године предузеће 
је имало довољан број радне снаге за нормално обављање производње. 

С обзиром на сезонски карактер производње, број радне снаге се из 
месеца у месец мењао табела III. 
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СТРУКТУРА РАДНЕ СНАГЕ ПО МЕСЕЦИМА 1964 – 1965. ГОДИНА 
ТАБЕЛА III. 7  

ГОДИНА 
МЕСЕЦ СЛУЖБЕНИЦИ РАДНИЦИ 

1964. 1965. 
ИНДЕКС 

I 29 100 122 129 105,7 

II 29 100 121 129 106.6 

III 29 118 120 147 122,5 

IV 29 139 128 168 131,2 

V 29 151 130 180 138,4 

VI 29 150 150 179 119,3 

VII 29 156 154 185 120,1 

VIII 29 154 152 183 120,3 

IX 29 150 146 179 122,6 

X 29 121 141 150 106,3 

XI 29 113 133 142 106,7 

XII 29 110 132 139 105,3 

 
На основу регистрације основна делатност Пиваре је:  
- производња пива и 
- производња безалкохолних пића. 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВАЊА ПИВАРЕ 
ТАБЕЛА IV.  

Радна зајединица 
Радничи савет 
Управни одбор 
Директор 

Технички 
сектор 

Комерцијални 
сектор 

Привредно-
рачуновоствени сектор 

Аналитичко-
плански сектор 

Општи 
сектор 

Набавка Финансијско књиговодство 
Продаја Материјално књиговодство 
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7 ИАС, Ф. 1024, Извештај о пословању Пиваре „20. октобар” Сремска Митровица за 1965. 

годину. 
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Највише заступљен производ предузећа је пиво. Међутим поред пива 
производе се и безалкохолна пића: кокта, сок и сода-вода.Производња у 
1965. години била је 51.305 хл док у 1966. години производња је повећана 
на 60.000 хл. Снабдевеност сировином – пиварским јечмом, доста је добра. 
Квалитет овог производа зависи много од временских прилика, што у ве-
ликој мери утиче на принос. Са те стране формира се и цена на тржишту. 
Уколико је принос већи, тада је понуда већа, па према томе и цена мања. 
Цена пшенице се одређује на основу понуде и тражње на тржишту, а цена 
јечма формира се на основу гарантоване цене пшенице. Могућности за 
снабдевање са пиварским јечмом су веће од потреба. Међутим, како пивар-
ски јечам служи тек за производњу слада, а слад за производњу пива, отуда 
пиваре имају ограничене потребе за јечмом, јер мали капацитет сладаре 
не може да преради целокупне количине јечма. Капацитет сладаре у пре-
дузећу задовољава око 40 % потреба. Изградњом сладаре у Скопљу, Апа-
тину и Београду има више слада и на домаћем тржишту. Међутим, квали-
тет слада није одговарајући па се предузеће снабдева са сладом из увоза. 

Снабедевеност сладом у току 1965. године била је критична. Чак је 
била дошла у питање и производња. Застоја није било јер је вршена позај-
мица слада од пивара које су имале веће количине залиха, па је касније 
извршена компензација када је извршен увоз слада. Набавка се врши сук-
цесивно према потребама, а уговарање се врши преко Пословног удруже-
ња индустрије пива, док је увозник „Гранекспорт”- Београд. 

У односу на 1965. годину, снабдевеност сладом у 1966. години била је 
доста добра. 

Снабдевеност сурогатом - кукурузном крупицом зависила је од пону-
де на тржишту. Тако је ово снабдевање у 1965. години било отежано услед 
наглог пораста цена пољопривредних производа. 

У току 1965. године била је стална тенденција пораста цена без обзира 
на велике приносе. Снабдевање се вршило сукцесивно према потребама 
производње. У 1966. години као сурогат употребљавао се кукурузни гриз, 
којег је било довољно на тржишту, а цена је била стабилна током 1966. го-
дине. Набавка је организована директно од добављача, према динамици 
која се даје месец дана унапред.  

Набавка хмеља вршила се директно од произвођача, углавном уна-
пред за годину дана после бербе. Испорука је одређена уговором – дина-
мички, али најкасније до марта, укупне потребе за односну годину. Цена 
хмеља је била у сталном порасту, с обзиром да је имао веома добар пласман 
на иностраном тржишту. Међутим код свих произвођача цене су биле 
идентичне, али се пораст цена креће из године у годину од 10 – 15 %, што 
зависи од класе која се набавља. 

С обзиром на повећање капацитета предузећа, тенденција пораста 
потреба за сировинама је стална за око 20 – 30 % из године у годину. Ускла-
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диштење хмеља и кукурузног гриза није задовољавајуће, јер захтева посеб-
не услове, па је због тога динамика набавке прилагођена условима ускла-
диштења, што је врло често неповољно за добављача. Осим тога, хмељ уко-
лико није прописано ускладиштен губи у квалитету, што се негативно 
одражава на производњу. 

Потражња пива из године у годину има апсолутни пораст, услед по-
већања потрошње пива код становништва. Најбржи пораст потрошње пи-
ва осетио се од 1964. године. У поређењу са 1963. годином, пораст потраж-
ње пива износи 20 %. Међутим, у односу на 1965. годину степен пораста 
износи 35 %, а у поређењу 1963 и 1966. године пораст потрошње пива је за 
70 %. Потражња пива није идентична у свако доба године. Тако је разлика 
од I квартала и III квартала за 40 %, што је врло неповољно за производњу. 
Ово је разумљиво, јер код нас пиво још увек спада у сезонски производ. У I 
и IV кварталу потражња је мања од понуде за 50 %, што значи да производ-
ни капацитети нису искоришћени за шест месеци. Међутим, шест месеци 
у II и III кварталу потражња се поклапа са понудом, а у јуну, јулу и августу 
потражња пива је већа од понуде. Због тога се дефицит подмирује увозом 
пива.  

Потражња пива у току 1962. године је опала у односу на 1961. годи-
ну. Међутим, од 1963. године овај пораст је веома велики. Свакако, да на 
овај велики успон потражње има стандард људи, поред тога и цене пива 
повећане су сразмерно другим производима. Велики утицај на потражњу 
пива има повећање цена алкохолним пићима. После сваког повећања цена 
алкохолних пића следила је већа потражња пива. Затим велики утицај на 
потражњу пива има конкуренција. Где је конкуренција јача, потражња је 
слабија. У оним местима где конкуренције нема, потражња пива је велика 
и премашује расположиве капацитете у сезонским месецима. 

У 1965. и 1966. години, постојала је потражња за 20 % производње пи-
ва за извоз у Мађарску, то је била неповољна потражња од маја до августа, 
а у том периоду су производни капацитети пива ангажовани за домаће 
купце. Поред тога ни услови за пласман пива на иностраном тржишту ни-
су повољни јер се тражи пастеризовано пиво, а у Пивари нема могућности 
за његову производњу. На потражњу пива у сезони утиче и време, јер уко-
лико у сезони за потрошњу пива буде много кишних дана, потражња пива 
у том периоду се знатно смањује. Уколико има више сунчаних дана потраж-
ња пива се повећава. 

Како је и село велики потрошач пива, велики значај на потражњу 
пива има принос пољопривредних производа. Уколико су приноси већи, 
потражња пива у селу се знатно повећава, чак и за 100 %. Међутим уколи-
ко приноси буду мањи, потражња пива се смањи и сведе на минимум. По-
тражња безалкохолних пића је била у сталном порасту у односу на раније 
године. У периоду 1963. и 1964. године осетио се снажан пораст потражње 
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кокте, међутим услед појаве природних газираних пића, 1965. и 1966. годи-
не осећа се стагнација у потрошњи кокте због продора на тржиште при-
родних воћних сокова. Поред тога у току 1966. године на тржишту се по-
јавила „Пепси- кола”, па потрошња кокте је све мања. 

С обзиром на сезонски карактер производње, број радника из месеца 
у месец је варирао. Ту се углавном радило о неквалификованим радници-
ма који су радили шест месеци. Број сталних радника се мало увећавао, без 
обзира на повећање обима производње.  

СТРУКТУРА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 1965. ГОДИНИ 
ТАБЕЛА V.  

БРОЈ РАДИНИКА 
КВАЛИФИКАЦИЈА 

СТАЛНИ СЕЗОНСКИ 
ВКВ 3 - 
КВ 55 - 
ПКВ 12 - 
НКВ 40 42 

УКУПНО 110 42 
УКУПНО РАДНИКА  152 

 
Заснивање и престанак радног односа односио се на сезонске рад-

нике са којима је био закључен уговор на одређено време, тако да после 
истека тога времена радни однос је истеком уговора престајао. Примање и 
отпуштање радника вршило се преко Комисије за заснивање и раскидање 
радних односа, у сагласности са персоналном службом. 

 
1. у току 1966. године било је 16 ученика у привреди и то: 8 

- I година 7 ученика 
- II година 2 ученика 
- III година 7 ученика 

2. у току 1967. године било је 7 ученика у привреди и то: 9 
- II година 5 ученика 
- III година 2 ученика 

3. у току 1968. године било је 5 ученика у привреди на трећој години 
учења заната.10 

 
                                                                          

8 ИАС, Ф. 1024, Извештај о пословању за 1966. годину Пиваре „20. октобар” Сремска 
Митровица. 

9 ИАС, Ф. 1024, Извештај о пословању ПИК „Сирмијум” погона Пиваре „20 октобар” у 
Сремској Митровици за 1967. годину. 

10 ИАС, Ф. 1024, Извештај о пословању ПИК „Сирмијум” погона Пиваре „20 октобар” у 
Сремској Митровици за 1968. годину. 
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СТРУКТУРА СЛУЖБЕНИКА ПО ШКОЛСКИМ СПРЕМАМА У 1965. ГОДИНИ 
ТАБЕЛА VI.11 

КВАЛИФИКАЦИЈА БРОЈ СЛУЖБЕНИКА 
БШС 2 
ССС 2 
НСС 13 

УКУПНО 22 
РАДНИКА 152 

РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА 174 
 
Пивара „20. октобар” је 1. јануара 1966. године ушла у састав ПИК „Сир-

мијума”, као његов погон са самосталном расподелом, али без својства прав-
ног лица и добија назив ПИК „СИРМИЈУМ” ПОГОН ПИВАРА „20. ОКТО-
БАР” СРЕМСКА МИТРОВИЦА. Регистрована је код Окружног привред-
ног суда у Сремској Митровици, ФИ 13/66 од 10. јануара 1966. године.12 

Предмет пословања Погона била је: производња слада, пива, леда, 
соде - воде и осталих безалкохолних пића, продаја свих врста својих произ-
вода на велико и мало, куповина јечма и осталих сировина и сурогата ради 
обезбеђења технолошког процеса производње, вршење транспортних 
услуга за сопствене потребе и трећим лицима. Погон је пословао преко 
својих стоваришта у Новом Београду, Новом Саду, Руми, Шапцу, Босан-
ском Броду, Бијељини, Брчком, Винковцима и продавнице на мало у Срем-
ској Митровици у улици Др Аџије 4.  

У току 1966. године укупно остварена реализација пива и безалко-
холних пића била је 64.449 хл. док је у 1965. години била 51.305 хл. што 
значи да је повећање реализације било за 25,6%.  

Физички обим плана продаје за 1966. годину био је следећи за: 
- пиво 50.000 хл. 
- безалкохолних пића 10.000 хл. 
У односу на план остварење реализације било је следеће: 
- план реализације за 1966. 60.000 хл.  
- остварена реализација у 1966. 64.449 хл. 
- индекс 107,4 
Остварење плана реализације по производима: 
- план реализације пива у 1966. години 50.000 хл. 
- реализација пива у 1966. години 55.932 хл. 
- индекс 111,8 
- план реализације без. пића за 1966. годину 10.000 хл. 
- реализација без.пића за 1966. годину 8.517 хл. 
- индекс 85,1 

                                                                          
11 ИАС, Ф. 1024, Подаци о историјату оснивања и развоја Пиваре у Сремској Митровици. 
12 ИАС, Ф. 1024, Подаци о историјату оснивања и развоја Пиваре у Сремској Митровици. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 150

У односу на планирано производња пива је већа за 11,8 %, док код 
безалкохолних пића реализација је мања за 15% у односу на планирано.13 

У 1967. години сва стоваришта су регистрована и за продају робе на 
мало, а уписана је и промена шефа стоваришта у Руми. Нови шеф стова-
ришта у Руми је Ђорђе Домазет. 

Седиште Погона било је у Сремској Митровици у Улици Др Аџије 2, 
а директор је био Сава Стојшић. Погон је имао шест организационих рад-
них јединица и то: 

1. СЛАДАРУ 
2. ПИВАРУ 
3. БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА 
4. ПРОДАЈУ 
5. ТРАНСПОРТ И 
6. УПРАВУ 
Пословне јединице нису биле самосталне у свом пословању и нису 

вршиле самосталан обрчун и расподелу дохотка. Обрачун и расподела 
дохотка вршила се за Погон у целини. У току 1967. године произведено је 
56.200 хл. пива док је 1966. години произведено 59.215 хл. што значи да је 
производња у 1967. години мања за 5%, што је и нормално, с обзиром да је 
реализација нешто нижа него у 1966. години. 

 
ПРОИЗВОДЊА ПИВА ПО МЕСЕЦИМА У ТОКУ 1966. И 1967. ГОДИНЕ 

ТАБЕЛА VII.  
ПРОИЗВОДЊА 

МЕСЕЦ 
ПЛАН ЗА 1967. 

ГОДИНУ 1966. 1967 
ИНДЕКС 

1967/1966. 

I 4.970 4.270 5.508 129 
II 4.430 3.630 3.630 100 

III 3.200 4.120 5.440 131 
IV 6330 5.260 5.330 101 
V 8.160 7.275 6.150 92 

VI 8.660 7.430 5,940 80 
VII 9.660 7.420 7.080 95 

VIII 8.528 6.420 7.890 123 
IX 6.330 5.760 5,940 103 
X 5.630 3.900 4.830 124 

XI 4.102 3.730 1.260 34 
XII - - 2160 - 
УКУПНО 70.000 59.215 56.200 95 

 

                                                                          
13 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1966. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1966. годину. 
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У односу на план производња у 1967. години била је мања за 20 %, 
јер је и реализација била нижа него што је планирана, а производња је 
морала да се усклади са реализацијом, јер се ради о призводу који је 
кварљив и не може дуго да стоји. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПИВА У ОДНОСУ НА ПЛАН У 1967. ГОДИНИ 
ТАБЕЛА VIII.  

1967. ГОДИНЕ 
МЕСЕЦ 

ОСТВАРЕНО 
1966. ГОДИНЕ ПЛАН ОСТВАРЕНО 

ПЛАН/ 
ОСТВАРЕЊЕ 

I 1.138 1.632 1.242 109 
II 2.243 2.165 1.596 71 
III 3.081 3.198 2.943 96 
IV 6.003 6.330 4.467 74 
V 6.908 8.160 5.508 80 
VI 6.652 8.660 6.582 99 
VII 7.760 9.660 8.956 115 
VIII 7.711 8.538 8.708 113 
IX 5.364 6.330 5.790 108 
X 4.592 5.330 3.722 81 
XI 2.266 2.809 2.580 92 
XII 2.214 2.688 2.415 90 
УКУПНО 55.932 65.500 54.510 83 
 
Из напред наведене табеле може се закључити да постоји мањак у 

реализацији пива у односу на план од 17 %, док у односу на 1966. годину, 
такође постоји мањак од 3 %. У укупној реализацији пива стоваришта уче-
ствују са 66 %, док је, до 1967. године, тај проценат био већи. На овако ве-
лики мањак реализације у односу на план по стовариштима утицали су 
разни објективни и субјективни фактори. 

На малу реализацију пива утицали су следећи објективни фактори: 
лоше временске прилике; повећање стопе пореза на промет, што је довело 
до повећања цене у крајњој потрошњи, а тиме и до смањене потрошње пи-
ва; због великог увоза пива, смањила се потрошња у ресторанима; конку-
ренција од стране других пивара, које имају савременију опрему и произ-
воде пастеризовано пиво. 

Поред објективних постојали су и субјективни фактори који су усло-
вили смањену реализацију пива а то су: отакање и рад машине; мали капа-
цитети у сезони; у I.тромесечју, када се суботом није радило, обично у по-
недељак је много купаца остало без пива, јер организација отакања није 
била како треба, није било довољно залагаања од стране појединих стова-
ришта, мали простор за смештај и превоз пива. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА У 1966. – 1967. ГОДИНИ 
ТАБЕЛА IX.  

1967. ГОДИНЕ 
МЕСЕЦ 

ОСТВАРЕНО 
1966. ГОДИНЕ ПЛАН ОСТВАРЕНО 

ПЛАН/ 
ОСТВАРЕЊЕ 

I 358,77 517,50 293,45 76 
II 564,75 532,50 501,33 94 
III 646,60 710,00 735,04 103 
IV 864,23 962,50 750,03 78 
V 881,44 1.200,00 871,63 73 
VI 929,44 1.325,00 1.040,33 78 
VII 909,63 1.350,00 1.181,08 87 
VIII 788,69 1.187,50 1.151,05 97 
IX 702,55 1.025,00 889,88 87 
X 658,32 937,50 682,98 73 
XI 534,14 812,50 588,54 72 
XII 678,98 812,50 611,91 75 
УКУПНО 8.517,54 11.372,50 9.396,25 83 
 
Као што се може видети из табеле, мањак реализације безалкохолних 

пића у односу на план био је 17 %, а у односу на 1966. годину реализација 
је повећана за 10 %. 

У току 1967. године извршена је реконструкција Пиваре „20. октобар” 
у Сремској Митровици. Том приликом је набављена и уграђена следећа 
опрема: 

1. три суда у варионици, тако да се њен капацитет удвостручио, 
2. таложење беланчевина и хлађење сладовине на савремен затворен 

начин са тзв. „Wirpolom” - таложником и плочастим хладњаком, 
3. хлађење у лежним новим подрумима са директним исправљањем, 

ово хлађење је уведено и у магацину за готово пиво и код филтрираног 
пива пре точења у флаше, 

4. модерна филтрација са дијатомејском земљом преко киселгур 
филтера, 

5. магацин готове амбалаже са потребним транспортерима, 
6. куповина и реконструкција сладаре у Паробродској улици, која ће 

у 1968. години дати више од 1.000 тона слада, 
7. проширење лежног подрума са 8 танкова појединачног капаците-

та 300 ХЛ. 
8. набавка два танка за филтрирано пиво. 
Било је доста тешкоћа око увођења нове опреме, улагање средстава 

опрему и грађевинске радове велико, али пуштање у рад набављене опре-
ме било је и поред закашњења јако корисно за предузеће, јер је наведена 
опрема радила у сезони када је била и најпотребнија. 
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У 1967. години вршена су огромна улагања у пластичну амбалажу, 
тако да су трошкови пословања повећани, али је то улагање било неопход-
но за даљу производњу. 

Врло критично стање било је са производњом паре. Постојала су два 
стара котла на ручно ложење који су били у лошем стању. Њихова продук-
ција паре била је мала у односу на потребе производње и то нарочито у 
сезони. Њихов заједнички капацитет је био три тоне, у сезони је било по-
требно минимално четири тоне паре на час. Због тога је процес кувања и 
точења слабо вођен па су настајали застоји. Било је потребно набавити но-
ви парни котао. Уговором је било предвиђено да почне са радом у марту 
месецу 1967. године. Међутим, услед закашњења пројекта, због кашњења 
око завршетка котла у фабрици и због кашњења извођења радова, котао је 
пуштен у рад месец дана касније од уговореног рока. 

Изградња врионог подрума започета је 15. априла 1968. године. До 
маја месеца вриони подрум није толико неопходан, али почев од маја до 
августа месеца производња се не може замислити без његовог укључива-
ња. Поред наведеног, постојали су и чести приговори због димних гасова 
и чађи која се ширила по граду, јер се предузеће налазило у ужем центру 
града.  

Следећи проблем било је отакање пива са пастеризацијом. Постојале 
су две флашаре за отакање пива. Мала флашара је била малог капацитета 
и прилично дотрајала. Већа флашара је набављена у Немачкој али ни њен 
капацитет није одговарао потребама производње, на њој је извршена заме-
на славина, али и поред тога набављена је већа флашара која је одговарала 
потребама производње.14 

У току 1968. године број радне снаге је био задовољавајући, тако да 
су се послови одвијали без застоја. У односу на 1967. годину, број запосле-
них је мањи за 3%. С обзиром на сезонски карактер производње, заснива-
ње и прекидање радног односа углавном се односило на сезонску радну 
снагу, са којом је био склопљен уговор на одређено време, а истеком уго-
вора радни однос се прекидао. Поред таквих раскида радних односа, због 
смањења обима производње било је отпуштања и радника у сталном рад-
ном односу.15 

У 1973. години остварена производња пива већа је за 4 % у односу на 
1972. годину и износила је 103.940 хл. а у односу на 1971. годину била је 
мања за 0,4 %.  

Број запослених радника у 1973. години остао је на нивоу из 1972. го-
дине и износио је 209 радника. Пивара је 1971. године имала 191 радника, 

                                                                          
14 ИАС, Ф. 1024, Реконструкција Пиваре „20. октобар” Сремска Митровица 1967. година. 
15 ИАС, Ф. 1024, Извештај о пословању ПИК „Сирмијум” погона Пиваре „20 октобар” у 

Сремској Митровици за 1968. годину. 
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тако да се број радника 1973. године повећао у односу на 1971 годину за 18 
радника или за 9,5 % просечно месечно. Квалификациона структура рад-
ника није повољна за предузеће, јер од укупног броја радника 50 % или 
104 радника су неквалификовани и полуквалификовани радници, док 
само 5,3 % су радници са вишом и високом стручном спремом.16 

Пивара је, због сталних губитака док је пословала као Погон, 1971. 
године имала уведену привремену управу од стране ПИК-а која је трајала 
осамнаест месеци. Један од прворазредних задатака предузећа био је сани-
рање губитака по завршном рачуну за 1973. годину од 3.058.402,16 динара, 
као и решавање нагомиланих проблема из ранијих година који су знатно 
утицали на рад предузећа. 

Пивара је морала да реши питање стручног кадра, јер је крајем 1973. 
предузеће напустила комплетна руководећа гарнитура на челу са генерал-
ним директором, тако да је дошло до низа тешкоћа у пословању па су до-
нети и усвојени санациони програми.  

Крајем 1973. године линија за отакање - флашара није ремонтована и 
припремљена за производњу за 1974. годину, што је знатно утицало на 
смањење обима производње и на благовремено снабдевање купаца са пи-
вом. Половином 1974. године враћена су четири камиона ФАП-а са прико-
лицама од „Митротранса”-а који су били продати 1971. године када је уве-
дена привремена управа. 

У 1974. години радило је 15 радника мање у односу на 1973. годину. 
Број раднида са ССС остао је на истом нивоу као и претходне године, број 
КВ радника повећан ја 5 %, а остале квалификације бележе смањење у 
односу на 1973. годину. Највеће смањење радника односи се на високу 
стручну спрему, 36 % мање у односу на 1973. годину. Последњег дана 1974. 
године у предузећу су радила три радника са високом стручном спремом 
и два радника са вишом стручном спремом.  

Физички обим производње пива у 1974. години мањи је за 17 % у од-
носу на 1973. годину и износио је 86.094 хл. Производња пива мања је за 14 % 
у односу на 1972. годину. План производње пива за 1974. годину остварен 
је са 69 %. На неизвршење плана утицало је више фактора субјективне и 
објективне природе. Према општој оцени комерцијална служба није била 
довољно организована, с обзиром да је производња у директној зависно-
сти од комерцијале, односно од тржишта. 

Реализација производње пива у 1974. Години била је за 16 % мања у 
односу на 1973. годину и износила је 85.619 хл. У односу на план, реализа-
ција је била мања за 32 %, иако је план од 125.000 хл. био реалан и одгова-
рао производним могућностима предузећа. 

                                                                          
16 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1973. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1973. годину. 
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Физички обим реализације пива преко стоваришта која су пословала 
у 1974. години знатно је мањи у односу на 1973. годину. Стовариште у 
Београду реализовало је 2.556.263 боце пива или за 22 % мање у односу на 
1973. годину, а у односу на план 27 % мање. Стовариште у Брчком је у 
1974. години реализовало 26 % мање пива у односу на 1973. годину, а у 
односу на план 48 %мање. Стовариште у Бијељини је у 1974. години реа-
лизовало 16 % мање пива у односу на 1973. годину, а у односу на план 22 % 
мање. Стовариште у Новом Саду, због изузетно мале реализације, затворе-
но је септембра месеца 1974. године.17 

Збор радне заједнице дана 12. марта 1975. године једногласно се из-
јаснио за иступање из ПИК-а „Сирмијум”-а Сремска Митровица, а за инте-
грацију са БИП-ом Београд као једна од ООУР-а са посебним обрачуном 
дохотка, расподеле дохотка и личних доходака и са посебним жиро ра-
чуном. Самуправни споразум о удруживању у БИП - индустрија пива и 
безалкохолних пића Београд потписан је 2. априла 1975. године. Основни 
мотив за интеграцију био је побољшање материјалног положаја радника 
кроз бољу организацију рада, специјлизацију у производњи и отакању 
пива, заједничком и организованијем иступању на тржишту, бољим ко-
ришћењем рада и средстава рада. 

Пивара је желела да путем интеграције и стварањем повољних усло-
ва привређивања, прекине са стварањем губитака који су задњих пет го-
дина пратили предузеће, а лични дохоци су били најнижи како на нивоу 
општине, тако и на нивоу гране. Спроведеном интеграцијом извршене су 
организационе и технолошке промене у производњи тако да је Пивара 
подељена на два организациона дела: 

- ООУР Пивара „20. октобар” Сремска Митровица, са програмским 
задатком да врши точење пива у боце од 0,5 литара од пива добијеног у 
цистерни из Београда. 

- ООУР „Комерцтранс” Београд, јединица удруженог рада (ЈУР) за 
регион Сремска Митровица, а у његов састав ушла су стоваришта у Брч-
ком и Бијељини као и продавнице. Задатак ЈУР-а је да организује и врши 
продају и превоз пива и осталих производа до купца. 

После извршене интеграције, материјални и социјални положај рад-
ника је знатно побољшан. Лични дохоци радника у просеку су повећани 
за 38,7 %, исплаћен је регрес за годишњи одмор, а крајем године отворена 
је радничка менза која је обезбеђивала радницима један бесплатан топли 
оброк. Међутим, спроведена интеграција није дала очекиване резултате у 
погледу повећања физичког обима реализације пива, односно бољем ко-
ришћењу постојећих капацитета. Чак за 1975. годину бележи се пад физич-

                                                                          
17 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1974. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1974. годину. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 156

ког обима реализације пива за 18 % у односу на 1974. годину, а у односу на 
1973. пад за 31 %. Реализација пива је мања за 54 % у односу на план, а тиме 
је и производња пива мања, јер обим производње је у директној зависно-
сти од реализације пива. Укупан број радника је смањен за 15 % у односу 
на 1974. годину, односно за 28 радника. До овог смањења је дошло због 
укидања стоваришта у Београду и због смањеног обима производње и 
реализације пива.18  

Година 1976. чини прекретницу у раду Пиваре. Не само што је оства-
рен позитиван финансијски резултат, већ су створени услови за нормално 
пословање. 

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПИВА 1970. – 1976. ГОДИНЕ 
ТАБЕЛА X.  

ИНДЕКС 
РЕД. БР. ГОДИНА ФИЗИЧКИ ОБИМ У ХЛ 

БАЗНИ ЛАНЧАНИ 
1. 1970. 97.762 100 100 
2. 1971. 102.492 105 105 
3. 1972. 100.768 103 98 
4. 1973. 104.076 106 103 
5. 1974. 85.619 88 82 
6. 1975. 70.600 72 82 
7. 1976. 92.951 95 132 
 
У 1976. години остварен је физички обим производње у износу од 

94.963 хл пива што у односу на 1975. годину представља повећање за 57 %. 
У односу на план од 110.000 хл производња је мања за 14 %. С обзиром да 
је у току 1976. године извршен ребаланс плана производње и реализација 
пива на 93.000 хл физички обим производње већи је за 2 % од ребаланса 
плана. Физички обим реализације пива у 1976. години је 92.951 хл што у 
односу на ребаланс плана чини испуњење плана са 100 %. У односу на 
1975. годину физички обим рализације пива већи је за 32 %, у односу на 
1974. годину повећање за 8 %, а у односу на 1973. годину бележи смањење 
од 9 %.19 

У току 1978. године појавила се велика разлика између планиране и 
остварене реализације пива, а постојале су и друге слабости као што су: 
квалитет пива није био стандардан, постојаност пива била је сведена на 
неколико дана, снабдевање купаца пивом није правовремено извршавано, 

                                                                          
18 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1975. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1975. годину. 
19 ИАС, Ф. 1024, Завршни рачун за 1976. годину, извештај о пословању Пиваре „20 октобар” 

Сремска Митровица за 1976. годину. 
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недовољни асортиман производа, недовољна обрада тржишта, систем на-
грађивања није био стимулативан.20 

У прва три месеца 1980. године остварен је губитак од три милијарде 
и двестапдесет милиона старих динара. Једино је ООУР „Дунавград” пози-
тивно пословао, док су ООУР- и „Мостар”, „Скадарлија”, Пивара „Чачак”, 
„20. октобар” и „Комерцтранс” остварили губитке. На тромесечно посло-
вање деловао је висок пораст цена сировина и репроматеријала, док је 
повећана цена за пиво почела да се примењује тек у другој половини мар-
та. Изражен диспаритет цена имао је велики утицај на пораст трошкова 
пословања.21 

Због тога је покренута иницијатива о оправданости издвајања транс-
портне функције и оперативне продаје из ООУР- а „Комерцтранс” - ЈУР 
„Скадарлија” и везивање исте за БИП – ООУР Фабрика пива „Скадарлија”, 
због заједничких циљевља као што су: непосреднија веза произвођача и 
трговине без посредства друге ООУР-а, успешна координација рада и 
непосреднија веза између радника у производњи и радника у извршењу 
транспортно-продајне функције, боља унутрашња организација рада у 
циљу обезбеђења тржишта са производима, боље искоришћење постојеће 
радне снаге у производњи, транспорту, продаји и у администрацији и на 
тај начин били би елиминисани радници који се примају као сезонци, 
што би доводило до квалитетнијег рада, повећања продуктивности рада и 
дохотка и сви проблеми у производњи, транспорту и оперативној продаји 
ефикасније би се решавали на истим заједничким органима. 

Раднички савет ООУР-а „Скадарлија” донео је 28. фебруара 1980. го-
дине одлуку којом се прихвата иницјатива збора радних људи о оправда-
ности издвајања транспортне функције и оперативне продаје из ООУР -а 
„Комерцтранс” - ЈУР „Скадарлије” и везивање исте за БИП – ООУР Фабри-
ка пива „Скадарлија”. 22 

Самоуправни споразум о основама плана заједничког пословања за 
период 1984 – 1989. године, између ОУР БИП, УДРУЖЕНА ИНДУСТРИЈА 
ПИВА, СЛАДА И БЕЗАЛКОХОНИХ ПИЋА – БЕОГРАД (БИП) И СОУР 
ПИК „СИРМИЈУМ” ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ 
– СРЕМСКА МИТРОВИЦА (ПИК) закључен је 10. априла 1984. године. 
Споразумом се утврђују основе плана заједничког пословаања са циљем 
да обезбеде: заједничко планирање примарне производње, прераде и про-
мета финалних производа; средства за финансирање укупне производње 
до продаје производа; ефикасније привређивање, бржи раст продуктив-

                                                                          
20 ИАС, Ф. 1024, Остварени резултати пословања за период јануар – септембар 1978. годи-

не и активност Савеза комуниста у њиховом остварењу. 
21 ИАС, Ф. 1024, Билтен број 8. Београд 29. априла 1980. године. 
22 ИАС, Ф. 1024, , редовна акта, Одлука 28.02.1980, К. 72. 
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ности рада и заједничко стицање дохотка; боље коришћење производних 
и прометних капацитета ради оптималног прилагођавања захтевима тр-
жишта. 

Предмет заједничког пословања је производња примарних пољо-
привредних производа, производња финалних производа и промет на 
велико и мало, на домаћем тржишту, односно група производа и то: 

1. пиварски јечам у количини од 10.000 – 12.000 тона, 
2. кукурузни пиварски гриз у количини од 4.000 тона, 
3. хмељ у 1984. години у количини од 50 тона, а у наредним година-

ма од 80 – 100 тона, 
4. кукуруз – зрно у количини од 1.000 тона, 
5. пиво у количини од 75% од укупне продаје, 
6. шећер у количини 1.000 тона, 
7. воћне каше у количини од 450 тона и то кајсије 100 тона, јабуке 250 

и вишње 100 тона и  
8. воћни сокови и други безалкохолни напици у количини од 50% од 

укупне продаје. 
Између УСТАНОВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КАЗНИ – ЗАТВОРА У СРЕМ-

СКОЈ МИТРОВИЦИ и РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ИНДУ-
СТРИЈЕ ПИВА ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА (РО БИП 
ООУР) ПИВАРА „20.ОКТОБАР” СРЕМСКА МИТРОВИЦА 6. априла 1988. 
године закључен је уговор којим је регулисано: 

1. Затвор у Сремској Митровици је од 7. априла 1988. године до 30. 
јуна 1988. године обезбеђивао од једног до пет радника-осуђеника РО БИП 
ООУР пивара „20. октобар” Сремска Митровица за обављање одговарају-
ћих послова. 

2. Осуђена лица су сваког радног дана долазила на посао и враћала 
се са посла пешице. 

3. РО БИП ООУР пивара „20. октобар” Сремска Митровица се обаве-
зала да за обављање послова Затвору у Сремској Митровици плаћа 10.000 
(десетхиљада) динара на дан по раднику-осуђенику. 

4. Пивара се обавезала да за раднике-осуђенике обезбеди заштиту на 
раду и топли оброк као и за своје раднике.23  

Сва обећања о добром пословању и стабилној организацији нису да-
вала резултате па је било потребно да се максимално ангажује предузеће и 
друштвено политичке организације да би се утврдиле мере да се најста-
рија индустрија производње пива у Срему уклопи у друштвене токове. 
Инвестиције у предузеће су биле скромне, јер кредити су били неповољни 
са кратким роковима отплате и неповољним каматама. Плате су биле мале 

                                                                          
23 ИАС, Ф. 1024, редовна преписка – уговори, Уговор број 28/88, дана 06.04.1988, К. 72. 
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што је доводило до непридржавања радних обавеза и слабе продуктивно-
сти што је имало за последицу стварање губитака.24 

Пивара је због пословања са губитком запала у економску кризу и 
престала са радом 1998. године. У „Вечерњим новостима” је 5. марта 2006. 
објављен позив за јавну лицитацију. Трећег маја 2006. године закључен у 
Сремској Митровици је купопродајни уговор са „САГЕ ДОО”. 25  

Купопродајни уговор о митровачкој Пивари бави се само земљиш-
тем и објектима, а не и културним наслеђем које се налази испод земље. 
Када су, 2007. године, копани темељи за велику палату-крипту, откривен 
је један од најлепших античких мозаика од осамнаест квадратних метара, 
а траса мозаика се протеже испод једне зграде Пиваре. Овај мозаик има 
прворазредни значај културног блага. Због тога су археолози указивали да 
Пивару треба изузети из приватизације, јер би то у будућности био цен-
тар археолошких истраживања. Приватно власништво ће, сасвим сигурно, 
ограничити услове у којима ће се будућа истраживања одвијати.26 

 

                                                                          
24 ИАС, Ф. 1024, Извештај уз годишњи биланс за 1974. годину, подаци о историјату осни-

вања и развоја Пиваре у Сремској Митровици, К. 72. 
25 Правна служба АД „БИП” Београд у реструктуирању, септембар 2013. година. 
26 Благо испод бивше Пиваре, Митровачке новине, број 51, 22.08.2013. године. 
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DRAGICA VULIN, ARCHIVRÄTIN 
Historisches Archiv "Srem" Sremska Mitrovica 

DIE BIERBRAUEREI "20. OKTOBAR" - SREMSKA MITROVICA  

ZUSAMMENFASSUNG: Die erste Bierbrauerei in Sremska Mitrovica wurde 
1830 gegründet. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das eine Aktiengesellschaft, 
später ein staatliches Unternehmen. Im Jahre 1946 wurde sie als Bierindustrie - 
Dampfbrauerei Sremska Mitrovica registriert. Ab 1948 ändert sie ihren Namen 
in Bierbrauerei "20. oktobar" Sremska Mitrovica. Im Jahre 1966 wurde sie in das 
landwirtschaftliche Industriekombinat (PIK) "Sirmijum" als sein Betrieb einge-
gliedert, und bekommt den Namen PIK "Sirmijum", Bierbrauereibetrieb "20. 
oktobar" Sremska Mitrovica. Aus dem PIK "Sirmijum" Sremska Mitrovica tritt 
die Brauerei im Jahre 1975 aus. In die BIP (Belgrader Bierindustrie) Belgrad 
wurde sie als eine der Grundorganisationen der vereinten Arbeit (OOUR) 
integriert. Am zweiten April 1975 wurde das Selbstverwaltungs-Abkommen 
über die Vereinigung der Grundorganisation der vereinten Arbeit (OOUR) "20. 
oktobar" Sremska Mitrovica in die Arbeitsorganisation (RO) Belgrader Bier-
industrie (BIP) Belgrad geschlossen und sie bleibt deren Bestandteil bis 1998. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Bierbrauerei, Bierindustrie - Dampfbrauerei Sremska 
Mitrovica, PIK "Sirmijum", Betrieb der Brauerei "20. oktobar" Sremska 
Mitrovica und BIP Bierbrauerei "20. oktobar" Sremska Mitrovica 



UDC 336:37(497.113 Šajkaš) 

СВЕТЛАНА ЉУБЉАНАЦ, АРХИВСКИ САВЕТНИК 
Архив Војводине 
Нови Сад, Дунавска 35 

ЗАДУЖБИНА ШАЈКАШКИ ПРОСВЕТНИ ФОНД 

САЖЕТАК: У раду је приказана делатност и начин управљања задужбином 
Шајкашког просветног фонда Нови Сад који је основан са циљем да помаже шко-
ловање ученика, потомака шајкашких граничара, а са сврхом подизања културно-
просветног нивоа код српске младежи. Управа Фонда је од прихода који је добијала 
издавањем свог земљишта у закуп, давала стипендије деци која су пореклом из гра-
ничарских породица бившег Шајкашког батаљона, односно из породица које су би-
ле у области тог батаљона насељене пре развојачења Војне границе, до 1871. године.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Шајкашка, Фонд, задужбина, управа, стипендије, аграрна 
реформа. 

Управа просветних фондова у Новом Саду, поднела је молбу 1934. 
године,1 којом тражи да се одреди њен назив, са предлогом да Поцивиљени 
просветни фонд бивше мађарске војне границе носи назив – Управа просветних 
фондова бивше војне границе, што је Краљевска банска управа Дунавске ба-
новине, Просветно одељење као задужбинска власт одобрила одлуком IV 
бр. 36870/34.2 Овом одлуком управи је поверено управљање имовином 
задужбине,3 као и заступање интереса просветних фондова у Чуругу, Ти-
телу и Жабљу и Стипендијских фондова развојачене војне границе у Каћу и 
Мошорину, све док не буде коначно примљена сва фондовска имовина и 
именована стална управа, према статутима, који су се морали донети пре-
ма чл. 27 Закона о задужбинама. Међутим, долази до низа грешака у вези 
са питањем фондовске имовине приликом утврђивања објеката аграрне 
реформе на земљишном поседу Поцивиљеног просветног фонда бивше мађар-
                                                                          

1 Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад (у даљем 
тексту: АВ, Ф. 126)., IV 51264/34  

2 Архив Војводине, Ф. 98, Комисија за ликвидацију аграрне реформе Нови Сад (у даљем 
тексту: АВ, Ф. 98)., а. ј. 470  

3 АВ, Ф. 126, IV 33434/34. 
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ске војничке границе у катастарским општинама Чуруг, Тител, Жабаљ, Каћ4 
и Мошорин. Краљевска банска управа у Новом Саду, Одлуком бр. III 36421/ 
34, о предмету утврђивања објеката аграрне реформе на поседу државног 
ерара у катастарској општини Чуруг обухватила је и земљиште у земљиш-
нокњижном улошку бр. 1224 к. о. Чуруг у површини од 779 катастарских 
јутара и 1. 537 кв. хвати сматрајући га као власништво државног ерара.5 То 
је учињено на основу чињенице што су некретнине у том улошку на теме-
љу наредбе Министарског савета бр. 36980/1920 биле погрешно уписане у 
Среском као земљишно-књижном суду у Жабљу, као сопственост државног 
ерара Краљевине Југославије.6 

Накнадно је установљено, да те некретнине нису биле власништво 
бивше Мађарске државе, које би се морале, на темељу поменуте наредбе, 
уписати као власништво Краљевине Југославије, већ да су те некретнине 
биле власништво Поцивиљеног просветног фонда бивше мађарске војничке гра-
нице,7 који је и даље постојао. Након установљења те грешке, а на основу 
решења Окружног суда у Новом Саду бр. 2326/32, брисано је укњижење 
права власништва у поменутом улошку у корист Краљевине Југославије и 
успостављено претходно стање, односно право власништва у корист Фонда. 
Како се у конкретном случају ради о земљишту које је власништво два 
правна лица и како је требало за сваки од ова два поседа посебно, а не за-
једнички провести расправу и донети одлуку, као и поменутом Фонду 
оставити законом прописани максимум, управа Фонда је захтевала да се 
све одлуке пониште и да се донесу посебне одлуке за земљишни посед 
Фонда. Међутим, Фонд је имао осим овог земљишта у Чуругу и земљишта 
у катастарским општинама Тител, Жабаљ, Мошорин и Каћ за које је бан-
                                                                          

4АВ, Ф. 98, а. ј. 1389: 
Одлуком Краљевске банске управе у Новом Саду III бр. 25871 од 30. маја 1935. године и 

Министарства пољопривреде бр. 40293 од 26. септембра 1935. године, одређене су за експро-
пријацију, по чл. 56 Закона о ликвидацији аграрне реформе, од великог поседа Поцивиљеног 
просветног фонда бивше војне границе у Каћу некретнине уписане у земљишнокњижном 
улошку бр. 551, а у катастарском поседовном листу бр. 458 к. о. Каћ, у укупној површини од 
302 к. ј. 1094 кв. хвати. На основу правоснажне експропријационе одлуке Комисије за ликви-
дацију аграрне реформе бр. 3123/39 од 17. марта 1939. године, Срески као земљишнокњижни 
суд одређује да се из земљишнокњижног улошка бр. 551 општине Каћ, некретнине експро-
присане у корист аграрних субјеката, бестеретно отпишу и пренесу у нови земљишнокњиж-
ни уложак и на исте укњижи право власништва. 

5 Према техничком извештају геометара Матије Кужника и Божидара Панића, од 25. маја 
1940, имовина Фонда у к. о. Чуруг, у економској 1919/20. години је износила 778 к. ј. и 38 кв. 
хвати земљишта, од тога је о стању култура према поседовном листу бр. 613 к .о. Чуруг, било 
обрадиво 668 к. ј. 528 кв. хвати, а необрадиво 109 к. ј. 1. 110 кв. хвати. Некретнине овог поседа 
биле су подељене, односно лежале су у два независна комплекса и то један са 274 к. ј. 493 кв. 
хвати звани Мали салаш и други са 503 к. ј. 1155 кв. хвати звани Керењи салаш.  

6 АВ, Ф. 98, а. ј. 470. 
7 Напомена: у појединим документима се наводи као Закладни фонд бивше развојачене 

Угарске војне границе. 
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ска управа у Новом Саду већ донела четири одлуке, као да су то четири 
правна лица, управа Фонда је захтевала да се те одлуке пониште и да се 
донесе једна одлука, што је и учињено. 

На основу поменутих чињеница је Шајкашки просветни фонд Нови Сад 
основан 1934/35. године.8 Створен је од имовине четири просветна фонда 
која су постојала у Жабљу, Чуругу, Тителу и Мошорину. Ова четири фон-
да су била погрешно уписана у Задужбински регистар, као посебни, само-
стални фондови, јер се погрешно протумачило да сваки од тих фондова 
има посебну намену, односно помагање ђака само у месту где се налази 
посед Фонда. На тој основи је било тражено од Министарства пољоприв-
реде, да се за сваки од ова четири фонда издвоји посебан максимум према 
Закону о ликвидацији аграрне реформе. Из старих грунтовних записа се 
касније установило да је имовина тих фондова била намењена у сврху да-
вања стипендија потомцима шајкашких граничара, не само из места где су 
се налазили поседи, већ из свих четрнаест шајкашких села. Управа Шајкаш-
ког просветног фонда није тражила одобрење о спајању ових фондова, јер 
они фактично нису ни постојали, већ је поднела статут Фонда који је одо-
брен решењем бана Краљевске банске управе Дунавске бановине под бро-
јем IV 51860/36.9 Извршено је брисање из Задужбинског регистра просвет-
ног фонда у Жабљу, Чуругу, Тителу и Мошорину, а у регистру је заведен, 
под бројем 450, Шајкашки просветни фонд.  

Шајкашки просветни фонд је основан да ради у културно- просветне 
сврхе, са циљем давања стипендија и повремених помоћи ђацима виших и 
средњих школа и издржавања фондовских интерната и других установа 
којима је била сврха подизање културног и привредног развоја ширих на-
родних слојева. 

Право на стипендије, помоћи и издржавање у интернатима имала су 
деца која су водила порекло од граничарских породица бившег Шајкаш-
ког батаљона, односно из породица које су биле у области тог батаљона 
насељене пре развојачења Војне границе, до 1871. године. Општине Шај-
кашког батаљона су биле: Надаљ, Чуруг, Госпођинци, Жабаљ, Ђурђево, 
Шајкаш, Мошорин, Вилово, Лок, Гардиновци, Тител, Горњи Ковиљ, Доњи 
Ковиљ и Каћ. 

Према статуту Фонда,10 право на добијање стипендије су имали:11 

                                                                          
8 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 481. 
9 АВ, Ф. 126, IV 51860/36. 
10 На седници Шајкашког просветног фонда одржаној 7. августа 1939. године приступило 

се специјалној дебати око разматрања текста новопредложеног статута Фонда. Тада је одлу-
чено да се из ст. 1 чл. 1 – брише реченица да је овај фонд правни наследник Просветног фонда 
Поцивиљене мађарске војне границе који је основан владарским рескриптом бр. 1658 од 11. маја 1867. 
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1. Сељачки синови и кћери старији од осамнаест, односно шеснаест година, 
доброг владања, телесно и умно здрави, чији родитељи имају више од четири, а 
мање од четрдесет јутара обрадиве земље и кућу, с тим да проведу годину дана у 
угледној сељачкој кући у нашој или туђој земљи, где би се упознали са вођењем 
напредног газдинства, односно домазлука; 

2. Сељачки синови и кћери старији од осамнаест година, доброг владања, 
телесно и умно здрави, чији родитељи имају више од осам, а мање од четрдесет 
јутара обрадиве земље и кућу, с тим да проведу најмање две, а највише четири 
течаја на високој народној или привредно професионалној школи са интернатом 
и дневном наставом ( стручна школа за задругарство, млекарство, живинарство, 
сточарство, винарство, подрумарство, воћарство, вртарство, домаћу инду-
стрију итд.) у нашој или туђој земљи; 

3. Сиромашној деци доброг владања, телесно и умно здрави, чији родитељи 
немају већи капитал од 50.000 динара вредности да се образују за помоћнике у 
оној обртној грани у стручној школи, код стручног занатлије или у стручном 
предузећу у нашој или туђој земљи која је код нас слабо или никако развијена; 

4. Помоћницима или занатлијама од осамнаест до четрдесет година старо-
сти, доброг моралног владања, телесно и умно здравима, добрим и ваљаним радни-
цима да се у својој струци усаврше, у нашој или туђој земљи, најмање трипут у 
низу десет година, сваки пут по шест месеци; 

5. Деци слабијег материјалног стања родитеља, телесно и умно здравој, ко-
ја уче са одличним или врло добрим успехом, да доврше средњу или велику школу 
општег или стручног карактера у нашој или туђој земљи; 

6. Дипломираним ученицима средњих стручних школа и великих школа да 
се у својој струци специјализују у року од три године; 

Стипендије су се додељивале решењем управе Фонда, а на основу 
примљених молби ђака на расписани конкурс, са роком од тридесет дана 
од дана објаве у Службеном листу Дунавске бановине. Управа Фонда је 
одређивала висину стипендије која се исплаћивала месечно унапред.  

Стипендије су се могле додељивати ученицима свих факултета и 
било које више школе, које су у рангу факултета, као и уметничких школа 
на територији Краљевине Југославије. Стипендисти су се могли изузетно 
школовати и у иностранству, али само по пристанку управе Фонда и са 
одобрењем Министарства просвете.  

Повремене помоћи су се додељивале ученицима средњих и средњих 
стручних школа, искључиво сиромашним а првенствено сирочадима, који 
су показивали најмање врло добар успех. 

                                                                                                                                                                                   
године. Одлуком бана од 19. августа 1939. године број: 38721/39, одобрен је нови статут Фонда 
који је одштампан у сто примерака. 

11 АВ, Ф. 126, IV а. ј. 483. 
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Фондом је руковала управа од шест лица од којих су два морала бити 
са територије бившег Шајкашког батаљона. Председник управе је био на-
челник Просветног одељења Краљевске банске управе Дунавске банови-
не, а остали чланови су постављани на пет година и могли су бити бирани 
поново. 

Управу Шајкашког просветног фонда су сачињавали: председник, 
чланови, секретар и благајник. 

Председник је сазивао и водио седнице, обављао сталан и непосре-
дан надзор над целокупним фондовским радом и старао се о тачном и 
правилном извршењу одлука Управе. Заступао је Фонд пред властима, 
водио потребну административну преписку, коју је потписивао заједно са 
секретаром. Такође, био је наредбодавац за све фондовске исплате одобре-
не само на основу решења управе. 

Фонд је имао свог секретара. За тај положај била је потребна средњо-
школска спрема са административном праксом. Управа је бирала секре-
тара на неодређено време, одређивала је дужности секретара посебним 
закључком и могла га је разрешити дужности у свако доба, ако не би била 
задовољна његовим радом. 

За положај благајника се, такође, тражила средњошколска спрема са 
административном праксом. Управа је прописивала дужности благајника, 
а он је одговарао за располагање фондовским новцем и за тачност и пра-
вилност у вођењу благајничких књига и докумената, морално, материјал-
но и кривично. 

Управа је одржавала своје седнице према потреби. Седницу је сази-
вао председник, писменим путем 24 сата раније, уз саопштење дневног 
реда. Седнице је водио председник управе, а у случају да је био спречен 
замењивао га је, по годинама најстарији члан управе. На седницама су се 
водили записници које су потписивали сви присутни чланови. 

Председник управе Фонда у 1935. години био је др Димитрије Кири-
ловић, а чланови су били: др Стеван Суботин, Сима Димитријевић и Ла-
зар Ковачевић. Секретар управе је био Јован Романос.  

Председник управе Фонда у 1939. години је био Павле Јефтић, а чла-
нови су били: др Димитрије Кириловић, др Стеван Суботин, Сима Дими-
тријевић и Лазар Ковачевић. Секретар је био Јован Романос.  

Председник управе Фонда у 1940. години је био др Милан Петровић, 
а чланови су били: др Димитрије Кириловић, др Владислав Јосифовић, 
Сима Димитријевић (благајник Фонда) и Лазар Ковачевић. Секретар је 
био Јован Романос. 

Имовину Фонда је чинила: земља; државне обвезнице примљене на 
име одштете за земљу која је одузета од Фонда због аграрне реформе; об-
везнице или новац примљен на име одштете за искоришћавање фондовске 
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земље; некретнине и хартије од вредности које су куповане у корист Фонда 
и улог основног капитала уложеног код Државне хипотекарне банке. 

Приходи Фонда су се састојали у приходима од: земље и других не-
кретнина, ренте вредносних хартија и интереса од улога. 

Управа Фонда је била дужна да готовину основне имовине претвара 
у некретнине куповањем земље и других некретнинакоје су се могле упо-
требити за интернате фондовских питомаца. Фондовски папири од вред-
ности који су добијени за одузету земљу у сврху аграрне реформе, могли 
су се продати само по номиналној вредности, а папири од вредности куп-
љени по берзанском курсу нису се могли продати испод куповне цене. 

Управа Фонда је управљала имовином Фонда самостално, као добар 
домаћин, по прописима Закона о задужбинама, Правилника за примену 
тога Закона, а у оквиру статута Фонда и за свој рад је одговарала солидар-
но по општим грађанским и кривичним прописима. 

Основна имовина Фонда се могла повећавати завештањима, дарови-
ма и најмање десетим делом годишњег бруто прихода по одбитку јавних 
дажбина.  

Према извештају управе Шајкашког просветног фонда на дан 28. сеп-
тембра 1939. године, имовно стање Фонда је износило:  

1. Земље 525 к. ј. 468 кв. хвати у вредности 789. 006 динара; 
2. Државне обвезнице за одузету земље, по номиналној вредности 1. 

695. 000 динара; 
3. Обвезнице ратне штете по курсној вредности 22. 119 динара; 
4. Улози код Државне хипотекарне банке: а) књижица бр. 8. 200, те-

кући рачун – 197. 285, 85 динара б) књижица бр. 8261, основна имовина 13. 
527, 25 динара в) књижица бр. 8537, кауције – 14. 538 динара; 

5. Одлука о одштети за одузету земљу у Тителу 363. 321, 66 динара, у 
Мошорину 186. 521, 56 динара и Каћу 452. 891, 56 динара; 

6. Дуг Петра Мартиновића 400 динара; 
7. Готовина у каси 1. 833, 28 динара; 
Дневник касе је показивао 3.740. 043, 87 динара. Укупан салдо је изно-

сио 2. 951.037, 87 динара. 

После Другог светског рата, Законом о аграрној реформи и колони-
зацији који је донет с циљем додељивања земље земљорадницима који немају зем-
ље или је немају довољно,12 а на основу којег је најпре извршено одузимање 
земљишних поседа од бројних категорија власника и прелаз у руке држа-
ве, одузета је имовина Шајкашког просветног фонда. 

На основу реферата Месног народног одбора Мошорин бр. 210 од 
19. јануара 1946. године, записника о расправи на збору месних аграрних 

                                                                          
12 Службени лист ДФЈ, бр. 64/45. 
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интересената и прописа Закона о аграрној реформи и колонизацији, МНО 
Мошорин је донео одлуку о утврђењу објеката аграрне реформе на поседу 
управе Шајкашког просветног фонда. Према овој одлуци се Фонду одузима 
сав посед, 241 јутро 1015 кв. хвати. 

Окружни аграрни суд Нови Сад13 је одлуку МНО Мошорин бр. 210/46 
потврдио као правилну и законски основану, само је по службеној дужно-
сти исправио грешке рачунања тако што у аграрни фонд не улази 241. ју-
тро и 1015 кв. хвати, него 243 јутра и 522 кв. хвати, те је 11. фебруара 1946. 
године донео коначну одлуку у предмету утврђивања аграрних објеката 
на поседу Управе шајкашког просветног Фонда из Мошорина којом је Фонду 
одузето 243 јутра и 522 кв. хвата.14 

На основу реферата Месног народног одбора Чуруг бр. 132 од 23. 
јануара 1946. године, реферата МНО Жабаљ бр. 68 од 22. фебруара 1946. 
године, записника о расправи на збору месних аграрних интересената и 
прописа Закона о аграрној реформи и колонизацији, Срески народни од-
бор Жабаљ је донео одлуку о утврђењу објеката аграрне реформе на посе-
дима Поцивиљеног просветног фонда бивше мађарске војне границе из Новог Сада. 
Према овој одлуци се Фонду у к. о. Жабаљ одузима148 катастарских јутара 
и 107 кв. хвати, а у к. о. Чуруг 115 јутара и 707 кв. хвати. Укупна површина 
је износила 263 јутра и 915 кв. хвати. 

Окружни аграрни суд Нови Сад је одлуку СНО Жабаљ бр. 1868 од 1. 
марта потврдио у целости као правилну и на Закону основану, те је 8. мар-
та 1946. године донео коначну одлуку у предмету утврђивања аграрних 
објеката на поседу Поцивиљеног просветног фонда бивше мађарске војне грани-
це из Новог Сада а којом је Фонду одузето у к. о. Жабаљ 148 јутара и 107 кв. 
хвати, а у к. о. Чуруг 115 јутара и 708 кв. хвати.15 

                                                                          
13 Одељење за аграрну реформу и колонизацију ГИО НС АПВ, које је установљено ради 

спровођења Закона о аграрној реформи и колонизацији је обављало све послове који происти-
чу из Закона о аграрној реформи и колонизацији заједно са одсецима за аграрну реформу и 
колонизацију при окружним народним одборима, рефератима за ове послове при среским 
народним одборима и месним народним одборима којима су помагали зборови месних на-
родних интересената у пословима утврђивања објеката и субјеката аграрне реформе. Посеб-
не органе за спровођење аграрне реформе представљали су окружни аграрни судови. Ови 
судови су доносили у другом степену коначне одлуке о утврђивању објеката и субјеката 
аграрне реформе и одлуке по жалбама на одлуке народних одбора у поступку извршења 
аграрне реформе. 

14 Архив Војводине, Ф. 185, Одељење за аграрну реформу и колонизацију ГИО НС АПВ 
– Нови Сад, ОАС I 1743/46 (АВ, Ф. 185). 

15 АВ, Ф. 185, ОАС I 2306/46. 
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SVETLANA LJUBLJANAC, ARCHIVRÄTIN 
Archiv der Woiwodina 
Novi Sad, Dunavska Straße 35 

DIE STIFTUNG TSCHAIKISTEN-BILDUNGSFONDS 

ZUSAMMENFASSUNG: Der Tschaikisten-Bildungsfonds Novi Sad wurde im 
Jahre 1934/35 gegründet, mit dem Ziel, Stipendien und zeitweilige Hilfe an Schüler 
der höheren und Mittelschulen zu erteilen sowie die Fondsinternate und die anderen 
Einrichtungen zu unterhalten, deren Zweck die Erhöhung der kulturellen und wirt-
schaftlichen Entwicklung der breiteren Volksmassen war. Er wurde aus dem Eigentum 
von vier Bildungsfonds in Žabalj, Čurug, Titel und Mošorin gebildet.  

Das Recht auf Stipendien, Hilfe und Unterhalt in Internaten hatten nur 
diejenigen Kinder, die aus den Grenzfamilien des ehemaligen Tschaikisten-Batai-
llons herstammten, beziehungsweise aus Familien, die im Gebiet dieses Bataillons 
bis 1871 angesiedelt waren, bevor die Militärgrenze aufgehoben wurde.  

In der Sitzung des Tschaikisten-Bildungsfonds am 7. August 1939 stellte man 
zur speziellen Debatte den Text des vorgeschlagenen Statuts des Fonds. Damals 
wurde entschieden, dass aus dem Satz 1 Art. 1 der Satz gelöscht wird, dass der Fonds 
der juristische Nachfolger des Bildungsfonds der Zivilistischen ungarischen Mitilärgrenze 
ist, gegründet laut Herrscherreskript Nummer 1658 vom 11. Mai 1867. Gemäß dem Be-
schluss des Bans vom 19. August 1939, Nummer: 38721/39 wurde das neue Statut 
des Fonds genehmigt.  

Die Verwaltung, die aus sechs Personen bestand, leitete den Fonds, zwei von 
ihnen mussten vom Territorium des ehemaligen Tschaikisten-Bataillons sein. Die 
Einkünfte des Fonds bestanden aus: Erträgen vom Landgut und von anderen Immo-
bilien, Renten der Wertpapiere und aus den von den Einlagen gewonnenen Intere-
ssen. Das Eigentum des Fonds konnte durch Vermächtnisse, Geschenke und min-
destens durch das Zehntel des jährlichen Bruttogewinns, nach Abschlag der öffent-
lichen Steuern vermehrt werden.  

Im Gegenstand zur Feststellung von Argrarobjekten auf dem Landgut der 
Verwaltung des Tschaikisten-Bildungsfonds aus Mošorin hat das Agrargericht des Kreises 
Novi Sad am 11. Februar 1946 den Beschluss gefasst, laut welchem dem Fonds 243 
Joch und 522 Klafter Land weggenommen wurden.  

Das Agrargericht des Kreises Novi Sad hat im Gegenstand zur Feststellung von 
Agrarobjekten auf dem Landgut der Verwaltung des Zivilistischen Bildungsfonds der 
ehemaligen ungarischen Militärgrenze aus Novi Sad am 8. März 1946 den endgültigen 
Beschluss gefasst, laut welchem dem Fonds 148 Joch und 107 Klafter Land in der 
Katastralgemeinde Žabalj, und 115 Joch und 708 Klafter Land in der Katastralge-
meinde Čurug weggenommen wurden.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Tschaikisten-Bataillon, Fonds, Stiftung, Verwaltung, 
Stipendien, Agrarreform  
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ТИХОМИР КОСТОВИЋ, ВИШИ АРХИВИСТА 
Архив Војводине 
Нови Сад, Дунавска 35 

САВЕЗ КУЛТУРНИХ ДРУШТАВА 
НОВОГ САДА У ПЕРИОДУ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ 

САЖЕТАК: У раду је изложен кратак историјат Савеза културних друштава у 
Новом Саду, у Дунавској бановини. Задатак Савеза је био да ради на стварању и 
побољшавању услова за успешну реализацију послова и постизање циљева друшта-
ва, уз морално и материјално помагање њихових чланова. Наведен је списак ново-
садских културних, просветних, хуманих и спортских друштава, која су постојала 
на подручју Града и Новосадског среза. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: културна, просветна, хумана, друштва, Савез. 

Делегати новосадских културних, просветних, хуманих и спортских 
друштава одржали су конференцију 5. јуна 1928, ради оснивања Савеза 
културних друштава, чиме је учињен знатан корак у друштвеном напрет-
ку Новог Сада. Оснивањем Савеза створен је један организовани форум 
састављен од делегата друштвених организација, према основном принци-
пу према којем су друштва задржавала своју аутономију добијену одобре-
њем посебних правила за свој рад.  

Циљ оснивања Савеза је био да у једну заједничку установу окупи сва 
новосадска културна, просветна, хумана, социјално- хигијенска и спортска 
друштва и установе и да унесе склад у њихове међусобне односе, те да на-
стоји да уједини друштва са истим задацима и да спречи штетан парале-
лизам културног деловања у Новом Саду. Задатак Савеза је био да ради на 
стварању и побољшавању услова за што успешније извођење послова и 
постизање циљева, уз морално и материјално помагање чланова.  

Потреба за стварањем овакве јединствене и заједничке установе на-
стала је услед наглог развијања и оснивања појединачних друштава која су 
често настајала без стварне потребе, већ из личних амбиција или због раз-
мирица између чланова друштава. Такође, друштва су постављала себи у 
задатак многобројне нереалне циљеве, а радила су под тешким условима. 
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Једни са старим капиталом и стеченом репутацијом, док су други били 
недовољно оријентисани и без заједничке подршке. Чланови друштава 
нису се међусобно познавали, јер није постојала евиденција о њима и није 
било сређених података о њиховој унутрашњој организацији и кретању. 
Савез је постао орган за циркуларно обавештавање својих чланова, како о 
наредбама Краљевске банске управе (достављање двомесечних извештаја 
о раду), тако и о информисању о јавним манифестацијама и културном 
деловању појединих друштава или савезне управе. Савезна управа је дава-
ла одобрење за све приредбе које су друштва организовала и приређивала 
је дочеке и концерте гостујућих друштава. Сав технички посао у вези са 
организацијом ових приредби, као што су разне пријаве и дозволе власти, 
боравак гостију, дочек и испраћај, евиденције о продатим улазницама и 
друго, извршавао је савезни секретар уз помоћ радника општине града 
Новог Сада. 

Савез културних друштава је по својој организацији, задацима и раду, 
била установа од опште корисног и хуманог значаја. Савез је сакупљао нов-
чане прилоге за сиромашну децу, давао потпору у случају елементарних 
непогода нпр. за поплављене у Скопљу и Француској, за Лигу против тубер-
кулозе, за руску ратну сирочад и слично.  

Савез је, у циљу успешног развијања своје активности и извршавања 
својих задатака, утицао на то да надлежне државне власти са одобрењем 
узимају у поступак и решавају поједине представке и предмете и да дају 
своју моралну и материјалну помоћ само оним друштвима која су органи-
зована у Савез1. 

Органи Савеза су били:2 Савезна скупштина, Управни одбор и Над-
зорни одбор. 

У делокруг Савезне скупштине, коју су сачињавали по један пред-
ставник сваког друштва, члана Савеза, спадали су: примање и одобравање 
извештаја Савезног управног и надзорног одбора о раду Савеза, бирање 
Савезног управног одбора на три године, а Савезног надзорног одбора на 
једну годину, одређивање основних начела програма рада за текућу годи-
ну, одређивање чланског доприноса савезних чланова Савезу, измена са-
везних правила и бирање два члана за оверавање записника који су се во-
дили на састанцима Савезне скупштине. Савезна скупштина је одржавала 
своје редовне састанке у септембру и јулу. Дневни ред састанака Савезне 
скупштине је одређивао Управни одбор, а састанцима је председавао пред-

                                                                          
1 Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине Нови Сад (у даљем 

тексту: АВ, Ф. 126), IV, Дисциплински поступци против наставника и ученика 1929–1941, а. ј. 
1144  

2 Правила Савеза су била одобрена на оснивачкој скупштини пуноважних делегата ново-
садских културних друштава, одржаној 16. октобра 1928, а делимично измењена и допуњена 
на ванредној скупштини Савеза, одржаној 12. јуна 1930. године. 
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седник Управног одбора или његов заменик, а записник је водио секретар 
Управног одбора. 

Управни одбор је био извршни орган Савеза који се старао да што 
више унапреди морално и материјално стање савезних чланова, због чега 
је водио евиденцију о укупним културним, просветним, хуманим и спорт-
ским активностима у Новом Саду. Такође, давао је мишљење надлежним 
властима у погледу организације свих манифестација и приредби, распо-
ређивао је издатке Савеза, бирао секретара и др. Управни одбор се састо-
јао од дванаест чланова (председник, два потпредседника и девет одборни-
ка). Председник Управног одбора који је уједно био и председник Савеза, 
је руководио свим пословима Савеза, председавао је састанцима и пред-
стављао Савез пред властима и трећим лицима.3 

Секретар је обављао све административне и техничке послове, био је 
шеф канцеларије и старешина особља. 

Надзорни одбор се састојао од пет чланова који су се по позиву секре-
тара међусобно конституисали избором председника и деловође. Надзор-
ни одбор је вршио надзор над целокупним радом Управног одбора. 

Средства Савеза су се састојала из: доприноса савезних чланова, помо-
ћи државних и аутономних власти и установа, добровољних прилога, са-
везних прихода од такси и приреза на јавне приредбе и разних других 
прихода. Чланови Савеза су били друштва која су створила Савез. Сви чла-
нови су имали једнака права и дужности. Нове чланове је примао Савезни 
управни одбор, а услови за пријем у чланство су били следећи: од надлеж-
них власти потврђена друштвена правила; решење надлежног друштвеног 
органа о ступању у Савез; писмена обавеза управе пријављеног друштва 
да ће испуњавати своје чланске обавезе. Чланство у Савезу је престајало 
онда кад друштво својевољно иступи, или ако је друштво у ликвидацији, 
као и у случају искључења због неиспуњених обавеза према Савезу. Евен-
туалне жалбе на рад и решења Савезног управног одбора је решавао Жал-
бени суд, а спорове који су се појављивали између чланова из њихових ме-
ђусобних односа је решавао Изабрани суд. 

                                                                          
3 Председник Савеза културних друштава био је др Игњат Павлас. Изабран је у председ-

ништво Велике народне скупштине у Новом Саду, 25. новембра 1918. године. Др Игњат 
Павлас изабран је 1910. на скупштини Соколског друштва Нови Сад за секретара Друштва. 
После Уједињења посветио се раду у Савезу сокола. На чело Бачке соколске жупе је дошао 
1921, и ту дужност је обављао до 1941, а од 1930–1941, је био члан старешинства Савеза сокола 
Краљевине Југославије. Истовремено је био и дугогодишњи члан управе и председник „Да-
нубиуса”, новосадског веслачког клуба. У Новом Саду је био председник Савеза културних 
друштава. 

http://www.srpskikulturniklub.com/pavlas-ignjat-soko, доступно 23. децембра 2013. 
Убијен је и бачен у Дунав за време рације у јануару 1942. године у Новом Саду (Ф. 183, 

Комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, Нови Сад IX 
бр. 7) са својом супругом Олгом рођ. Козјак (Ф. 183, Нови Сад IX бр. 8). 
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Савез културних друштава у Новом Саду је могао да престане са ра-
дом, ако би тако било одлучено на основу одлуке од четири петине савез-
них чланова и ако га надлежна власт разреши. У сваком случају, имовина 
Савеза је припадала Граду Новом Саду, а било је предвиђено да буде упо-
требљена у културне, просветне, хумане, социјално-хигијенске и спортске 
сврхе.  

Чланови Савеза културних друштава у Новом Саду 1928, са одобре-
ним правилима, су били: 

Грађанско стрељачко друштво, Данубиус – веслачки клуб, Добротворна 
задруга српкиња новосаткиња, Друштво за српско народно позориште, Друштво 
књегиње Зорке, Друштво пријатеља музике, Евангеличка женска задруга Табита, 
Женско музичко удружење, Женска задруга у Сремској Каменици, Задруга Срба 
занатлија, Историјско друштво за Војводину, Јеврејска женска задруга Југендхор, 
Јуда Макаби спортски клуб, Коло занатлијске омладине, Кора хлеба, Лига против 
туберкулозе, Мађарско грађанско певачко друштво, Матица напредних жена, Мес-
ни одбор црвеног крста, Музичко друштво, Невен занатлијско певачко друштво, 
Новосадски атлетски клуб, Новосадска омладина Карађорђе, Новосатско соколско 
друштво, Новосатски тениски клуб, Обласни одбор народне одбране, Обласни 
одбор црвеног крста, Обласни одбор јадранске страже, Друштво Фрушка Гора, 
„Посестрима” женска читаоница, Пријатељи Француске, Руска матица, Руски 
црвени крст, Српско-руско добротворно друштво, Српско просветно-културно 
друштво Просвета, Фрозин немачки певачки венац, Удружење учитељица и заба-
виља, Швапско немачки културни савез и Католичка читаоница. 

Задатак Савеза културних друштава се огледао и у организовању 
приредби и дочеку страних културних друштава, те у пружању смештаја 
њиховим члановима. Међу првим посетама од оснивања Савеза, Нови Сад 
је посетило певачко друштво Мокрањац из Скопља, 5. новембра 1928. године. 
У 1929, Нови Сад су посетили: певачко друштво Обилић из Крушевца, Је-
динство из Штипа, Биљана из Охрида, Женско друштво из Крагујевца, као и 
певачко друштво Кајмакчалан из Битоља, које се појавило у живописним 
костимима свога краја. У хотелу Слобода било је смештено 55 чланова хора 
и око 40 грађана Битоља, предвођени господином Трпковић Ставром, пред-
седником Удружења јужносрбијанаца у Београду. 

Активности Савеза су биле успешне и многобројне: организовање 
разних предавања, свечаног организовања дана ослобођења Града, а по-
себно се мора споменути помоћ коју је Савез пружио приликом оснивања 
и отварања Пазара народних рукотворина који је потекао из Сремске Ка-
менице, на иницијативу учитељице Даринке Грујић-Радовић.  

Један од најзначајнијих догађаја који је Савез организовао од почетка 
свог оснивања је био одлазак на свечани парастос Краља Петра Првог, на 
Опленац 5. октобра 1930. године. Овом приликом је из Новог Сада отишло 
300 особа. На парастосу су били окупљени, сви друштвени слојеви Новог 
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Сада, без разлике на верску и националну припадност и сталеж и све кул-
турне, просветне и привредне организације. На гроб је положен сребрни 
венац, на чијим су листићима била исписана сва имена друштава учлање-
них у Савез. Говор на парастосу је одржао господин Иринеј Ћирић, епископ 
бачки, а на јектенија је одговарало Музичко друштво са композицијом Сте-
вана Христића посвећену палим борцима за народно ослобођење и једин-
ство.4  

Савез културних друштава Нови Сад бавио се хуманитарним и со-
цијалним радом. Преко школских надзорништава од месних школских 
управа, Савез је добијао списак деце свих новосадских основних школа, са 
подацима о њиховом породичном и материјалном стању, те је дељењем 
одеће и обуће помагао ученике којима је то било потребно. Дугорочни 
план Савеза је био да се организује још боље и да прошири своју делатност 
и рад на отклањању социјалне беде у Новом Саду. 

У даљем тексту наводимо називе и основне податке о свим друштви-
ма, удружењима, клубовима и осталима, на подручју Среза новосадског, 
према списку Среског начелства Нови Сад, након поновљене ревизије од 
6. јануара 1929. године.5 

Месна задруга за пољопривредни кредит у Београду која је основа-
на 14. новембра 1927. са седиштем у Бегечу. Циљ: пољопривредни и банковни. 
Председник Задруге Јова Лаћарац. Стеван Живанов секретар и благајник. 
Правила су одобрена 7. марта 1929, по наређењу великог жупана Бачке 
области, бр. 2892/29. 

Земљорадничка задруга у Бегечу је основана 1899. у Бегечу. Циљ: 
привредни и банковни. Председник Задруге Лазар Терзић. Јеврем Јефтић 
пословођа благајник. Правила су одобрена 24. октобра 1929, по наређењу 
великог жупана Бачке области, бр. 35540/29. 

Аграрна заједница у Бегечу је основана априла 1921. у Бегечу. Циљ: 
аграрни и банковни. Председник Милан Стеванов. Јован Жакић перовођа и 
благајник.  

Словачка читаоница је основана 1. маја 1929. у Гложану. Циљ: про-
светни. Председник Јован Падхрадски, учитељ. Секретар, учитељ Ђуро 
Струхарик. Правила су одобрена 11. септембра 1929. по наређењу Мини-
старства унутрашњих дела, бр. 9738/29. Одобрење за даљи рад је добијено 
решењем великог жупана 25415/29. 

Занатлијско удружење је основано 12. септембра 1929. у Гложану. 
Циљ: унапређење занатлијских интереса. Председник Јован Паштенај, зидар. 

                                                                          
4 Из извештаја о раду у 1930/31, Управног одбора Савеза културних друштава у Новом 

Саду. 
5 АВ, Ф. 126, II 15450/1930. 
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Секретар Михајло Ступовски, трговац. Правила су одобрена 2. марта 1929, 
по наређењу Министарства трговине и индустрије, бр. 8112/29.  

Аграрна заједница је основана 1921. у Гложану. Циљ: заштита сиро-
машних породица. Председник Павле Бузек, ратар. Секретар Јован Пишко-
виц, ратар. Примедба: оригинална правила послата на ревизију. 

Друштво за сахрањивање је основано 12. јуна 1897. у Гложану. Пред-
седник Павле Ступавски, ратар. Секретар Андрија Подхрадски, пензиони-
сани учитељ. Правила су одобрена 12. јуна 1897, по наређењу Министар-
ства унутрашњих дела у Будимпешти, бр. 58682/1897. Примедба: Решење 
за даљи поступак Друштво још нема. 

Аграрна заједница је основана 1921. у Деспот Св. Ивану. Циљ: прив-
редно задругарство. Председник Стеван Игић, ратар. Секретар Србислав 
Петровић, учитељ. Примедба: оригинална правила послата на ревизију. 
Правила су одобрена 29. августа 1929, по наређењу великог жупана, бр. 
26143/29. 

Занатлијско удружење је основано 1925. у Деспот Св. Ивану. Циљ: 
занатлијски. Председник Тоша Николић. Секретар Карло Рис. Правила су 
одобрена 6. јула 1929, по наређењу великог жупана, бр. 5814/29.  

Читаоница у Кисачу је основана 1913. у Кисачу. Циљ: просветно-књи-
жевни. Председник Павле Ховер, ратар. Секретар учитељ Јован Еђеди. Пра-
вила су одобрена 18. фебруара 1926, по наређењу Министарства унутраш-
њих дела, бр. 21320/25 и великог жупана Бачке области 5829/29. 

Занатлијско удружење у Кисачу је основано 1924. у Кисачу. Циљ: 
привредни. Председник Грња Павле, ћурчија. Секретар Шауц Јован, зидар. 
Правила су одобрена 1. октобра 1924, по наређењу Министарства трговине 
и индустрије, бр. 13735/24 и великог жупана бр. 5825/29. 

Месни одбор црвеног крста је основано 1920. у Кисачу. Циљ: хумани. 
Председник Павле Турчан, свештеник. Секретар Гавра Маливук, свеште-
ник. Правила су одобрена по наређењу великог жупана Бачке области, бр. 
5826/29.  

Средишње удружење чехословачких жена у Краљевини Југосла-
вији је основано 1921. у Кисачу. Циљ: просветни и хумани. Председник Ер-
жика Мичатек, привредница, домаћица. Секретар Ема Квачала, домаћица. 
Правила су одобрена 8. јуна 1921, по наређењу Министарства унутрашњих 
дела Б. Б. Б., бр. 7230/21 и великог жупана Бачке области бр. 5823/29. 

Савезно певачко друштво у Кисачу је основано 1924. у Кисачу. Циљ: 
спортски. Председник Ђура Карделис, ратар. Секретар Павле Ковач, ратар. 
Правила су одобрена, по наређењу великог жупана Бачке области бр. 5836/29. 

Соколско друштво у Кисачу је основано 1926. у Кисачу. Циљ: витеш-
ки, спортски, просветни. Председник Јован Митовски, економ. Секретар Јо-
ван Хлавач, књиговођа. Правила су одобрена, по наређењу великог жупана 
бр. 77/27 и великог жупана Бачке области бр. 5823/29. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 176

II Аграрна заједница (као задруга) је основана 1925. у Кисачу. Циљ: 
привредни. Председник Јован Чоман, надничар. Секретар Павле Гашпар, 
надничар. Правила су одобрена по наређењу великог жупана Бачке обла-
сти, бр. 5831/29. 

Удружење против алкохола Плавог крста је основано 1923. у Киса-
чу. Циљ: просветни и хумани. Председник Павле Сурови, ратар. Секретар 
Ђура Стрехарски, лимар. Правила су одобрена 13. децембра 1923, по наре-
ђењу Министарства унутрашњих дела бр. 18959/23.  

Матица живих и мртвих, месни одбор је основан 1929. у Кисачу. 
Циљ: национални, привредни, просветни. Председник Павле Турчан, еванг. 
свештеник. Секретар Гавра Маливук, правосл. свештеник. Правила су одо-
брена по наређењу великог жупана Бачке области, бр. 27010/29.  

Грађанска читаоница је основана 1922. у Каћу. Циљ: просветни. Пред-
седник Јакоб Ронер, ратар. Секретар Франц Фике, ратар. Правила су одо-
брена 1922, по наређењу великог жупана Бачке области 26146/29. 

Укопно друштво је основано 1894. у Каћу. Циљ: хумани. Председник 
Фрања Хофман, учитељ. Секретар Петар Тинглер, учитељ. Правила су 
одобрена по наређењу Министарства трговине и индустрије бр. 15184/29. 
Примедба: нова правила основана према наређењу Министарства тргови-
не и индустрије бр. 1163/29 . Решење великог жупана о опстајању није усле-
дило.  

Друштво евангеличке младежи је основано 1924. у Каћу. Циљ: верски 
и морални. Председник Фрања Клајн, еванг. свештеник. Секретар Мартин 
Ронер, ратар. Правила су одобрена по наређењу великог жупана Бачке 
области, бр. 26147/29.  

Месни одбор црвеног крста је основан 1925. у Каћу. Циљ: хумани. Пред-
седник др Ђорђе Раић, лекар. Секретар Милева Стојић, учитељица. Пра-
вила су одобрена по наређењу великог жупана Бачке области, бр. 5897/29.  

Евангеличко мушко певачко друштво је основано 1902. у Каћу. Циљ: 
уметнички. Председник Јован Фике, ратар. Секретар Петар Тонглер, учи-
тељ. Правила су послата на одобрење. 

Певачко друштво је основано 1922. у Каћу. Циљ: спортски. Председ-
ник Страја Страјнић, ратар. Секретар Душан Вуковић, апотекар. Правила 
су одобрена, по наређењу великог жупана бр. 27162/29. 

Друга српска земљорадничка задруга је основана 1903. у Каћу. Циљ: 
културни и привредни. Председник Петар Радин, ратар. Секретар Стеван 
Тодоров, колар. Примедба: решење великог жупана о постојању није усле-
дило. 

Прва српска земљорадничка задруга је основана 1902. у Каћу. Циљ: 
културни и привредни. Председник Паја Малешев, ратар. Секретар Стеван 
Марков, ратар. Правила су одобрена, по наређењу великог жупана Бачке 
области бр. 25124/29. 
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Аграрна заједница (као задруга) је основана 1921. у Каћу. Циљ: кул-
турни и привредни. Председник Влада Марић, ратар. Секретар Јован Нико-
лић, пензионисани учитељ. Правила су одобрена по наређењу великог жу-
пана Бачке области, бр. 26337/29. 

Српска читаоница је основана 1921. у Каћу. Циљ: просветни. Пред-
седник Јован Николић, пензионисани учитељ. Секретар Миливој Вуковић, 
свештеник. Напомена: Правила ради опстајања послата великом жупану, 
решење није пристигло. 

Аграрни одбор је основан 1928. у Каћу. Циљ: саветодавни одбор за 
месне аграрне прилике. Председник Драги Пољаковић, ратар. Секретар – 
нема података. Примедба: решење о опстајању није уследило. 

Добровољачка организација је основана 1919. у Каћу. Циљ: без наро-
чите сврхе. Председник Тоша Стајић, ратар. Секретар Рада Песирац, ратар. 
Примедба: решење о опстајању није уследило. 

Српска земљорадничка задруга је основана 1902. у Кулпину. Циљ: 
међусобно помагање својих чланова о земљорадништву. Председник Рада Ракић, 
ратар. Секретар Шандор Говорчин, ратар. Правила су одобрена од Кра-
љевског среског суда Нови Сад Т. Бр. 8718/1902 и по наређењу за даљи рад 
великог жупана бр. 35232 од 24. октобра 1924. године. 

Занатлијско удружење је основано 1925. у Кулпину. Циљ: унапређење 
занатства и помагање својих чланова. Председник Прока Несторов, гостиони-
чар. Секретар Карло Гертнер мл. трговац. Правила су одобрена по наређе-
њу Министарства унутрашњих дела бр. 1195/25, а решењем великог жупа-
на бр. 5818/29 одобрена су за даљи рад. 

Соколско друштво је основано 1926. у Кулпину. Циљ: телесно, морал-
но и друштвено образовање припадника словенског друштва. Председник Фра-
ња Ваднал, општински писар. Секретар Јано Цеснак, ратар. Даљи опста-
нак и рад на основу дозволе великог жупана бр. 5816/29 .  

Аграрна заједница је основана 1921. у Кулпину. Циљ: међусобно пома-
гање својих чланова у рационалном обрађивању земље. Председник Душан Ко-
ларски, ратар. Секретар Милорад Вучићевић, учитељ. Правила су одо-
брена од Краљевског среског суда Нови Сад Т. Бр. 84/21 и по наређењу за 
даљи рад великог жупана бр. 5821/29. 

Словачка читаоница је основана 1924. у Кулпину. Циљ: народно про-
свећивање. Председник Миша Цеснак, ратар. Секретар Јосиф Гарницки, 
учитељ. Напомена: Правила великог жупана још нису одобрена. 

Певачко друштво „Звоно” је основано 1928. у Кулпину. Циљ: народ-
но просвећивање. Председник Јосиф Парницки, учитељ. Секретар Павле 
Цеснак, учитељ. Напомена: Правила великог жупана још нису одобрена. 

Занатлијско удружење је основано 1928. у Новим Шовама. Циљ: при-
вредни. Председник Лам Филип, месар. Секретар Грајфештајн Јохан, учи-
тељ. Правила су одобрена решењем великог жупана бр. 5832/29.  
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Мушко певачко друштво је основано 1918. у Новим Шовама. Циљ: 
просветни. Председник Карл Милер, ратар. Секретар Филип Сајл, столар. 
Правила су одобрена решењем великог жупана бр. 25410/29.  

Савезно ловачко друштво је основано 1928. у Новим Шовама. Циљ: 
спортски. Председник Петар Вајнц, ратар. Секретар Халер Јаком, ратар. 
Правила су одобрена решењем великог жупана бр. 25242/29.  

Укопно удружење за потпору у болести и укопу је основано 1888, у 
Новом Футогу. Циљ: хумани. Председник Ђорђе Сирман, парох. Секретар 
Матија Барт, ратар. Решење великог жупана о опстајању није уследило. 

Певачко друштво „Венац” је основано 1920. у Новом Футогу. Циљ: 
просветни. Председник Матија Барт, ратар. Секретар Шмит Јожеф, учитељ. 
Правила великог жупана још нису одобрена. 

Добровољно ватрогасно друштво је основано 1925. у Новом Футогу. 
Циљ: хумани. Председник Ђура Барт, ратар. Секретар Стеван Срдановић, 
општински подбележник.  

Пододбор друштва „Књегиње Зорке” је основан 1928. у Новом Фу-
тогу. Циљ: хумани. Председник Љубица уд. др Стороке. Секретар Натали-
ја Ђуровић, управница Домаће школе. 

Аграрна заједница Степановићево је основана 1921. у Новом Футо-
гу и Степановићеву. Циљ: привредни. Председник Миле Гаћеша, ратар. 
Секретар Милан Илић, ратар. Правила су одобрена од великог жупана бр. 
5805/29. 

Аграрна заједница атар Мајур је основана 1921. у Новом Футогу и 
Степановићеву. Циљ: привредни. Председник Анђелко Јокић, ратар. Секре-
тар Марко Радошевић, ратар. Правила су одобрена од великог жупана бр. 
5806/29. 

I Аграрна заједница Ото Мајур је основана 1926. у Новом Футогу 
Ото Мајур. Циљ: привредни. Председник Васа Кружевић, ратар. Секретар 
Јован Јакшић, учитељ. Правила су одобрена од великог жупана бр. 5803/29. 

II Аграрна заједница атар Мајур је основана 1927. у Новом Футогу 
Ото Мајур. Циљ: привредни. Председник Стеван Милојковић, ратар. Секре-
тар Богдан Гојковић, ратар. Правила су одобрена од великог жупана бр. 
5804/29. 

Месна организација добровољаца у Степановићеву је основана 
1928. у Новом Футогу и Степановићеву. Циљ: хумани. Председник Јован 
Савин, ратар. Секретар Димитрије Јерковић, ратар. Правила су одобрена 
од великог жупана бр. 5800/29. 

Месна задруга за пољопривредни кредит је основан 1928. у Новом 
Футогу и Степановићеву. Циљ: привредни. Председник Чича Лука, ратар. 
Секретар Петар Брчиљ, ратар. Правила су одобрена од великог жупана 
бр. 5800/29.  
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Ловачко удружење Руменка је основано 1919. у Руменци. Циљ: спорт-
ски. Председник Коста Пашћан, ратар. Секретар Емил Каћански, учитељ. 
Правила су им изгубљена. 

Спортско певачко друштво „Слога” је основано 1927. у Старим Шо-
вама. Циљ: културни и просветни. Председник Тоша Мијатов, ратар. Секре-
тар Љубиша Димић, учитељ. Правила великог жупана још нису одобрена. 

Аграрна заједница (као задруга) је основана 1921. у Старим Шовама. 
Циљ: привредни. Председник Сима Гајно, ратар. Секретар Иван Гајинов, 
ратар. Правила великог жупана још нису одобрена. 

Српска земљорадничка задруга је основана 1901. у Старим Шовама. 
Циљ: привредни. Председник Паја Живанов, ратар. Секретар Живан Тана-
син, ратар. Правила су одобрена за даљи рад решењем великог жупана 
бр. 35535/29 од 24. октобра 1929. године.  

Занатлијско удружење је основано 1928. у Старим Шовама. Циљ: 
унапређење занатско трговачких интереса. Председник Лазар Попов, ковач. 
Секретар Трифун Ракић, учитељ. Правила великог жупана још нису одо-
брена. 

Соколско удружење је основано 1908. у Старом Футогу. Циљ: хумани. 
Председник Лазар Вукотић, државни учитељ. Правила су одобрена од ве-
ликог жупана бр. 5854/29. 

Савезно ловачко удружење је основано 1924. у Старом Футогу. Циљ: 
хумани. Председник Дејан Винокић, банкарски чиновник. Правила су одо-
брена од великог жупана бр. 5848/29.  

Савезно добровољачко ватрогасно друштво је основано 1874. у Ста-
ром Футогу. Циљ: хумани. Председник Лајош Оскар, приватник. Правила 
су одобрена од великог жупана бр. 31657/29.  

Ратарска добровољачка читаоница је основана 1920. у Пашићеву. 
Циљ: културни. Председник Бранко Кобиларов. Секретар Јефта Ботић. 
Правила су одобрена од великог жупана – Сомбор бр. 26713/29. 

Аграрна заједница је основана 1926. у Пашићеву. Циљ: привредни. 
Председник Ђока Марковић. Секретар Славко Живанов. Правила су одо-
брена од великог жупана бр. 24290/29. 

Јарачка читаоница је основана 1898. у Бачком Јарку. Циљ: просветни. 
Председник Виганд Јакоб, књиговођа. Секретар Рајн Михаел, ратар. Прави-
ла су одобрена од великог жупана – Сомбор бр. 26142/29. 

Подсавез месних занатлија као члан земаљског савеза у Београду 
је основан 1925. у Бачком Јарку. Циљ: привредни. Председник Гиг Јохан, 
бравар. Секретар Лутман Јохан, ратар. Правила су одобрена од великог 
жупана – Сомбор бр. 26343/29. 

Савезно ловачко удружење је основано 1920. у Бачком Јарку. Циљ: 
привредни. Председник Валрабенштајн Јакоб, ратар. Секретар Пенхарц Јо-
хан, ратар. Одобрење још није приспело. 
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Немачко швапски културбунд је основано 1920. у Бачком Јарку. Циљ: 
просветни. Председник Шур Никола, ратар. Секретар Клеменс Георг, ра-
тар. Одобрење још није приспело. 

Мушко певачко друштво „Слога” је основано 1902. у Бачком Јарку. 
Циљ: просветни. Председник Шер Франц, ратар. Секретар Ајлер Јохан, 
ратар. Правила великог жупана још нису одобрена. 

Јарачко I погребно друштво је основано 1892. у Бачком Јарку. Циљ: 
хумани. Председник Шер Георг, ратар. Секретар Данмел Бишоф, ратар. 
Правила великог жупана још нису одобрена. 

Јарачко II погребно друштво је основано 1896. у Бачком Јарку. Циљ: 
хумани. Председник Франц Вак, ратар. Секретар Бауер Хенрих, ратар. Пра-
вила великог жупана још нису одобрена. 

Добровољачко ватрогасно друштво је основано 1913. у Бачком Јар-
ку. Циљ: хумани. Председник Грајлинг Јакоб, ратар. Секретар Виганд Ја-
коб, књиговођа. Правила великог жупана још нису одобрена. 

Удружење чехословачких жена је основано 1921. у Бачком Петров-
цу. Циљ: хумани. Председник Грајлингер Адела, домаћица. Секретар Ку-
бањи Марија, учитељица. Правила су одобрена од Министарства унутраш-
њих дела бр. 7230/21 и од великог жупана бр. 27716/29. 

Удружење чехословачких академаца је основано 1923. у Бачком Пе-
тровцу. Циљ: просветно-књижевни. Председник Шепрак Самуел, студент 
права. Секретар Струхарик Курај, студент теологије. Правила су поднета, 
али решење још није уследило. 

Занатлијско удружење је основано 1896. у Бачком Петровцу. Циљ: 
привредни. Председник Хлавач Андрија, обућар. Секретар Барток Павле, 
чиновник. Правила су одобрена од великог жупана бр. 23588/29. 

Занатлијска читаоница је основано 1922. у Бачком Петровцу. Циљ: 
просветни. Председник Мајер Јан, столар. Секретар Барток Павле, чинов-
ник. Правила су одобрена од великог жупана бр. 27166/29. 

Трговачко удружење је основано 1928. у Бачком Петровцу. Циљ: 
привредни. Председник Кукучка Павле, трговац. Секретар Лачок Густав, 
трговац. Правила су одобрена од Министарства трговине и индустрије бр. 
III 9419/28. Правила су поднета, али решење још није уследило. 

Удружење војвођанских хмељара је основано 1924. у Бачком Петров-
цу. Циљ: привредни. Председник Шишка Само, учитељ. Секретар Руснак 
Милош, економ. Правила су одобрена од Министарства унутрашњих дела 
бр. 24717/24. Правила су поднета, али решење још није уследило. 

Добровољно ватрогасно друштво је основано 1910. у Бачком Петров-
цу. Циљ: хумани. Председник Јесенски Карло, трговац. Секретар Лабат Ми-
ша, чиновник. Правила су одобрена од Министарства унутрашњих дела 
бр. 26973/24. Правила су поднета, али решење још није уследило. 
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Темеринско занатлијско удружење је основано 1888. у Темерину. 
Циљ: унапређење занатства. Председник Гомбар Јосиф, столар. Секретар 
Лех Филип, учитељ. Правила су одобрена од Министарства унутрашњих 
дела бр. 4471/1889 и великог жупана бр. 16558/29. 

Општинско мађарска католичка читаоница је основана 1883. у Те-
мерину. Циљ: књижевни. Председник Капинг Гашпар, римокатолички 
парох. Секретар др Фехер Михаљ, адвокат. Правила су одобрена од Мини-
старства унутрашњих послова Б. Б. Б. Бр. 5078 од 11. априла 1922. године. 
Даљи рад још није одобрен. 

Темеринско јарачка задруга за одводњавање је основана 1886. у Те-
мерину. Циљ: привредни. Председник Бујдоша Пал, општински кнез. Се-
кретар Свачек Јене, учитељ. Правила су одобрена од Мађарског Мини-
старства унутрашњих дела бр. 71695/1886 . Даљи рад још није одобрен. 

Темерински гимнастички клуб је основан 1912. у Темерину. Циљ: 
спортски. В.д. председника Николобахер Карољ, пекар и Матија Ђорђевић, 
штампар – секретар. Раша Јовановић, учитељ – бележник. Правила су одо-
брена од Министарства унутрашњих дела Б. Б. Б. Бр. 4576 од 6. априла 
1922. године и одобрења за даљи рад од великог жупана бр. 26146/29. 

Аграрна заједница (као задруга) је основана 1921. у Темерину. Циљ: 
привредни. Председник Петрић Илија, ратар. Секретар Николић Милан, 
учитељ. Правила су одобрена од Краљевског окружног суда као Трговачки 
суд у Новом саду бр. Т. 101/21. Даљи рад још није одобрен. 

Темеринско добровољно ватрогасно друштво је основано 1891. у 
Темерину. Циљ: хумани. Председник Стухлик Лајош, економ. Секретар 
Николобахер Карољ, пекар – командант. Јованов Ђура ађутант, општин-
ски писар. Правила су одобрена од мађарског Министарства унутрашњих 
дела бр. 168576/913. Молба за даљи рад поднета. 

Црвени крст темерински одбор је основан 1925. у Темерину. Циљ: 
хумани. Председник др Мандл Андрија, општински лекар. Секретар Павле 
Бошковић, управник основне школе. Правила немају. 

Темеринско II ловачко удружење је основано 1927. у Темерину. Циљ: 
спортски. Председник Михаљ Варга, ратар. Секретар Јован, Иванић ратар. 
Одобрење за даљи рад решење великог жупана бр. 24055/29. 

Немачко певачко друштво „песме Венац” је основано 1924. у Теме-
рину. Циљ: просветни. Председник Ђерђ Бак, бравар. Секретар Јосиф Кес-
лер, ратар. Правила одобрио велики жупан бачке области бр. 302 од 21. ја-
нуара 1927. године. Даљи рад одобрио решењем велики жупан бр. 26154/29. 

Темеринско ловачко удружење је основано 1923. у Темерину. Циљ: 
спортски. Председник Павле Бошњаковић, управник основне школе. Се-
кретар Михајло Киш, учитељ. Правила одобрио велики жупан бачке об-
ласти бр. 2308 од 31. маја 1924. године. Даљи рад одобрио решењем велики 
жупан бр. 25960/29. 
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Темерински шаховски клуб је основано 1928. у Темерину. Циљ: за-
бавни. Председник Гебел Фрања, управник штедионице. Секретар Кохут 
Јован, трговац. Правила одобрио велики жупан Бачке области бр. 2757 од 
27. априла 1929. године.  

Савезно ловачко друштво у Пашићеву. Циљ: спортски. Председник 
– нема података. Секретар – нема података. Даљи рад одобрио решењем 
велики жупан бр. 35538 од 24. октобра 1929. године. 

Сељачка окружна филијала бачко пољопривредно друштво, у 
Новим Шовама. Циљ: привредни. Председник – нема података. Секретар – 
нема података. Даљи рад одобрио решењем велики жупан бр. 35389 од 21. 
октобра 1929. године. 

ИЗВОРИ 

1 Архив Војводине, Ф. 126, Краљевска банска управа Дунавске бановине 
Нови Сад 

2 Архив Војводине, Ф. 183, Комисија за утврђивање злочина окупатора и 
њихових помагача у Војводини, Нови Сад  

3 http://www.srpskikulturniklub.com/pavlas-ignjat-soko, прегледано 23. 
децембар 2013. 
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TIHOMIR KOSTOVIĆ, OBERARCHIVAR 
Archiv der Woiwodina 
Novi Sad, Dunavska Straße 35 

VERBAND DER KULTURVEREINE IN NOVI SAD IM ZEITRAUM DER 
DONAUBANSCHAFT 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Delegierten der kulturellen, bildungs-, humanen 
und sportlichen Vereine in Novi Sad haben am 5. Juni 1928 eine Konferenz im 
Ziele der Gründung des Verbandes von Kulturvereinen stattgefunden. Damit 
wurde ein wichtiger Schritt im gesellschaftlichen Fortschritt von Novi Sad 
gemacht. Durch die Gründung des Verbandes wurde ein organisiertes, aus 
Delegierten der gesellschaftlichen Organisationen zusammengestelltes Forum 
gebildet, gemäß dem Grundprinzip, dass Vereine ihre eigene Autonomie 
behalten sollen, erworben durch die Genehmigung spezieller Arbeitsregeln.  

Das Ziel der Verbandsgründung war, alle kulturellen, bildungs-, humanen, 
sozial-hygienischen und sportlichen Vereine und Einrichtungen in Novi Sad zu 
einer gemeinsamen Einrichtung zu sammeln und den Einklang in ihren gegen-
seitigen Verhältnissen zu bringen, sowie zu versuchen, die Vereine mit gleichen 
Aufgaben zu integrieren und den schädlichen Parallelismus der kulturellen 
Tätigkeit in Novi Sad zu verhindern. Die Aufgabe des Verbandes war die Arbeit 
an der Bildung und Verbesserung der Bedingungen für die möglichst erfolg-
reiche Ausführung von Arbeiten und Erreichen der Ziele des Verbandes, mit 
einer Moral- und Finanzuntersützung seiner Mitglieder.  

Entsprechend seiner Organisation, seinen Aufgaben und seiner Tätigkeit 
war der Verband eine Einrichtung von allgemein nützlicher und humaner Be-
deutung. Der Verband hat Spenden für arme Kinder gesammelt, im Falle der 
Naturkatastrophen hat man Unterstützung gewährt, z.B. den Flutbetroffenen 
in Skoplje und Frankreich, der Liga gegen Tuberkulose, den russischen 
Kriegswaisen u. Ä.  

Im Ziele der erfolgreichen Entwicklung der Tätigkeit und Ausführung 
der Aufgaben hat der Verband darauf Einfluss gehabt, dass zuständige staat-
liche Behörden, mit Genehmigung, einzelne Vorlagen und Gegenstände 
bearbeiten und lösen können, sowie ihre moralische und finanzielle Hilfe nur 
den in den Verband organisierten Vereinen leisten.  

Der Verband der Kulturvereine konnte mit der Arbeit aufhören, 
aufgrund des Beschlusses, erlassen seitens der vier Fünftel seiner Mitglieder, 
oder falls der Verband von der zuständigen Behörde aufgelöst wird. Jedenfalls 
hat das Vermögen des Vebandes zur Stadt Novi Sad gehört oder es konnte zu 
kulturellen, bildungs-, humanen, sozial-hygienischen und sportlichen Zwecken 
verwendet werden.  
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Die Organe des Verbandes waren: Verbandsversammlung, Verwaltungs-
ausschuss und Vollzugsausschuss. Die Mittel des Verbandes bestanden aus 
Mitgliedsbeiträgen, der Hilfe der staatlichen und autonomen Behörden und 
Einrichtungen, aus den freiwilligen Beiträgen, Verbandseinnahmen, gewonnen 
durch Gebühren und Steuern für öffentliche Veranstaltungen, sowie aus vielen 
anderen Einnahmen. Die Mitglieder waren Vereine, welche diesen Verband 
errichtet haben.  

SCHLÜSSELWÖRTER: kulturelle, bildungs-, humane Vereine, Verband 
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Архив Војводине 

ГРЦИ У ВОЈВОДИНИ 
1945-1949. ГОДИНЕ 

САЖЕТАК: Буљкес, данашњи Бачки Маглић, постојао је као засебна грчка „ко-
муна” четири године, од 1945. до 1949. године. Прве избеглице из грађанским ратом 
захваћене Грчке, почеле су да пристижу у ово насеље у близини Новог Сада у про-
леће после завршетка Другог светског рата. Током наредних година статус и поло-
жај ове специфичне емигрантске заједнице био је предмет интересовања бројних 
дипломатских преписки, штампе, јављао се у протестним нотама и документима 
међународних организација које су се бавиле питањем грађанског рата у Грчкој. 
Завршетак рата у Грчкој десио се готово у исто време када и сукоб Југославије са 
Совјетским Савезом, што је довело до окончања постојања специфичног и на међу-
народној сцени вероватно јединственог феномена, постојања „државе” у држави, 
такозване „седме југословенске републике”, грчке емигрантске заједнице у малом 
бачком селу у Војводини. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Буљкес, Грци, Југославија, Информбиро 

Слом грчке војске у рату против Турске 1919–1922. године и потписи-
вање споразума у Лозани имало је за последицу, између осталог, размену 
становништва – малоазијских Грка и муслиманског становништва, претеж-
но Турака, из Грчке. Постојеће напетости, проузроковане присаједињава-
њем територија стечених у балканским ратовима 1912–1913. године, биле 
су додатно појачане масовним приливом избеглица, које су се тек после 
неколико година активно укључиле у друштвене токове нове државе. Зна-
чајнију улогу у политичком животу Грчке, избеглице из Мале Азије преу-
зеле су у годинама између два светска рата. Један део оних који су изгу-
били све приликом размене становништва привукло је револуционарно 
учење недавно основане (1918. године) Комунистичке партије Грчке – ККЕ 
(Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας), али је став Коминтерне да грчка Партија 
треба да подржава идеју о засебној македонској држави, чије би стварање 
подразумевало одвајање великог дела северне Грчке, погубно утицао на 
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јаче ширење комунистичких идеја у тој земљи.1 Грчка је 1940. године ушла 
у рат са Италијом, а наредне године, после смрти генерала Јоаниса Метак-
саса (Ιωάννης Μεταξάς), била је нападнута и од стране немачких снага, које 
су покренуте 6. арприла 1941. године из Југославије и Бугарске. Тројна не-
мачко-италијанско-бугарска окупација од 1941. до 1944. године, оставила је 
за собом велику пустош и неколико стотина хиљада жртава. Међутим, грчку 
ратну стварност обележило је и рано покретање оружаних отпора, поли-
тички и идеолошки међусобно изразито супротстављених. Већ 31. маја 
1941. године нацистичка застава била је збачена са атинског Акропоља, док 
су појединачни чинови отпора почели да попримају обележја организова-
ног покрета када је Комунистичка партија, одмах по нападу нациста на 
Совјетски Савез јуна 1941. године, напустила дотадашње становиште да је 
рат који се води у Европи „империјалистички” и позвала одане комунисте 
да учине све што је у њиховој моћи да допринесу одбрани совјетске домо-
вине, а најбоља помоћ могла се пружити из саме Грчке отпором фашистич-
кој окупацији.2 У септембру 1941. године створен је Народноослободилачки 
фронт – ЕАМ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο), са својим војним крилом 
ЕЛАС (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) – Народноослободилач-
ка армија, у којем су одлучујућу реч имали представници Комунистичке 
партије, који је бројношћу, организованошћу и обимом својих војних деј-
става надмашио друге конкурентске покрете и групе отпора, укључујући 
и главног идеолошког противника, Национално републикански грчки са-
вез ЕДЕС (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), под командом кон-
троверзног пуковника Наполеона Зерваса (Ναπολέων Ζέρβας).3 Задатак 
ЕАМ-а је био двојак: да организује отпор и обезбеди слободан избор облика 
власти после коначног ослобођења земље. Мада су вође старих политичких 
странака одбациле позив комуниста на сарадњу, неколико малих и безна-
чајних земљорадничких и социјалистичких група биле су учеснице у осни-
вању ЕАМ-а. У ствари, ЕАМ је замишљен као политичко крило једног ши-
роко заснованог покрета отпора, док је као његова оружана снага образо-
вана Национална народноослободилачка војска.4 Краткотрајни споразум 
ЕАМ – ЕЛАС-а с једне, и ЕДЕС-а са друге стране, постигнут јула 1943. годи-
не, урушио се брзо после неуспелих преговора представника покрета отпо-
ра са краљевском владом у Каиру. Током 1944. године на место председника 
избегличке владе постављен је Георгиос Папандреу (Γεώργιος Παπανδρέου), 
који је на конференцији у Либану приступио образовању владе национал-
ног јединства, коју су комунистички руководиоци у први мах одбацили, 
                                                                          

1 Ричард Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000, 105–108. 
2 Исто, 127. 
3 Милан Ристовић, Експеримент Буљкес, Грчка утопија у Југославији 1945 –1949, Нови Сад 

2007, 8. 
4 Ричард Клог, нав. дело, 127. 
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међутим, убрзо потом су прихватили споредан положај у новој влади. По-
ред тога, прихватили су и да своје снаге ставе под британску команду, за-
једно са много мањим снагама ЕДЕС-а, што је за последицу имало то да су 
комунисти заувек изгубили прилику да преузму власт у пометњи насталој 
приликом немачког повлачења из Грчке у октобру 1944. године.5  

После ослобођења јавили су се нови политички проблеми, међу који-
ма је најснажнији утицај имало питање демобилизације герилске војске и 
њихова замена редовном државном војском, што су подржавали и енглес-
ки амбасадор у Атини, Липер, и командант енглеских снага, генерал Ско-
би. Јединице ЕЛАС-а имале су далеко најбројнију војску са око 60.000 бора-
ца, и само њихово постојање представљало је опасност за званичну владу.6 
Као што је већ напоменуто, крајем августа 1944. године, према погодби 
потписаној у Либану, била је формирана грчка влада националног једин-
ства, у којој су двадесет пет одсто министара били представници ЕАМ-а. 
После повлачења Немаца из Атине, дошла је влада с двадесет министара, 
од којих су само пет били представници ЕАМ-а, док су сва кључна места у 
влади, с којих се управљало земљом, припадала другим грађанским парти-
јама које нису учествовале у народноослободилачком покрету, то јест у ра-
ту против немачких и италијанских фашистичких окупатора Грчке. Овакво 
стање нису прихватили ни ЕАМ ни ЕЛАС, и министри припадници ЕАМ-
а су одмах поднели оставке на своје положаје. Услед оваквих маневара, у 
Атини је, 3. децембра 1944. године, дошло до великих демонстрација које 
је организовао ЕАМ, а које су се наставиле и наредних дана, у којима је до-
шло до жестоких сукоба између полиције и демонстраната. Тиме је, према 
речима генерала Маркоса Вафијадиса (Μάρκος Βαφειάδης), једног од зна-
чајнијих вођа ЕЛАС-а, на улицама Атине почео грађански рат у Грчкој, 
који је трајао до средине јануара 1945. године.7 На преговорима представ-
ника ЕЛАС-а, регента, митрополита атинског Дамаскиноса и Британаца, 
одржаних у атинском летовалишту Варкиза, 12. фебруара 1945. године 
потписан је споразум о условима прекида сукоба. Споразумом је било пред-
виђено и укључивање представника левице у политички живот, разоружа-
ње ЕЛАС-ових јединица и амнестија за учеснике сукоба. Међутим, услови 
нису били прихватљиви за све његове потписнике. Део незадовољних при-
падника ЕЛАС-а овај споразум у Варкизи тумачили су као капитулацију, 
посебно одбијајући разоружање у време када су били изложени осветнич-
ким нападима десничарских група. Један део оних који нису прихватили 
споразум изабрао је као привремено решење одлазак у суседне балканске 
земље, у којима су комунисти већ били на власти. Најбројнију групу чи-

                                                                          
5 Исто, 137. 
6 Исто, 138. 
7 Милан Ристовић, нав. дело, 10. 
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нили су они који су се отиснули на југословенску територију.8 Други део 
ЕЛАС-ових партизана поново се повукао назад у планине, гурајући тиме 
земљу у нове сукобе. У октобру 1946. године комунисти су објавили осни-
вање Демократске армије Грчке – ДАГ (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας), под 
руководством генерала Маркоса Вафијадиса, док је сама Комунистичка 
партија стављена ван закона крајем 1947. године. Демократска армија од-
нела је неколико значајнијих победа над владиним снагама, међутим по-
степено је дошло до преокрета који је нарочито постао изражен када је 
генерал Маркос смењен, а на његово место постављен Никос Захаријадис 
(Νίκος Ζαχαριάδης), који је уједно постао и генерални секретар КП Грчке. 
На коначни пораз грчких комуниста утицала је и међународна ситуација, 
посебно догађаји од 1948. године, када је Југославија избачена из Коминфор-
ма, и грчки комунисти се сврстали на страну Москве. Због тога је Југосла-
вија укинула и онако скромну помоћ Демократској армији и коначно за-
творила границу за герилце 1949. године.9 Јединице Демократске армије 
Грчке доживеле су коначан пораз у ноћи између 29. и 30. августа 1949. годи-
не, у биткама код Виција и Грамоса, од стране војске краљевске владе Грчке. 
Преко 35 хиљада бегунаца из Егејске Македоније избегло је у Југославију.10  

Упркос томе што су поражени остаци Демократске армије још неко-
лико година држани у стању ратне приправности, грађански рат је у дру-
гој половини 1949. године био завршен. Чињеница је, међутим, да су све 
време трајања сукоба, почевши од 1945. године, избеглице из Грчке долази-
ле у Југославију, која им је давала азил и пружила сву могућу помоћ онима 
који су на неки начин били повезани са Демократском армијом Грчке.11 
Односи КПЈ и грчких комуниста успостављени су још у лето 1943. године, 
доласком у Главни штаб ЕЛАС-а у Тесалији делегата Врховног штаба На-
родноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, Светозара 
Вукмановића Темпа. На његов предлог, представници партизанских врхов-
них штабова Грчке, Албаније и Југославије, постигли су 25. јуна 1943. године 
сагласност о стварању заједничког „Балканског штаба”, који је требало да 
руководи борбом за национално ослобођење и стварање „истинске демо-
кратске власти у свим балканским земљама.”12 До реализације овог плана 
ипак никада није дошло због низа политичких околности, пре свега непо-
вољне реакције савезника. Међутим, један од резултата Темпових прегово-
ра са вођством КПГ било је стварање СНОФ-а (Славомакедонски народно-
ослободилачки фронт), унутар ЕЛАС-а, у јесен 1943. године, с циљем да се 
неутралише бугарска пропаганда као и деловање „аутономистичког по-
                                                                          

8 Јован Поповски, Генерал Маркос: зашто ме Стаљин није стрељао?, Београд 1982, 71–75. 
9 Ричард Клог, нав. дело, 144–145. 
10 Драган Кљакић, Генерал Маркос, Загреб 1979, 202–203. 
11 Исто, 212. 
12 Милан Ристовић, нав. дело, 11. 
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крета” на мањинско славомакедонско становништво у грчким северним 
пограничним областима. Велике разлике у схватању македонског питања 
(признавање посебности македонске нације на југословенској страни, и по-
стојање њене мањине али не и признавање на грчкој) биле су узрок озбиљ-
них несагласности два комунистичка покрета. Због све отворенијег исту-
пања руководства Комунистичке партије Грчке против националних права 
македонске мањине у Грчкој у завршној етапи рата довело је до слабљења 
сарадње са КПЈ, првенствено на војном пољу. Односи Југославије са Грчком 
нагло су се погоршали после британске интервенције у овој земљи у де-
цембру 1944. године и успостављања монархистичког режима, који је по-
себно оштро гушио национална права македонског народа.13 У првој по-
ловини 1944. године, као представник ЕЛАС-а при Главном штабу НОВ-а 
и ПО Југославије, постављен је Андреас Џимас (Ανδρέας Τζίμας). Он је у 
Београду, у који је почео да пристиже све већи број избеглица после спо-
разума у Варкизи, тражио погодно место за смештај придошлих Грка у 
Војводину, како би били далеко од грчке границе. Избор је пао на насеље 
Буљкес, чији су становници немачке националности у то време већ били 
принудно расељени, а положај места, иако у близини Новог Сада, ипак 
довољно скрајнут од важнијих комуникација, пружао је све потребне усло-
ве за прихват неколико хиљада нових становника. Долазак грчких избег-
лица у Буљкес у пролеће 1945. године, поставиће ово бачко место као једно 
од незаобилазних тема у дипломатским препискама, протестним нотама, 
штампи, дискусијама и документима међународних организација које су 
се бавиле проблемом грчког грађанског рата.14  

Једна епизода која је у грађанском рату довела до масовног пресеље-
ња становништва из Егејске Македоније у Југославију, односила се на про-
јекат грчке владе, који је предвиђао стварање логора на југу Грчке, за децу 
из северних крајева. Изговор за одвођење деце био је „да се деца спасу од 
комунистичког утицаја”.15 По селима северних делова Грчке, претежно на-
сељене Славомакедонцима, одузимана су деца без икаквих потврда и доку-
мената и одвођена у логоре на преваспитавање. Становништво је одлучи-
ло да пребаци децу у Југославију, и сматра се да је југословенско – грчку 
границу прешло више од 45.000 грчке деце, од којих је око 20.000 остало на 
тлу Југославије, а остали су, због прилика које су владале, прудужили пут 
према другим социјалистичким земљама Европе.16 

У Југославији је спроведена акција сакупљања помоћи за грчке избег-
лице, њихов смештај и збрињавање. Главни одбор Јединствених синдика-

                                                                          
13 Историја Савеза комуниста Југославије, Београд 1985, 300. 
14 Милан Ристовић, нав. дело, 12–13. 
15 Јован Поповски, нав. дело, 102–104. 
16 Исто, 104. 
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та Србије у Београду, доставио је 17. јануара 1948. године Покрајинском 
одбору Јединствених синдиката Војводине, Нови Сад, окружницу упуће-
ну свим већима, у вези са формирањем Одбора за помоћ грчком народу. У 
окружници се каже да при Покрајинском одбору треба да се формира Од-
бор за помоћ грчком народу за АП Војводину. Овај Одбор треба да руко-
води акцијом и пружи помоћ среским и градским одборима на територији 
АП Војводине.17 Одбор за помоћ грчком народу за НР Србију био је састав-
љен од представника Јединствених синдиката, Народне омладине, Народ-
ног фронта, АФЖ-а и угледних јавних и културних радника са територије 
НР Србије. За председника одбора био је изабран председник Главног од-
бора Јединствених синдиката Србије, Душан Петровић – Шане, а за секре-
тара Јован Поповић, књижевник из Београда. На састанку овог Одбора од-
лучено је да се одмах на целој територији НР Србије приступи организова-
њу сабирне акције за помоћ грчком народу. Да би се ова акција што боље 
организовала и спроводила, било је потребно да Покрајински и обласни 
одбори и среска и месна синдикална већа одмах преузму иницијативу за 
формирање Одбора за помоћ грчком народу на својој територији. У одбо-
ре је и овде требало да уђу представници синдиката, Народног фронта, 
омладине, АФЖ-а и други угледни грађани из места. Ови одбори би треба-
ло да имају углавном радни карактер и да организују и да руководе акци-
јом за помоћ грчком народу у своме месту и читавом срезу. Пре него што 
се приступи самој сабирној акцији, одбори за прикупљање помоћи треба 
да организују и да руководе акцијом за помоћ грчком народу у своме месту 
и читавом срезу. Пре него што се приступи самој сабирној акцији, Одбори 
за прикупљање помоћи треба да организују шире конференције и да путем 
истих објасне значај читаве акције и зашто се прилази сакупљању. За аги-
тацију и техничке послове у вези са овом акцијом, Покрајински и Обласни 
одбор и среска и месна већа треба да активизирају свој апарат и читав син-
дикални актив, пошто и техничко извођење ове акције треба углавном да 
врше синдикалне организације. Од њиховог рада и залагања зависи успех 
исте, која треба да помогне грчком народу у њиховој херојској борби.18 

Упутства која су дата за спровођење акције: 
1. Прилози ће се прикупљати у одећи, обући, намирницама и новцу. 
2. Тежиште сабирне акције у намирницама треба поставити на село, 

где ће организација Народног фронта, Народне омладине и АФЖ-а при-
купљати прилоге углавном у животним намирницама (житарице, пасуљ, 
кромпир, маст итд.), достављајући извештаје и списак прилагача Одбору 
за прикупљање помоћи у граду, односно срезу. Ово наравно не искључује 

                                                                          
17 Архив Војводине, Нови Сад, Ф.213. Веће савеза синдиката Војводине – Нови Сад (1945–

1991), 1945–1989 (даље: АВ, Ф. 213), 1948, а.ј. 8755. 
18 АВ, Ф. 213, 1948, а.ј. 8755. 
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и давање прилога у новцу, одећи и обући, уколико за то постоје могућно-
сти. Акцијом треба првостепено обухватити имућнија села. Све прикупље-
не прилоге у животним намирницама градски и срески одбори за помоћ 
грчком народу, достављаће државним трговачким предузећима у своме 
месту. Код ових предузећа треба такође извршити замену лако кварљивих 
намирница за намирнице које се могу чувати и по извршеној замени исте 
предати дотичном трговачком предузећу. Полагање и замену намирница 
треба вршити интерно, уз прописну потврду предузећа за примљену робу 
по врстама и количини. Примљене потврде одбори ће достављати Одбору 
за помоћ грчком народу НР Србије у Београду. Државна трговачка преду-
зећа добиће о овом потребна упутства од својих министарстава. 

По градовима одбори ће организовати прикупљање помоћи на нај-
целисходнији начин, водећи рачуна о томе да радници дају углавном при-
логе у новцу, а остали грађани углавном у одећи и обући. Том приликом 
треба подвући да су прилози у животним намирницама, оделу и обући 
нарочито повољни за овакву помоћ, јер у томе грчки народ осећа највећу 
несташицу. Прилози у новцу достављаће се на чековни рачун Централног 
одбора ЈСЈ бр. 1 – 956030 са назнаком „Помоћ грчком народу”. Треба води-
ти рачуна о томе да ови прилози буду умерени како би се избегле оне пре-
тераности приликом сакупљања прилога за шпански народ, када су радни-
ци давали обавезе да ће прилагати месечно по 10, 20, па и 50 процената од 
своје зараде. Градски одбори ће прикупљене прилоге у одећи и обући до-
стављати са списковима Одбору за помоћ у Београду. Уколико градски 
одбори буду прикупили животне намирнице приступиће на исти начин 
као и за прилоге прикупљене у селу. Трошкове превоза прилога у одећи и 
обући, које буду имали Одбори у граду, исплаћиваће среска и месна син-
дикална већа за рачун Централног одбора за помоћ, који ће им те износе 
одобравати на основу приложених потврда о уплати. Што се тиче превоза 
намирница од села до среских места треба их организовати тако, да то 
обаве сељаци добровољним радом. Одбори за помоћ треба да одмах по 
свом формирању издају на уобичајен начин саопштења (путем локалног 
листа, конференција и томе слично) у коме ће поред осталог тачно назна-
чити, како ће се прилози сакупљати и адресу Одбора. Срески и градски 
одбори достављаће редовно сваког првог и петнаестог у месецу извештај о 
раду и току ове акције и спискове о прикупљеним прилозима у новцу, док 
ће потврде о предатим намирницама достављати одмах. Прикупљене при-
логе у оделу и обући треба достављати онда, када се сакупи извесна коли-
чина, да би се избегли велики трошкови око експедиције. Извештаје о обра-
зовању одбора за помоћ грчком народу треба доставити најдаље до 31. ја-
нуара текуће године.19 

                                                                          
19 АВ, Ф. 213, 1948, а.ј. 8755 
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Из сачуване архивске грађе види се да је помоћ која је стизала грчком 
народу из разних места Војводине, односно њихових среских и месних 
синдикалних већа, трајала до марта 1948. године, када је на захтев Главног 
одбора Јединствених синдиката Србије, Београд стигло упутство да се обу-
стави даље прикупљање прилога за помоћ грчком народу и да се изврши 
ликвидирање свих прикупљених прилога, у смислу ранијих упутстава, а 
да се овом Одбору до 15. марта пошаље извештај како је сама акција про-
текла и шта је све сакупљено на име прилога.20 Из извештаја Покрајинског 
одбора за помоћ грчком народу за Војводину, упућеног Главном одбору за 
помоћ грчком народу за НР Србију, Београд, према подацима прикуп-
љеним на терену, до тада је као помоћ прикупљено у Војводини у новцу: 
3.544.562 динара; у животним намирницама: масти 5.326 килограма, сла-
нине 6.155 кг, шећера 4.028 кг, пасуља 30.001 кг, кукуруза 729.929 кг и пше-
нице 8.366 кг, док за вуну постоје подаци само за 7 кг и 980 дкг.21 На основу 
извештаја који су Главном одбору у Београду слати од стране Покрајин-
ског одбора за помоћ грчком народу, види се да је прикупљање помоћи 
текло са извесним потешкоћама, до којих је долазило услед недовољног 
проучавања директива које су дате Окружницом Главног одбора, бр. 96/48, 
те се дешавало да су неки одбори слали директно у Београд животне на-
мирнице, а не преко трговачких предузећа како је било предвиђено. Тако-
ђе, дешавало се да је међу прикупљеном одећом и обућом било и војничких 
униформи, као на пример у Шиду и Бачкој Паланци. У неким местима је 
акција касније почела, попут Кнежевца, Шида и Новог Сада, док је у по-
следњем дат кампањски карактер, где је у појединим предузећима органи-
зовано по неколико сати рада за помоћ грчком народу, а исто тако вршено 
је прикупљање по кућама.22 

Као што је већ наведено, народне власти, уз помоћ масовних органи-
зација и Црвеног крста, организовале су смештај, храну и целокупно збри-
њавање избеглица. Већи део био је смештен у СР Македонији, док је један 
део пребачен је у Војводину, у Буљкес (Бачки Маглић). Првог јуна 1945. 
године једна група избеглица пребачена је из Македоније у Војводину, 
најпре у село Сивац (срез Сомбор), одакле је нешто касније исте године 
пресељена Буљкес, а крајем фебруара и почетком марта 1948. године, због 
пораста броја емиграната, смештена у бивша немачка села Гаково и Кру-
шевље, у близини Сомбора, у која је насељено око осам хиљада људи. У 
Буљкесу се просечно налазило шест хиљада избеглица,23 мада је ова цифра 
вероватно преувеличана, с обзиром на то да расположива документа не 

                                                                          
20 АВ, Ф. 213, 1948, а.ј. 8760 
21 АВ, Ф. 213, 1948, а.ј. 8763 
22 АВ, Ф. 213, 1948, а.ј. 8763 
23 Драган Кљакић, нав. дело, 212–213. 
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потврђују да је у селу икада број био већи од три и по хиљаде људи, изузев 
у јуну и авргусту 1946. године, када је број прелазио преко четири хиљаде. 
Податке о броју становника пружа Извештај о Грцима у Војводини, Нови 
Сад, од 12. октобар 1946. године, упућен Централном комитету КП Југосла-
вије, Београд: Бројно стање грчких емиграната износи око четири хиљаде. 
Од тог броја у Буљкесу се обично налази око 2.500, запослени на њивама, 
радионицама и као помоћно особље. Остали се налазе на радовима ван 
Буљкеса, у Новом Саду, Старој Моравици, Сонти, на салашу код Сомбора, 
на прузи Брчко-Бановићи.24 Што се тиче избеглица, они су од Југославије 
добили земљу, куће, стоку, машине за обрађивање земље, а Буљкес није 
давао откуп ни плаћао порез на доходак. Становништво је поред својих ре-
довних прихода било обезбеђено у снабдевању и тадашњим Р – картама. 
У публикацији Југословенског Црвеног крста наведено је, како је „основни 
закон ове заједнице (...): сви људи способни за рад обавезно раде.” Ову своју 
обавезу становници Буљкеса испуњавали су од лета 1946. године на 3.500 
јутара плодне оранице која им је додељена на коришћење од стране југосло-
венске државе. До тада је буљкеска комуна снабдевана храном из магацина 
III југословенске армије у Новом Саду.25 Из извештаја о Грцима у Војводи-
ни, од 12. октобра 1946. године, види се да је „на састанку у ЦК донето ре-
шење по коме су, у року од десет дана сви Грци били су скинути са следо-
вања из III Ј. А. Од тада су почели да живе од сопственог рада. Скидање са 
армијског следовања било је само почетак. Од тада смо организовали вели-
ку кројачку и ципеларску радионицу, где је упослено 220 стручњака и 50 
нестручних другова. Постоји радионица за хамове, која треба да изради 
3.500 хамова за колонисте и коларска радионица, која ради за њихове по-
требе и поруџбине. Сем тога, постоји мала плетарска радионица. Такође, 
Грци су пустили у саобраћај аутобус, како је било предвиђено. Просечно 
раде осам сати и у току лета и јесени сви су запослени. Тако да, иако је ове 
године летина подбацила услед суше, њихово економско стање знатно се 
побољшало – захваљујући томе што су упослени у разним радионицама. 
Према њиховом сопственом прорачуну, ако буду запослени као до данас у 
току зиме ће имати неколико милиона динара чисте добити, тачније, према 
њиховом прорачуну четири милиона динара. Тако што се тиче економског 
питања Грка ми смо успели позитивно решити у духу решења ЦК КПЈ”.26 
Ипак, да све није било у поптуном сагласју са политиком Београда, а самим 

                                                                          
24 Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 334. Покрајински комитет Савеза комуниста Војводине 

– Нови Сад 
(1920–1990), 1940–1990 (даље: АВ, Ф. 334), Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким 
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25 Милан Ристовић, нав. дело, 21.  
26АВ, Ф. 334, Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким емиграната у Војводини, 
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тим ни са Покрајинским комитетом СКВ, такође даје податке поменути 
Извештај, а у коме се каже: „Премда сам ја лично са њима имао неколико 
састанака на којима сам им објаснио да ће ПК директно водити рачуна 
преко народних власти бригу о њиховом економском стању, а питање везе 
са Грчком да је питање које треба сагласовати у Београду. Сем тога, објас-
нио сам им неколико пута њихов однос према државној имовини и да све 
везе и акције на територији Војводине треба да сагласују у ПК. Што се тиче 
конспирације, нагласио сам им више пута да и ја требам знати њихове везе 
са Грчком. Међутим, без обзира на детаљна објашњења грчко руководство 
прави стално грешке и крупне пропусте. Ево неколико примера: 

1. Премда материјално сада стоје боље него икада, продавали су др-
жавне ствари у Буљкесу и ван Буљкеса. Једног дана натоварили су кола и 
изашли на пијацу у Петровац, појавивши се на пијаци као трговци са раз-
ним државним стварима. Ту се ради о стварима – буради, колима, креве-
тима, разном алату и слично. Колико су ствари продали пре него што смо 
спречили нама још није познато. Њихови разлози да су желели што више 
новчане помоћи не може се узети у обзир, јер они данас материјално стоје 
добро. 

2. Поводом годишњице Е.А.М-а издали су летак без претходне сагла-
сности са нама и у Београду, премда им је наглашено да њихова политич-
ка активност ван Буљкеса у Војводини мора бити са нама сагласована. 

3. По питању санитетског материјала на њихову молбу ја сам им лич-
но саопптио да ми из Војводине њима санитетски материјал за Грчку не 
можемо дати и да тим питањем треба да се бави њихово руководство у 
Београду. Истовремено удесио сам да им Црвени крст да нешто материја-
ла за њихове овдашње потребе, као што је кинин и слично. Међутим, при-
ликом поновног тражења у Црвеном крсту санитетског материјала грчки 
лекар саопштио је другарици која није нити члан Партије да нека се не 
чуди што тако често траже санитетски материјал јер да су њихове потребе 
обзиром на ситуацију у Грчкој велике. 

4. Македонац Димитровски додељен је од наше стране да им, као до-
бар агроном и организатор помогне око обраде земље, организације ради-
оница у Буљкесу и набавци материјала за радионице. Иначе да о њиховим 
везама са Грчком и о партијском раду он не сме ништа знати. Без обзира 
на ова наша указивања они Димитровском поверавају строго поверљиве 
ствари, као набавку униформи и слично. 

Ове чињенице говоре да овдашње руководство Грка је врло слабо, да 
не одговара задацима, који стоје пред њим. Са оваквим руководством не 
може се ништа од озбиљнијих ствари темељно решити. Будући да питање 
састава њиховог руководства и веза са Грчком не улази у нашу компетен-
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цију ми износимо ову ствар вама на решавање”.27 
На основу Извештаја о месечном раду Повереника Г.И.О.А.П.В. при 

грчком месном одбору Буљкес, Павла Димитровског, под строго повер-
љивим бројем 1, од 17. септембра 1946. године, за период 15. августа до 15. 
септембра 1946. године, у Буљкесу је било у том тренутку настањено 3865 
способних људи за рад, што су подаци добијени од руководилаца грчких 
политичких емиграната у Буљкесу.28 Димитровски даље наводи: „што се 
тиче искоришћавања радне снаге, према добијеним директивама прили-
ком ступања на дужност се не може спровести до крајњих граница. Руко-
водиоци грчких емиграната правдају то с тиме што људство, које се данас 
налази у Буљкесу је оно људство, које се мора политички васпитавати, те је 
везано школом.29 

Према добијеним директивама о максимуму упослења Грка у Буљке-
су и ван Буљкеса, ради личног издржавања, а како је напред изнешено по-
стигао сам, да упослим ван Буљкеса 1500. Исто тако, у погледу правилног 
и планског рада, изашао сам на конференцију руководиоца њихових са 
конкретним чињеницама и потребама упослења до максимума. И ако је 
моје мишљење било, да се бар још 500 упути на рад ван Буљкеса, руковод-
ство је остало противно томе. 

Јуна месеца у Сонти су предузети радови на изградњи око 19 нових 
зграда и поправку 45 радничких станова. Како су они били упућени на 
рад без унапред предвиђеног плана и предрачуна за изградњу поменутих 
зграда, то сам био принуђен да одем на терен, испитам целу ствар и кон-
статујем шта се урадило и шта има да се ради. Након тродневног боравка 
на терену се констатовало, пошто сам претходно саставио комисију, да су 
објекти узети у изградњу сви започети, а не довршени. Неки од постојећих 
су довршени 80 % а неки само 50 %. Замолио сам Окружни одбор, да упути 
једног инжењера грађевинара, који је упућен и био члан поменуте коми-
сије. На тај начин успео сам да ликвидирам и доведем у ред рад Грка и 
коначне њихове исплате. Пошто је извршен превод предрачуна, којег је 
грчки инжењер радио на грчком језику, установило се, да су од јуна месеца 
до 19. септембра ове године другови у Сонти зарадили 2,000.000 динара. 
Пошто сам видео слабост у снабдевању са материјалом, то сам у Београду 
                                                                          

27 АВ, Ф. 334, Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким емиграната у Војводини, 
(Извештај о Грцима у Војводини, Нови Сад, 12. октобар 1946.)  

28 АВ, Ф. 334, Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким емиграната у Војводини 
(Повереник ГИОАПВ при грчком месном одбору, стр. пов. бр. 1, 17. септембар 1946. год, 
Буљкес, доставља извештај о месечном раду Главном Извршном одбору АПВ, Повереништву 
пољопривреде и шумарства, Нови Сад) 

29 АВ, Ф. 334, Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким емиграната у Војводини 
(Повереник ГИОАПВ при грчком месном одбору, стр. пов. бр. 1, 17. септембар 1946. год, 
Буљкес, доставља извештај о месечном раду Главном Извршном одбору АПВ, Повереништву 
пољопривреде и шумарства, Нови Сад)  
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са помоћником Министра пољопривреде договорио се, да ћу за будуће 
потребе у материјалу за довршење зграда у Сонти, да преузмем организа-
цију снабдевања. Моје мишљење је да ће се започете изградње током ове 
јесени окончати, пошто Министарство пољопривреде Ф. Ј. Србије по прет-
ходном увиду одобрава кредит од 5,500.000 динара”.30 

Организација власти у Буљкесу и односи унутар заједнице 

Иако је деловало да је живот у селу донекле добро организован у еко-
номском, културном и просветном смислу, постојала је сасвим другачија 
слика међунационалних односа, која се односила на дубоку разлику у по-
гледу решавања „македонског питања” између Грка и Славомакедонаца. 
Проблем односа Грка и Славомакедонаца био је присутан у Буљкесу до 
краја постојања ове заједнице, а нарочито се заоштрио после отварања су-
коба око Коминформа. Славомакедонци су пребацивани из Буљкеса у два 
села у близини Сомбора, Гаково и Крушевље, где су принудним пресеља-
вањем избеглица из НР Македоније створене две друге избегличке заједни-
це. Из решења која је издавала Народна република Србија, Министарство 
рада – Управа за радну снагу, Београд, на предлог Главне дирекције покра-
јинских пољопривредних добара Војводине, највећем броју ових државља-
на из грчке Егејске Македоније дозвољено је упослење код Покрајинског 
пољопривредног добра „Граничар” у Гакову.31 

Године 1946. основан је Народни одбор грчких избеглица, који је ру-
ководио привредом преко сељачке радне задруге и помоћу две главне ди-
рекције – Главне дирекције за пољопривреду и Главне дирекције радиони-
ца. О положају избеглица говори неколико података. Планирани годишњи 
доходак Буљкеса био је 1949. године око 30 милиона динара. Међутим, по 
налазу Комисије државне контроле која је прегледала материјално-финан-
сијско пословање, утврђено је да је планирана добит нереална јер је цело-
купна привреда у Буљкесу била базирана на што већој заради. Када су 
Грци по наређењу свог руководства напустили Буљкес, пронађено је десет 
великих трактора, десет вршилица, велико складиште разног пољопривред-
ног алата, једанаест аутомобила разних типова, 20.000 килограма масти, 

                                                                          
30 АВ, Ф. 334, Мање тематске групе, 1946, Материјали о грчким емиграната у Војводини 

(Повереник ГИОАПВ при грчком месном одбору, стр. пов. бр. 1, 17. септембар 1946. год, 
Буљкес, доставља извештај о месечном раду Главном Извршном одбору АПВ, Повереништву 
пољопривреде и шумарства, Нови Сад) 

31 Архив Војводине, Нови Сад, Ф. 232. Главна дирекција Покрајинских пољопривредних 
имања – Нови Сад (1946–1952), 1946–1952 (даље: АВ, Ф. 232), Списи са личним подацима рад-
ника емиграната из Егејске Македоније запослених код Дирекције и на ППИ са презименима 
на слова А – Ш, 1948–1951, а..ј. 1148 - 1173 



Драгана Ћираковић: ГРЦИ У ВОЈВОДИНИ 1945-1949. ГОДИНЕ 197 

21.000 килограма шећера, 3.000 килограма кафе, 2.000 килограма чоколаде, 
30 вагона кукуруза, 88 вагона пшенице, 10.000 литара разног пића, осам 
вагона пасуља и макарона, 20.000 метара разног штофа, око 5.000 грла 
ситне стоке и много других ствари. Међутим, и поред велике пажње коју 
су избеглице из Грчке добиле од југословенске државе, органи Комисије 
државне контроле, који су због разних неправилности били упућени да 
прегледају материјално-финансијско пословање Народног одбора у Буљ-
кесу, утврдили су низ злоупотреба, о чему је обавештен и ЦК КП Грчке.32 
Поред чињенице да је управа села тражила да буде ослобођена пореза, Од-
бор, који је преузео улогу „аутономне владе”, штампао је сопствени новац. 
Он је био у оптицају у „комуни” у износу од укупно 9.253.255 динара. Коли-
чина буљкеских динара одговарала је укупној суми месечних плата свих 
запослених, и на тај начин је стварана резерва југословенске валуте која је 
кориштена у трговини ван села за куповину дефицитарне робе. У оптица-
ју су биле новчанице од 5, 10, 20, 50 и 100 „буљкеских динара”, с напоменом 
да важе само у Буљкесу и да за њихову вредност гарантује „Унутрашњи 
Одбор Буљкеса”. У једном чланку у листу „Борба” из септембра 1949. го-
дине, објављен је податак да је првог јануара 1949. године у оптицају било 
7.173.735 динара, осмог јануара је пуштено у оптицај још 1.988.000, а до 30. 
маја још 91.520 динара. Није познато где је новац штампан.33 Штампарија 
која је радила у Буљкесу издавала је лист „Глас Буљкеса” (Φωνή του Μπούλκες), 
који је излазио три пута недељно у тиражу од 500 примерака, а штампани 
су и други часописи, попут дечијег „Αετόπουλα”,34 школске књиге, разни 
приручници, пропагандна литература и друго. Буљкес је имао основну 
школу и нижу гимназију са наставом на грчком језику, књижару, позори-
ште, болницу и биоскоп.35 Међутим, у селу је постојала и такозвана „офи-
цирска школа”, из које су после завршене обуке борци и официри упући-
вани у Грчку где су распоређивани у јединице ДАГ-а. Грчка делегација у 
Уједињеним нацијама је 3. децембра 1946. године упутила писмо генерал-
ном секретару оптуживши суседне државе за помагање герилске акције у 
Грчкој. Између осталог, наведено је да „у логору Буљкес у Војводини, обла-
сти у Југославији, ради војно постројење које прикупљене људе подвргава 
обуци за герилске активности у Грчкој. Ови људи су изабрани од чланова 
ЕЛАС-а, њих 2.500 до 3.000 који су после споразума у Варкизи потражили 
уточиште у Југославији. Међу њима има много оних чије је хапшење наре-
ђено због повреда грађанског законика”. У првој половини 1947. године 
радила је Анкетна комисија Савета безбедности УН, којој је упућен један 

                                                                          
32 Драган Кљакић, нав. дело, 213. 
33 Милан Ристовић, нав. дело, 39–40.  
34 http://panosz.wordpress.com/2010/04/22/civil_war-53/  
35 Милан Ристовић, нав. дело, 39–40.  
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документ, „Меморандум грчких политичких избјеглица у Југославији”, у 
коме се, поред изношења разлога њиховог бекства из Грчке (рат, прогони, 
тортуре и терор „монархофашистичких власти”), истичу услови живота у 
Југославији и стварање „избегличких заједница” (Буљкес, Скопље, Битољ 
и друге). Посебно се наглашавало да су избеглице основале „...радне задру-
ге, као на пример у Буљкесу, које раде на мирној изградњи у демократској 
Југославији”. Одбачене су оптужбе грчке владе да је Буљкес „ратна база 
партизана”, „војна академија”, „...да се у Буљкесу налазе грчки таоци, не-
пријатељи наше демократске војске...”36  

Међутим, и поред наизглед јаке економске ситуације и пружене по-
моћи од стране југословенских власти, дошло је до одласка Грка у Чехо-
словачку и друге земље, због „терора у Буљкесу”.37 Наиме, Буљкесом је од 
јула 1946. управљао Одбор (εσωτερική Γραμματεία), састављен од девет члано-
ва. На челу Одбора је до средине 1947. године био члан ККЕ Михалис Пе-
ктасидис (Μιχάλης Πεκτασίδης), близак сарадних Захаријадиса и руково-
дилац тајне полиције ЕАМ – ЕЛАС-а (ОПЛА – Οργάνωση Περιφρούρησης 
Λαϊκού Αγώνα). Наредне председнике Одбора, као и остале руководиоце 
места, постављао је ЦК ККЕ, док је чланство ове партије било подељено на 
ћелије од по пет чланова, чији је задатак био да чврсто држе под својом 
командом све у селу.38 Уопштено гледајући, однос руководства Буљкеса 
према избеглицама у том месту био је изузетно лош. Економски положај 
становништва села био је врло тежак, упркос свој помоћи народне власти 
Југославије. Руководство је водило рачуна о што већој заради, а становниш-
тво је живело у тешким условима. Због тога су се избеглице често обраћале 
југословенским властима с молбом да им се одобри исељење из Буљкеса. 
Грчко руководство се енергично борило против сваког ко би се усудио да 
се жали на тешке услове живота, проглашавајући га издајником, неприја-
тељем борбе народа, партије, а њихова милиција, која је имала функцију 
извршног органа власти, немилосрдно се обрачунавала са свима који би се 
тако „огрешили”.39 У време док је Комисија државне контроле радила у 
Буљкесу избеглице су, упркос упозорењу руководства Буљкеса, тајно дола-
зиле да се жале Комисији, дајући изјаве о тешком животу и неправилном 
раду руководства. У седам дана рада, Комисија је добила 85 изјава и запи-
сничких саслушања у којима су се људи жалили, изјављујући да желе да 
напусте Буљкес. Захаријадисови људи се се нарочито сурово обрачунава-
ли са маркосовцима, симпатизерима смењеног врховног команданта ДАГ-
а. Многи од њих су завршили у бунарима око Буљкеса. С друге стране, 

                                                                          
36 Милан Ристовић, нав. дело, 47–50. 
37 Драган Кљакић, нав. дело, 214. 
38 Милан Ристовић, нав. дело, 24–26. 
39 Драган Кљакић, нав. дело, 214. 



Драгана Ћираковић: ГРЦИ У ВОЈВОДИНИ 1945-1949. ГОДИНЕ 199 

интересовање Запада за дешавања у овом месту било је интензивно готово 
од самог доласка првих избеглица из Егејске Македоније у Војводину. Југо-
словенске власти су током лета и јесени 1945. године дале одобрење стра-
ним новинарима да посете Буљкес, како би се европска јавност разуверила 
о постојању „војног логора” у коме се његови становници држе под прину-
дом. Заоштравање стања у Грчкој додатно је подстакло занимање међуна-
родне јавности за Буљкес као „екстериторијални грчки комунистички екс-
перимент”, а посете селу биле су редовна тачка у распореду страних поли-
тичких представника и новинара који су долазили у Југославију.40 

Сукоб Југославије и Совјетског Савеза, односно комунистичких пар-
тија и земаља чланица Информбироа, имао је велики значај не само за 
опстанак и будући политички развој Југославије, већ и за покретање зна-
чајних привредних и политичких процеса на југословенској територији. 
Непосредно пре сукоба изгледало је да у односима две државе нема ника-
квих неспоразума и тешкоћа, међутим, југословенско-совјетски односи по-
чели су да се погоршавају крајем 1947. године, с тим да такве вести нису 
излазили у јавност.41 Комунистичка партија Југославије била је чланица 
Информбироа основаног на Стаљинову иницијативу, а Југославији је пове-
рено седиште организације. Све је указивало на на висок степен блискости 
између КПЈ и СКП(б) и других чланица Информбироа и јединство њихо-
вих ставова. Међутим, до изненадног обрта у односима дошло је, између 
осталог, због закључивања југословенско-бугарског уговора о савезу, идеје 
о федерацији, односно конфедерацији балканских и подунавских држава, 
укључујући Пољску, Чехословачку и Грчку, као и пристанка Југославије 
да, на молбу албанске владе, упути две дивизије у ову земљу због грчких 
претензија на албански део Епира.42 Следеће, 1948. године, на букурештан-
ском заседању, без присуства југословенских делегата, усвојена је Резолу-
ција којом је врх Комунистичке партије Југославије оптужен за неприја-
тељску политику према Совјетском савезу, за запостављање класне борбе и 
слично. Иако је Пети конгрес КПЈ, одржан у јулу 1948. године, пружио пу-
ну подршку постојећем партијском руководству, многи чланови су ипак 
остали оданији Стаљину него Титу. На састанцима војвођанског ПК подр-
жан је став ЦК КПЈ којим су негиране совјетске оптужбе које су се односи-
ле на класну борбу, наводећи како „наша аграрна реформа, наш порески 
систем, наше уредбе о откупу житарица као и остале мере, живи су доказ 
заоштравања класне борбе на селу у којој смо ми ишли свесно на ограни-
чавање кулачества и политичку изолацију експлоататорских елемената на 
селу од осталог дела радног сељаштва...”. Следећа година донела је још ве-

                                                                          
40 Милан Ристовић, нав. дело, 32–33. 
41 Небојша Петровић, Политика на селу 1945–1950, Нови Сад 2009, 121.  
42 Историја Савеза комуниста Југославије, 356. 
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ће притиске на Југославију, што је довело до тога да КПЈ „коначно рашчи-
сти са онима за које се зна да су присталице Коминформа.” 43 У наредном 
периоду ПК је све више пажње посвећивао утицају сукоба са Информби-
роом на држање националних мањина у Војводини.44 Што се становника 
Буљкеса тиче, сукоб на релацији Београд – Москва имао је утицаја и на ову 
заједницу, која је оптуживала југословенску владу за рестриктивну и непри-
јатељску политику према руководству места, односно Одбору, и ометање 
пребацивања обучених присталица ДАГ-а назад у Грчку, кроз појачан над-
зор југословенских полицијских органа над збивањима у селу. Унутрашњи 
расцеп на „титоисте” и „стаљинисте”, којих је било далеко више од првих, 
такође је негативно утицао на живот у Буљкесу, односно сматра се да је 
отварањем сукоба са Информбироом почео крај заједнице у Буљкесу.45 
Захаријадис је у јуну 1948. године отпутовао у Москву где је у ЦК КПСС 
изложио своје виђење односа Коминистичке партије Грчке и КПЈ, оптужу-
јући југословенски партијски и државни врх, поред невољног признавања 
значаја југословенске помоћи, за „непринципијелност”, скривене суштине 
сукоба са Коминформом, за критике Стаљинове политике и слично. У исто 
време растао је и сукоб унутар „комуне” у Буљкесу између руководства и 
осталих становника села, који су због притиска Захаријадисових приста-
лица који су се изјаснили за ставове Информбироа постајали све дубљи.46 
Заоштравање сукоба око прихватања Резолуције Информационог бироа 
довело је и до проблема и прекида даљег слања бораца из избегличких ло-
гора у Југославији назад у Грчку, због противљења југословенских власти. 
ЦК КПГ се у првој половини 1949. године обратио ЦК КПЈ са списком за-
хтева и примедби на сарадњу са Југославијом. Иако су југословенске власти 
негирале постојање рестриктивних мера према становницима Буљкеса, 
постоје подаци да у којима се наводи да нису издавале одобрење за регру-
товање избеглица ни врбовање дезертера из грчке краљевске армије, док 
су забрањивале онима који су хтели да буду пребачени у Буљкес одлазак 
тамо, и чак су притварале осумњичене за везе са овим војвођанским селом. 
Било је забрањено и растурање листова „Глас Буљкеса” и „Непокорени”. 
Власти у Југославији су обавестиле 15. марта 1949. године општину у Буљ-
кесу да се уводи забрана кретања његових становника ван атара села, изу-
зев руководства и то по добијању посебних дозвола, и био је забрањен сва-
ки контакт са суседним селима Гаково и Крушевље, у која су 1948. године 
из Буљкеса пресељени Славомакедонци.47  

                                                                          
43 Слободан Бјелица, Комунисти Војводине и сукоб са Информбироом, Истраживања, бр. 20, 
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47 Исто, 64. 



Драгана Ћираковић: ГРЦИ У ВОЈВОДИНИ 1945-1949. ГОДИНЕ 201 

Крајем августа 1949. године руководство Буљкеса је, по директивама 
ЦК КП Грчке и Захаријадиса, поставило захтев да се избеглице пребаце у 
Чехословачку, а исто су тражили и становници Буљкеса, који су у једном 
меморандуму, упућеном председнику Владе ФНРЈ Јосипу Брозу Титу и 
министру спољних послова Едварду Кардељу, навели следеће: „...Након 
затварања границе са Ваше стране и створене ситуације са нашом Привре-
меном Демократском Владом, није нам више дата могућност да помажемо 
борбу нашег народа. Истовремено у последње време од стране Ваших вла-
сти у нашем селу је створена једна ситуација која се може сматрати све дру-
го него пријатељска. Ове озбиљне чињенице довеле су нас до неопозиве 
одлуке да од Вас тражимо да нам дозволите, да се преселимо у Чехословач-
ку, која је спремна да нас прими...”48 

Југословенске власти су дале свој пристанак, и први транспорт из Буљ-
кеса отишао је 30. августа 1949. године, а у првој половини септембра у три 
транспорта пребачено је преостало људство преко Мађарске у Чехосло-
вачку.49 Званично саопштење о гашењу четворогодишње избегличке „ко-
муне” у Буљкесу издато је у једном чланку у листу Борба од 5. септембра 
1949. године, у коме је дат преглед историје настанка ове заједнице, чиње-
нице о злоупотребама њеног руководства откривеним после инспекције 
државне Контролне комисије, као и сведочења становника који се нису 
слагали са званичном политичком линијом свог руководства, сврстаног уз 
ставове Информбироа. После пресељења у Чехословачку, у Буљкесу је оста-
ло око 800 чланова бивше заједнице, од којих је само неколицина настави-
ла живот у данашњем Бачком Маглићу, као својеврсно сведочанство о по-
стојању грчке заједнице у Војводини.50 
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49 Драган Кљакић, нав. дело, 214. 
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SUMMARY 

Greek emigrant community in Buljkes was founded as a result of defeat-
ing Greek revolutionary army in the civil war against regular royal army, which 
lasted from 1945 until 1949. First refugees started to come in Yugoslavia at the 
very beginning of the war, and the number of them was rising in next few years, 
proportionally to the casualties in the arrays. There were several gathering cen-
ters of Greek refugees, however one of the most famous and most controversial 
of them was village Buljkes in Vojvodina. Due to the specificity of its habitants 
and their internal and external relations, the village became the subject of inte-
rest of domestic and foreign public, and most of all European countries govern-
ments. In one moment Buljkes became a state within the state, its government 
printed their own money and managed the community in inappropriate way, 
which led to different malformations and abuse of power. Moreover, a strong 
line of Communist Party of Greece about the conflict between Yugoslavia and 
Soviet Union, in which the large number of Buljkes citizens chose the be on side 
of Moscow, influenced on fast breakdown of the community and moving its 
members to another socialist countries. Only a small number of Greeks stayed 
in Vojvodina, where they integrated and lost the connection with their own 
country, which many of them never visited again in their lifetime. 
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Archiv der Woiwodina 

GRIECHEN IN DER WOIWODINA 
1945-1949 

ZUSAMMENFASSUNG: Die griechische Emigrantengemeinschaft enstand 
infolge der Niederlage der griechischen revolutionären Armee im Bürgerkrieg 
gegen das reguläre staatliche Königsheer, der von 1945 bis 1949 gedauert hat. 
Erste Flüchtlinge kamen in Jugoslawien ganz am Anfang des Kriegs an und 
ihre Zahl hat sich in den dararuffolgenden Jahren vermehrt, proportionell den 
Verlusten an den Feuerlinien. Als Versammlungsorte der griechischen Flücht-
linge gab es einige Zentren, zu denen auch das Dorf Buljkes in der Woiwodina 
gehörte, und es war eines der bekanntesten und vielleicht auch eines der kon-
troversesten. Wegen der Besonderheiten seiner Einwohner und deren sowohl 
äußeren als auch inneren Verhältnisse wurde das Dorf zum Gegenstand des 
Interesses der einheimischen und der ausländischen Öffentlichkeit, vor allem 
der politischen Kreise von europäischen Staaten. In einem Moment wurde 
Buljkes Staat im Staat, seine Führung hat sein eigenes Geld gedruckt und die 
Gemeinschaft auf eine Weise geleitet, welche zu verschiedenen Missbräuchen 
und Malversationen führte. Die entschlossene Haltung der Kommunistischen 
Partei Griechenlands im Konflikt zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion, 
als die Mehrheit der Einwohner von Buljkes auf die Seite von Moskau trat, 
führte zum schnelleren Zerfall dieser Gemeinschaft und zum Weggang ihrer 
Mitglieder in andere sozialistische Länder, während eine geringe Zahl der 
geflohenen Griechen in Buljkes und in anderen Orten der Woiwodina geblie-
ben ist, wo sie sich integriert und fast jede Beziehung zum Heimatland verloren 
haben. Viele von ihnen konnten ihre alte Heimat nie mehr besuchen.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Buljkes, Griechen, Jugoslawien, Informbiro 
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ИВАНА ПЕТРОВИЋ, АРХИВИСТ 
Архив Војводине, Нови Сад 

ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ И СМРТНОСТ ДЕЦЕ У 
ПРВИМ ГОДИНАМА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА  

У ВОЈВОДИНИ 

САЖЕТАК: После Првог светског рата у целом свету је почео да опада мортали-
тет одојчади и мале деце, у неким земљама чак је ова тенденција настављена и за 
време Другог светског рата. У Југославији је у односу на друге европске земље овај 
пад био најмањи. Тачније непосредно пред почетак Другог светског рата Југосла-
вија је спадала, према укупној смртности деце до 10 година, у ред најгорих земаља 
света. Зато је држава у првим деценијама после Другог светског рата настојала да 
ојача и организује систем здравствене заштите. Нарочит акценат ставља се на здрав-
ствено просвећивање, као предуслов за уклањање великог процента оболевања и 
преране смртности код деце. У раду је на основу архивске грађе приказана борба 
нове (комунистичке) власти у циљу превазилажења овог проблема. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: здравство, морталитет, деца, здравствено просвећивање, Хиги-
јенски завод, Војводина. 

Демографске промене су често показатељ општег развоја становниш-
тва, односно друштвеног и економског развоја једне земље. Мере којима се 
утврђује степен развоја становништва могу бити различите али је један од 
класичних показатеља социо-економских и здравствених прилика као и 
стања здравствене службе морталитет становништва, посебно морталитет 
одојчади. Због свог друштвеног значаја о овом проблему се доста писало у 
предратној и послератној стручној литератури.1 Покушаћемо на основу 
архивске грађе да представимо које мере је држава предузела у послерат-
ном периду да превазиђе овај проблем. После Првог светског рата у целом 
свету је почео да опада морталитет одојчади и мале деце, у неким земљама 
чак је ова тенденција настављена и за време Другог светског рата. У Југосла-

                                                                          
1 Невена Стојков, Смртност деце и омладине у Југославији од 1951–1968, Београд 1971, 7. 
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вији је у односу на друге европске земље овај пад био најмањи.2 Од 1930–1939. 
године, умрло 1.041.205 пре навршене десете године живота, свако четврто 
живорођено дете је умрло, што значи да је Југославија спадала према укуп-
ној смртности деце до 10 година у ред најгорих земаља света.3  

Међу узроцима смрти деце могу се разликовати две групе: они на ко-
је човек теже може да утиче (ендогени) и они који на дете делују споља из 
његове околине на које здравствена служба у великој мери може да утиче 
(егзогени). Колики ће бити утицај егзогених фактора на морталитет зависи 
од здравствених, просветних, социо-економских и других прилика једне 
земље. Са побољшањем животног стандарда опада значај егзогених узро-
ка смрти деце.4 Зато је држава у првим деценијама после Другог светског 
рата настојала да ојача и организује систем здравствене заштите. У том по-
гледу одлуком Главног народноослободилачког одбора Војводине (ГНООВ) 
о привременој организацији делокругу рада Народноослободилачких од-
бора на територији Војводине од 7. јануара 1945. године (Службени лист 
АПВ бр 1/45), између осталих органа, формира се Одељење за народно 
здравље5 са задатком да се стара о организацији здравствене заштите наро-
да, обнављању и организовању здравствених станица и амбуланата, отва-
рању и организовању народних апотека, организовању бањских лечења и 
сузбијању заразних болести које су се често јављале као последица рата. 

Поред бројних наслеђених проблема са којима се сусретао предход-
ни режим (епидемије бројних заразних болести, општа заосталост земље, 
лоше хигијенске навике у заосталим патријархалним срединама, дубоко 
укорењени и по народно здравље штетни обичаји, схватања о узроцима 
болести, опште стање социјалне и културне запуштености и слично) у Вој-
водини је после рата дошло и до прилива знатног броја новог становниш-
тва, различитог по својим културним, хигијенским навикама и обичајима. 

                                                                          
2 Исто, 8. 
3 Зборник I конгреса лекара ФНРЈ, II том, Медицинска књига, Београд, Амброжић Мати-

ја, Смртност деце у нашој земљи, 38–39.  
4 Невена Стојков, нав. дело, 9–10. 
5 Архив Војводине, Ф. 192. Савет за народно здравље Извршног већа Народне скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине, (1945–1962) (у даљем тексту: АВ, Ф. 192), Белешка о фонду: 
Одлуком ГИОНС АПВ од 24. маја 1948. године, реорганизацијом извршних органа форми-
рано је Повереништво за народно здравље, рад овог Повереништва трајао је до 15. јула 1951. 
године, када се Повереништво за народно здравље и Повереништво за социјално старање 
спајају у Савет за народно здравље и социјалну политику, који ће радити до 15. јуна 1956. го-
дине (Службени лист АПВ 9/1956). Одлуком о организацији Управе (Службени лист АПВ, 
бр.8/56), уместо укинутог Савета за народно здравље и социјалну политику формирани су 
Савет за народно здравље и Савет за социјалну заштиту. Савет за народно здравље престао 
је са радом половином 1962. године, (Наредба о укидању и оснивању неких покрајинских 
органа управе, Службени лист АПВ бр.13/1962.) Спајањем Савета за народно здравље и Са-
вета за социјалну политику образован је Савет за народно здравље и социјалну политику 
(Службени лист АПВ бр.12/62). 
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У много већем обиму него што је то био случај у претходном режиму, др-
жава и партија преузимају контролу над васпитањем, образовањем и бри-
гом о здрављу деце. 

Нарочит акценат ставља се на здравствено просвећивање, као пред-
услов за уклањање великог процента оболевања и преране смртности код 
деце. Ову акцију су поред здравствених радника спроводили социјални, 
просветни радници, представници масовних и друштвених организација 
и група. Центри здравствено-просветног рада су представљале све здрав-
ствене установе, школе и друге институције.6 Један од центара за здрав-
ствено просвећивање је поред Одељења за народно здравље био и Хиги-
јенски завод у Новом Саду.  

После ослобођења, Хигијенски завод у Новом Саду је добио назив 
Санитарно-епидемиолошки завод у Новом Саду и вршио је само текуће 
рутинске-бактериолошко-серолошке и санитарно-хемијске прегледе, а 
целокупан рад на на организацији и руковођењу противепидемијском 
службом на територији Војводине спроводио је Одсек за борбу против 
акутних заразних болести у саставу Одељења за народно здравље ГНОО 
Војводине, која је у другој половини августа 1948. године прешла у састав 
Покрајинске санитарне инспекције (основана 1947). Органи Покрајинске 
санитарне инспекције су биле: Санитарно-противепидемијске установе и 
Теренска-градска и Среска санитарна инспекција. Санитарно-противепи-
демијске установе су биле: Санитарно-епидемиолошки завод у Новом Саду, 
Санитарно-епидемиолошке станице у Зрењанину, Сомбору и Суботици.7 
Крајем 1950. године извршено је спајање Покрајинске санитарне инспекци-
је са Санитарно-епидемиолошким заводом у Новом Саду. Са овом проме-
ном је отпочео рад на реорганизацији структуре и целокупног рада тадаш-
њег Санитарно-епидемиолошког завода (од 1952. године мења назив у Хи-
гијенски завод АПВ) који постаје стручно-научни орган Савета за народно 
здравље и социјалну политику чиме је делокруг рада овог Завода знатно 
проширен.8 

Овим спајањем остварено је јединствено руководство радом свих са-
нитарно-епидемиолошких станица Војводине кроз њену највећу и најбоље 
опремљену санитарно епидемиолошку установу. Овом мером су створене 
могућности да и сами лекари Покрајинске санитарне инспекције као ор-
гани Хигијенског завода Војводине, као претежно оперативне установе, 
постану и оперативни руководиоци појединих грана превентивне службе 

                                                                          
6 Милорад Ч. Драгић, Здравствена култура и здравље народа (Поводом оснивања Здравстве-

ног народног универзитета), Београд 1952. 
7 АВ, Ф. 287. Покрајински секретаријат за народно здравље и социјалну политику, (1951–

1971) (у даљем тексту: АВ, Ф. 287), Извештај о раду Покрајинске санитарне инспекције, 1948. 
8 АВ, Ф. 287. кут. 261, Годишњи извештај о раду за 1955. годину, Хигијенског завода АП 

Војводине и Покрајинске санитарне инспекције за 1955. 
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уз тесну сарадњу са стручњацима Бактериолошке и Хемијске лаборатори-
је завода. 

Хигијенски завод је добио руководећу улогу у превентивној здрав-
ственој служби за целу територију Војводине. Терен АП Војводине су чини-
ли 27 срезова и 10 градова који су слали пријаве и одјаве о акутним зараз-
ним болестима, на основу којих су се састављали редовни седмодневни 
извештаји о кретању акутних заразних болести за целу Војводину. Такође, 
добијали су и месечне извештаје о раду санитарно-епидемиолошких ста-
ница као и месечне извештаје органа среске и градске санитарне инспек-
ције. На основу ових података су се правили тромесечни извештаји који су 
се слали Савету за народно здравље и социјалну политику НР Србије.9 За 
све ове потребе током 1951. године, дошло је до формирања и комплетира-
ња одељења и одсека са стручним руководством. Тако је, између осталог, 
формирано Одељење за школску хигијену и здравствено просвећивање, ко-
је је сарађивало са истоименим руководећим одељењем Хигијенског инсти-
тута НР Србије и Институтом за здравствено просвећивање у Београду. 

Према Извештају о раду Покрајинског санитарно-епидемиолошког 
завода у Новом Саду из 1951. године, извештава се о раду овог одељења 
следеће: „Према добивеним извештајима са терена запажа се да се хигијен-
ске прилике у школама побољшавају. Већи број зграда је пред почетак 
школске године окречен, патоси намазани уљем. Једно од најосетљивијих 
питања школске хигијене, хигијенско уређење нужника и ђубришта, оста-
ло је и даље нерешено [...]. У школама дечијим домовима и интернатима, 
и другим дечијим установама и колективима епидемија није било [...]. Што 
се пак, тиче личне хигијене ученика може се рећи да се она побољшава и 
да је све мање шугаве и вашљиве деце [...]. Да би упознали прилике под 
којим живе ученици, који станују код станодаваца, тражена је редовна кон-
трола станова, као и подаци о исхрани ученика. Анкетом је утврђено да 
станбене прилике ученика зависе од социјалног стања њихових родитеља 
тако да деца сиромашнијих родитеља често немају постељу и спавају на 
патосу. Исто стање је и са исхраном ученика.”10 

У Хигијенском заводу у Новом Саду основан је Здравствено-просвет-
ни савет грађана11 у чији су састав ушли представници Савета за народно 
здравље и социјалну политику, Покрајинског одбора Црвеног крста, Анти-
фашистичког фронта жена, Синдиката и представник Савеза културно-
-просветних радника. Задатак овог Савета је био да развија делатност на 

                                                                          
9 АВ, Ф. 287, кут. 261, Годишњи извештај о раду Покрајинског санитарно-епидемиолош-

ког завода у Новом Саду 1951. 
10 АВ, Ф. 287, кут. 261, Годишњи извештај о раду Покрајинског санитарно-епидемиолош-

ког завода у Новом Саду 1951. 
11 АВ, Ф. 334. Покрајински комитет савеза комуниста Војводине, (1919 – 1990) (у даљем 

тексту: АВ, Ф. 334), кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву. 
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унапређењу народног здравља, првенствено својим радом на здравственом 
просвећивању села. То се у највећој мери постизало одржавањем популар-
них предавања лекара, бабица и другог медицинског особља. Организова-
ње система здравственог просвећивања вршило се на разне начине: пропа-
гандним активностима у вези са подизањем здравствене културе човека, 
куће, насеља, акције у вези сузбијања заразних болести, домаћичким теча-
јевима, здравственим просвећивање жена и слично. 

Према Извештају о раду Покрајинског санитарно-епидемиолошког 
завода у Новом Саду о здравственом просвећивању у 1951. години, пред-
ставници Савета су одржали састанке поводом „Међународног дана здрав-
ља”. У част ове прославе одржана су такмичења, кречене куће, уређивана 
дворишта, чишћени канали, кречене школе. Одржано је и 357 предавања 
на којима је присуствовало 50.655 слушалаца, док су у школама на роди-
тељским састанцима одржана предавања о хигијени и нези деце.12 Поред 
наведених активности знатан број извештаја установа које су се бавиле 
здравственом заштитом мајке и детета односио се на испитивање узрока 
смртности одојчади и деце у Војводини. 

Статистика на крају 1947. године је показала да је у Војводини умрло 
4.005 деце у првој години живота што је представљало 21,60 % од укупног 
морталитета у току године. Чињеница да је морталитет између 50 и 60 го-
дина старости према укупном морталитету био 10,39 %, а морталитет из-
међу 60 и 70 година старости био 15,43 %, што значи да је морталитет деце 
у првој години живота износио готово исто толико колико и морталитет 
људи између 50 и 70 година година старости.13 Ови узнемирујући подаци 
су били повод да се овом проблему посвети посебна пажња. 

Повереништво за народно здравље одредило је екипу лекара у циљу 
испитивања смртности одојчади и деце. Испитивање је спроведено у Чуру-
гу, познатом по великој смртности деце. Екипа је дошла до закључка да су 
узроци велике смртности деце тешки услови под којим живи жена у дру-
гом стању, за време порођаја, бабиња, велики број рано и нестручно пре-
храњиване одојчади, ниски културни степен становништва као и штетни 
обичаји који су се одомаћили. У Повереништву је половином 1948. године 
организован актив лекара по питању смртности одојчади и организације 
здравствене заштите мајки и деце. Актив је на свом првом састанку 10. но-
вембра 1948. године расправљао о активирању и промовисању Саветова-
лишта за труднице и одојчад, унапређивању породилишта и ванболнич-
ких породилишта, отварању дечијих диспанзера и амбуланти, отварању 

                                                                          
12 АВ, Ф. 287, кут .261, Годишњи извештај о раду Покрајинског санитарно-епидемиолош-

ког завода у Новом Саду 1951. 
13 АВ, Ф. 287, Извештај о раду Повереништва за народно здравље ГИО НС АПВ за 1948. 

годину. 
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покретних јасала за сељачке задруге, отварању дојилишта, дечијих вртића 
и друго. На састанку је планирано да се пропаганда за саветовалишта и 
породилишта изнесе на конференцији актива Антифашистичког фронта 
жена (АФЖ).14 

Женска организација АФЖ-а, све до укидања 1953. године, водила је 
широку пропагандну и едукативну акцију здравственог просвећивања 
жена. Између осталог, АФЖ је имао и Секцију „Мајка и дете”, која се, до 
Другог конгреса АФЖ Југославије, звала „Социјално-здравствена секција”. 
Секције је имала четири одсека са посебним задацима: Одсек за питања 
здравствене заштите мајке и детета, Одсек за васпитање деце и помоћ мајци 
као првом васпитачу, Одсек за помоћ деци под заштитом државе и Одсек 
за контролу спровођења закона и уредби за заштиту мајке и детета. На 
нивоу среских и градских одбора у АФЖ-у су постојали активи, који су се 
бавили појединачним питањима у оквиру рада секција или ван њих.15 У 
градовима и селима АФЖ је усмерила свој рад на побољшање здравствене 
културе становништва и спречавање ширења заразних болести, организо-
вање курсева о личној хигијени, одгајању деце, борила се против сујеверја. 

Да би ближе упознали ове нездраве појаве у друштву и стали на пут 
ширењу разних видова сујеверја, здравствене екипе су мобилисале бабице 
које су анкетирале 2.000 породица које су имале децу испод седам година 
на терену Суботице. На основу ових анкета установљено је да постоје преко 
150 различитих обичаја у вези са сујеверјем и враџбинама. Навешћемо неке 
од њих: „породиља се порађа у штали да дете буде јако као коњ, купају га у 
пепелу да очеличи [...], да једна жена пронела вест да она врло ефикасно 
лечи жутицу. Та жена за непуну две године купила кућу и виноград захва-
љујући лаковерности и здравственом непросвећености наших људи [...] та 
жена својим болесницима је давала живе вашке да гутају у трешњи и за овај 
лек је наплаћивала 500 динара на суду је изјавила да ни сама није веровала 
у свој судбоносни лек [...] Не заостаје иза ових ни такозвани „Добровољац” 
у Бајмоку који лечи све, недавно је лечио једну млађу жену из Суботице ко-
ја је била оболела од Неурастеније на следећи начин : Требала је болесница 
сваке ноћи да пије са дванаест бунара воду и после да оде кући и да чека на 
једну жену која ће доћи завезане главе али неће назвати ни добар дан ни 
Хваљен Исус него ће њу изударати метлом и онда ће она оздравити [...]”.16 

Након спроведене анкете бабице су отпочеле борбу против ових по-
јава одржавањем предавања о нези, исхрани трудница и деце, затим су 
ангажовани лекари и друго медицинског особље који су одржали предава-
                                                                          

14 АВ. Ф. 287, Извештај о раду Одсека за здравствену заштиту матера, деце и младежи 
15 АВ, Ф. 338. Покрајински одбор Антифашистичког фронта жена за Војводину, (1943–1953) 

(у даљем тексту: АВ, Ф. 338), Белешка о фонду, 4–5. 
16 АВ, Ф. 334, кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Борба против 

сујеверја. 
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ња о хигијени и сујеверју, набављени су кино-апарати и приказани су фил-
мови са овом проблематиком. Процене АФЖ-а из 1950. године говоре да 
100.000 деце умре сваке године: 1955. деца до 14 година чинила су 36,75 % 
свих умрлих (76.656). По проценама демографа, пред избијање Другог свет-
ског рата, Краљевина Југославија је имала 15.596.000 становника, висок при-
родни прираштај (између 34,26 ‰ и 31,34 ‰), али и високу смртност која 
је прираштај сводила на 14,4 ‰.17 Према подацима до којих смо дошли на 
основу реферата „Анализе здравствене заштите мајке и детета у Војводи-
ни” др Наде Мицић Паковар18 ситуација после рата је била следећа: 1950. 
године просек смртности одојчади износио је у НР Србији 11,80 %, у Вој-
водини 14,51 %, просек смртности деце кретао се у градовима Војводине 
од 8,75 % до 9,95 %, док се у срезовима кретао од 10,20 % до 19,10 %. 

На Првом конгресу лекара 1948. године у Београду, др Матија Амбро-
жић је предложио следећу категоризацију смртности одојчади на 100 жи-
ворођене деце у IX група. У прву групу долази смртност од 0,0 % – 2,9 % 
ванредно ниска, у другу ниска смртност од 3,0 % – 4,9 %, у трећу средња од 
5,0 % - 6,9 %, у четврту висока од 7,0 % – 9,9 %, у пету врло висока од 10,0 % 
– 12,9 %, у шесту ванредно висока од 13 % – 15,9 %, у седму огромна од 16,0 
% – 19,9 %, у осму групу катастрофална од 20,0 % – 24,9 % и од 25,0 % и ви-
ше монструозна.19 

У табелама је приказан преглед смртности деце у градовима и 
срезовима Војводине 1950 – 1951. године.20 

 
ГРАДОВИ СТАНОВНИКА КОЛОНИСТА СМРТНОСТ 1950. СМРТНОСТ 1951. 
АПАТИН 13,775 5000 14,12% 13,48% 
ВРШАЦ 24,500 2499 12,66% 9,69% 
ЗРЕЊАНИН 40,517 69 9,38% 12,34% 
КИКИНДА 28,400 2538 16,49% 12,19% 
НОВИ САД 77,127 126 8,75% 5,54% 
ПАНЧЕВО 30,621 377 13,28% 12,85% 
СЕНТА 25,158 79 9,44% 10,12% 
СОМБОР 33,564 597 13,88% 7,40% 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 15,706 400 15,95% 9,25% 
СУБОТИЦА 113,831 2122 15,66% 13,98% 

 

                                                                          
17 Марко Поповић, Мирослав Тимотијевић, Милан Ристовић, Историја приватног живота 

у Срба, Београд 2011, 399. 
18 АВ, Ф. 334. кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Здравствено 

просвећивање жене на селу. 
19 Амброжић Матија, нав. дело, 68. 
20 АВ, Ф. 334. , кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Здравствено 

просвећивање жене на селу, 21–22. 
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СРЕЗОВИ СТАНОВНИКА КОЛОНИСТА СМРТНОСТ 1950. СМРТНОСТ 1951. 
АЛИБУНАРСКИ 38,880 3471 13,68% 13,71% 
БАЧКОПАЛАНАЧКИ 44,124 16500 13,53% 15,07% 
БАЧКОТОПОЛСКИ 72,311 6923 10,20% 9,35% 
БЕГЕЈСКИ 56,201 6901 15,86% 15,43% 
БЕЛОЦРКВАНСКИ 29,353 2452 14,61% 17,00% 
БЕЧЕЈСКИ 62,004 160 15,58% 11,38% 
ВРШАЧКИ  40,843 4589 14,85% 15,35% 
ЖАБАЉСКИ 44,064 1963 15,94% 15,35% 
ЗЕМУНСКИ 33,913 2667 15,98% 20,33% 
ЈАШАТОМИЋКИ 28,034 13574 13,86% 14,43% 
КИКИНДСКИ  38,396 14705 16,00%  12,12% 

БЕЗ IV ТРОМЕСЕЧЈА 
КОВАЧИЋСКИ 44,402 596 12,57% 15,48% 
КОВИНСКИ 35,465 5120 16,90% 13,57% 
КУЛСКИ 71,666 33491 12,35% 12,26% 
НОВОКНЕЖЕВАЧКИ 37,452 782 13,80% 16,02% 
НОВОСАДСКИ  88,819 11273 10,42% 6,22% 
ОЏАЧКИ 68,602 30420 16,81% 13,93% 
ПАНЧЕВАЧКИ 42,003 15213 17,59% 17,39% 
ПОТИСКИ  33,692 148 16,52% 13,23% 
РУМСКИ 40,494 5951 14,56% 15,48% 
СЕНЋАНСКИ 51,829 78 13,05% 9,85% 
СОМБОРСКИ 73,427 26040 16,91% 14,27% 
СРЕМСКОМИТРОВАЧКИ 26,828 1568 19,10%  14,48% 

БЕЗ IV ТРОМЕСЕЧЈА 
СТАРОПАЗОВАЧКИ  10718 15,47%  17,86% 

БЕЗ IV ТРОМЕСЕЧЈА 
ТАМИШКИ 49,799 10002 13,44% 14,71% 
ФРУШКОГОРСКИ  22,824 1836 15,35% 14,43% 
ШИДСКИ 31,581 1419 16,72% 14,68% 

Према овом извештају основна карактеристика смртности одојчади у 
градовима Војводине је у 1950. години: у 30 % висока, у 10 % врло висока, у 
50 % ванредно висока и у 10 % огромно висока. У 1951. години: у 10 % сред-
ње висока, у 30 % висока, у 40 % врло висока и у 20 % ванредно висока.  

Основна карактеристика смртности одојчади у срезовима: у 1950. го-
дини: 14,81 % врло висока, у 55,55 % ванредно висока и у 29,62 % огромно 
висока; у 1951. години: 3,70 % средња, у 7,40 % висока, у 11,11 % врло висо-
ка, у 59,25 % ванредно висока, у 14,11 % огромно висока и у 3,70 % катастро-
фална.  



Ивана Петровић: ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ И СМРТНОСТ ДЕЦЕ... 213 

У овом извештају је наведено: „Војводина и поред тога што економски 
спада у нашу најбогатију област, а по просвећености народа међу просве-
ћеније има највећу смртност одојчади у земљи. Узрок овоме треба тражити 
у клими, пољским сезонским радовима мајке, прераном одбијању деце од 
сисе и др. као и добрим делом непросвећеношчу наше сеоске жене.” 21 

Према подацима до којих смо дошли из Извештаја о раду установа за 
дечију заштиту на терену утврђено је да је 1953. године просек смртности 
износио у Војводини 10,60 %. Половина срезова и градова имали су већу 
смртност од просека, а половина мању. Најмању смртност имао је срез но-
восадски са 4,39 %, а највећу срез шидски са 16,76 % и земунски са 15,30 %. 
У истом документу се помиње да је срез земунски у борби против велике 
смртности деце организовао покретни дечији диспанзер и основао саве-
товалиште за свако место, које се налази под директном контролом лекара 
наведеног диспанзера.22 У неким срезовима, срески одбори АФЖ-а су током 
1950 и 1951. године формирали екипе у заједници са здравственим орга-
нима за испитивање хигијенских прилика на селу, неге одојчади и просве-
ћивања мајки. Oве екипе су обишле следећа села: Лукићево (СО Тамиш), 
Орловат - домородачко село, Банатски Брестовац (СО Панчево), Караву-
ково (срез Оџачки), Бачко Добро Поље (срез Кула), Бачко Ново Село (срез 
Оџачки), Брестач, Товарник (срез Рума), Кљајићево (срез Сомбор). 

Навешћемо неке од извештаја са терена:  
село Банатски Брестовац - срез Панчево: „Прегледано је 205 школ-

ске деце. Код њих 15 нађено је белих ваши, код 178 црних ваши, од ових 15 
је имало и шугу. Обиђено је 214 кућа, куће су врло прљаве, постељина без 
навлака а често и без сламарице. Деца су прљава и поцепана, собе су нео-
кречене, а под прљав да се ни даске не виде . Жене труднице баве се истим 
посовима као и обично. Порођаје обављају саме и то често у штали у чуче-
ћем положају на земљи или слами. Сама реже пупчану врпцу и то најчеш-
ће српом [...]. Свака кућа има башту, али домаћица не зна како исту да 
користи, јер су обично засејана кукурузом и кромпиром, живине имају 
врло мало, краву само имућнији, а козу остали. Хране се пројом и млеком, 
по мало сира, а врло мало пасуљом и кромпиром. Задругари продају зара-
ђену пшеницу па купују кукуруз, јер они не једу пшенични хлеб. У месту 
живе колонисти из Србије [...]”. 

село Орловат – домородачко село: „Обишло се 380 кућа, од којих 151 
чиста, 167 средње уредних и 80 прљавих. У 20 кућа има туберкулозних 
болесника. Зграде за становање су чисте, намештаја има прилично, али 

                                                                          
21 АВ, Ф. 334. кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Здравствено 

просвећивање жене на селу, 21. 
22 АВ, Ф. 287. кут. 261, Извештај о раду Савета за народно здравље и социјалну политику 

АПВ у току 1954. године. 
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спавају по двоје и троје у једном кревету. Ово зато што држе једну намеш-
тену собу која служи само за госте. Постељина је чиста, куће се недовољно 
ветре, јер се у њима осећа задах устајалог ваздуха. Исхрана становника је 
обимна и масна, али није разноврсна. Лична хигијена је много боља него 
код колонистичких жена. Нега деце још увек није на довољној висини.” 

село Каравуково - срез Оџачки : „обиђено је 500 кућа, 80 % су чисте, 
а 20 % су прљаве. Намештаја има прилично. Башту има свака кућа, али је 
код неких обрасла у коров. Живину доста гаје али не за своје потребе него 
за продају. Храна им је углавном кромпир, пасуљ, купус, млеко. Домаћица 
кува само једном дневно и то вечеру, док преко целог дана једу сланину и 
хлеб. Неке домаћице још не знају да месе хлеб, замесе га меко и сипају у 
тепсију и поједу док је врућ. Има и таквих да када скувају живину, супу 
проспу а месо раскида и подели. Месо суше у соби крај пећи. Колико су 
жене заостале види се по томе што код њих постоји веровање да на пример 
жена пред порођај треба да носи везове лука око врата да би се лакше по-
родила. 75 % жена рађају без бабице иако у селу постоји бабица. Ретко која 
има пелене за новорођенче већ га завија у крпе. До две године умре свако 
седмо дете а томе је главни разлог слаба нега. И одраслија деца су прљава, 
балава и бледуњава.” 

Брестач и Товарник, срез Рума: „Хигијенски услови живота у сели-
ма Срема су на знатном нивоу, исхрана је такође на висини. Али у склопу 
опште хигијене има још недостатака, изненађујуће је да врло мали број 
домаћинстава има клозете. У два села нема бабице, жене се порађају код 
куће уз помоћ искусних жена. Већ 3–4 дан по порођају жена устаје и ради 
по кући, ређи је случај да лежи 6–8 дана. Нега деце је још увек слаба, деца 
се прехрањују храном коју једу и остали, купање деце је редовно.” 

У истом извештају се, такође, наводи да екипе на терену одмах пред-
узимале разне мере; запрашивање вашљиве деце, кречење и уређивање 
кућа, показивано је купање, повијање одојчади, затим кување јела за децу 
и одрасле, држана су предавања о хигијени жене, нези деце, о одвајању 
болесника и др. Али, крајњи закључак је да се „у добром делу домаћин-
става по одласку екипе наставило живети по старом.”23 

Према подацима до којих смо дошли на основу „Анализе здравстве-
не заштите мајке и детета у Војводини” др Наде Мицић Паковар, у Војво-
дини је 1951. године било 77 саветовалишта и осам диспанзера за жене, 10 
болничких породилишта, 57 ванболничких. Просек коришћења болнич-
ких породилишта износио је 60 %, а ванболничких 40 %. Током 1950. годи-
не, рођено је 42.820 деце а прегледано је у саветовалишту за жене и у саве-
товалиштима диспанзера за жене 25.183 жена, у 1951. години рођено је 

                                                                          
23АВ, Ф. 334. кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Здравствено 

просвећивање жене на селу, Рад здравствених екипа на просвећивању жена на селу. 
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38.493 деце, а у наведеним установама је прегледано 25.342 труднице. Због 
нестручне помоћи приликом порођаја у Војводини је умирало просечно 
30–40 новорођенчади. Што се тиче бројног стања бабица, у Војводини је 
1950. године било 287, а 1951. године 318. Током 1950. године, шест месних 
бабица је обавило 381 порођај, а у то време се у срезу родило 777 деце. Што 
значи да се и даље велики број деце рађао без стручне помоћи. На крају 
ове анализе, закључено је да је „у сузбијању велике смртности одојчади у 
Војводини потребан довољан број добрих и заузимљивих високо, средње 
и ниже квалификованих кадрова, довољан број добро уређених и опрем-
љених установа здравствене заштите мајки и детета, подизање здравствене 
и опште културе становника, подизање животног стандарда, социјално 
осигурање свих пољопривредних радница. Најтежи проблем је мати и де-
те на селу и решавању тог проблема мора се озбиљно прићи и обухватити 
га темељито поготово данас када здравствена служба зависи од људи са те-
рена, а они нису до сада имали свугде разумевање за проблеме задравствене 
и социјалне заштите мајке и детета.”24 

Према извештају о раду Савета за народно здравље и социјалну по-
литику АПВ из 1954. године, у Војводини је било 88 саветовалишта за жене, 
седам диспанзера, 10 порођајних одељења, 58 ванболничких породилиш-
та, бабица је било 348. У извештају се даље наводи да је смањен број поро-
ђаја без стручне помоћи, и то драстично, на пример, 1950. је број порођаја 
без стручне помоћи био 15.851, а 1953. je смањен на 5.481. 

Ангажовање државе да превазиђе овако неповољну ситуацију уна-
пређењем здравствене заштите, превентиве, отварањем дечијих диспанзе-
ра, клиника, обавезном вакцинацијом, заштитом мајки и новорођенчади, 
курсевима о нези и васпитању деце по градовима и селима, довело је до 
приметног побољшања у поређењу са ситуацијом пре рата (у поменутом 
извештају каже се да се смртност деце у Војводини смањила за 7 % у односу 
на период пре Другог светског рата). 

У реферату „Смртност деце у нашој земљи”, Амброжић је на основу 
детаљних анализа извео закључак да је просечна смртност одојчади у ФНРЈ 
1947. године ипак била нижа од смртности у предратној Југославији 1938/39 
године, такође каже да је активност стручне здравствене заштите томе до-
принела у првом реду у већим градовима. Ипак, значајнији пад мортали-
тета је наступио, тек током наредних 18 година када је процењено да је пао 
за више од 50 %.25 

                                                                          
24АВ, Ф. 334. кут. 2003, Материјали у вези са положајем жена у друштву, Здравствено 

просвећивање жене на селу, др Нада Мицић Паковар, Анализа здравствене заштите мајке и 
детета у Војводини . 

25 Невена Стојков, нав. дело, 12. 
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На крају, можемо констатовати да је нова (комунистичка) власт, у пр-
вим годинама после Другог светског рата, уложеним напорима (побољша-
вањем економских, социјалнх прилика, као и здравственим просвећива-
њем), успела да допринесе опадању смртности деце. Међутим, велики 
удео у опадању дечије смртности имала су, ипак, и: велика научна и меди-
цинска открића, као и њихова примена, конституисање педријатрије као 
посебне медицинске научне дисциплине, развитак превентивне медици-
не и, пре свега, откриће и примена антибиотика, као и масовна активна 
имунизација.26 
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GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG UND 
KINDERSTERBLICHKEIT IN DEN ERSTEN JAHREN NACH DEM 

ZWEITEN WELTKRIEG IN DER WOIWODINA 

ZUSAMMENFASSUNG: Nach dem Ersten Weltkrieg begann die Sterblichkeit 
der Säuglinge und Kleinkinder in der ganzen Welt abzunehmen, in bestimmten 
Ländern setzte sich diese Tendenz auch während des Zweiten Weltkriegs fort. 
In Jugoslawien war, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, diese 
Verbesserung am geringsten. Genauer gesagt gehörte Jugoslawien unmittelbar 
vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs, hinsichtlich der gesamten Sterblichkeit 
der Kinder unter 10 Jahren, zu den schlimmsten Ländern der Welt. Aus diesem 
Grund hat sich der Staat in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
darum bemüht, das System des gesundheitlichen Schutzes zu stärken und zu 
organisieren. Einen besonderen Akzent legte man auf die gesundheitliche 
Aufklärung als Voraussetzung für die Beseitigung eines großen Anteils von 
Erkrankungen und der frühzeitigen Sterblichkeit bei Kindern. In der Arbeit 
wurde aufgrund des Archivgutes der Kampf der neuen (kommunistischen) 
Regierung im Ziele der Überwindung dieses Problems dargestellt.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Gesundheitswesen, Mortalität, Kinder, gesundheitliche 
Aufklärung, Hygienische Anstalt, Woiwodina 
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ВЛАДИМИР УВАЛИН, ЕКОНОМИСТА 
Основна школа „Петар Петровић Његош” Врбас 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЖИВОТ У ВРБАСУ 1945-1950. 

САЖЕТАК: Одмах по формирању народне власти у Врбасу, створене су кул-
турне организације и установе. Првих дана било је доста тешко придобити интели-
генцију за рад, али под руководством Народног фронта, она се ипак примила зада-
така и извршавала их углавном на културном пољу. Од културних манифестација 
најчешће су се одржавале приредбе културно-просветних и дилетантских група, 
шарене приредбе, књижевне вечери, академије, читалачке групе и предавања на 
Народном универзитету, народна весеља и свечаности поводом радних победа и 
резултата у обнови и изградњи земље. 

Формирањем културно просветних друштава (КПД), а затим и Савеза КПД 
Врбаса и културно-уметничких друштава, потреба за посебним секцијама у Фрон-
ту је нестала. Савез су чинила сва месна КПД, истакнути културно-просветни рад-
ници које делегирају Синдикат, Народни фронт, АФЖ, Народна омладина.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: културно-просветно (уметничко) друштво (КП/УД), Синди-
кална подружница, актив Народне омладине (НО), Срески одбор (СО), Средња 
пољопривредна школа (СПШ), Гимназија, Индустријско-занатска школа, сељачка 
радна задруга (СРЗ). 

Након формирања народне власти у Врбасу за старатеља културно-
просветне имовине постављен је Александар Коровин, наставник. Присту-
пило се нормализацији образовно-васпитног рада. Управитељ основне 
школе у Врбасу био је Евдоким Канарев. Наредбом Команде места Врбас 
од 22. јануара 1945. године, поново је отворена Државна реална гимназија 
у Врбасу. Редовно предавање у школи почело је 1. фебруара.1 Након пре-
сељења са Палића, средња пољопривредна школа у Врбасу отворена је 19. 
августа 1945. године. 

                                                                          
1 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 284, Војна станица Нови Врбас 1944-1945, (у даљем 

тексту: ИАГНС, Ф. 284), К 1, 42/45. 
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Јануара исте године отворена су у Врбасу и три учитељска курса. „Курс 
Ц” завршио се 1. маја. Било је 30курсиста, претежно жена, осим Српкиња 
било је и пет Мађарица. Управник курса био је Божа Куманов. Завршном 
испиту присуствовао је, као изасланик Просветног одељења ГНООВ (Главни 
народоослободилачки одбор Војводине), професор Светозар Георгијевић.  

Другог маја увече курсисти су извели опроштајну приредбу са 15 та-
чака. Ученици основне школе-вежбаонице у Старом Врбасу приказали су 
скеч Руској браћи ми за дар освајамо град Буквар. При крају приредбе стигла 
је вест да је Црвена армија освојила Берлин. Радости омладине и присутне 
публике није било краја. Сместа се формирала поворка, која је прошла ули-
цама Врбаса, манифестујући своју радост паролама, песмом и клицањем.2 

У вези са оживљавањем културног рада омладине на селу лист Омла-
дина, 22. јуна 1945. године, објавио је прилог Митје Вошњака: „[...] Што се 
тиче оскудице у драмским сликама, песмама и рецитацијама, које би до-
шле у обзир, ми морамо да покажемо највећу самоиницијативу. Попуните 
програм наших културних приредби делима наших старијих уметника, 
драматика, песника или композитора, сакупити и умножити различити 
материјал који већ постоји на терену и измењивати умножене примерке, и 
коначно активирати омладину да сама пише и песме и скечеве и цртице, 
[...].То су основни задаци које морају решити организатори културног рада. 
Тако ће бар донекле спречити несташицу материјала за разне приредбе.”  

Председништво ГНООВ, почетком септембра 1945. године, одржало 
је курс за усавршавање наставних (школских) инструктора. За време одр-
жавања курса, дневна штампа упутила је апел за помоћ Срему. „Срце ко-
лектива одмах је заиграло. Поред једнодушне помоћи у новцу, идеја да се 
спреми и одржи програм посвећен Срему, одмах је прихваћена и у дело 
спроведена. За два-три дана спремљене су хорске песме, говори, рецита-
ције. Одржане су две приредбе, у Старом Врбасу и Кули, а приход упућен 
Одбору за помоћ Срему.”3 

Да су на територији Кулског среза, па према томе и у Врбасу, почеле 
да се одржавају шарене вечери, приредбе дилетантских група, књижевне 
вечери, те уређивати усмене и зидне новине видимо из Акта Среског одбо-
ра Уједињеног савеза антифашистичке омладине Војводине (СО УСАОВ) 
Кула бр. 208/45 од 27. новембра 1945. године, у коме је наведено: „Једно је 
важно да се и даље редовно одржавају приредбе, а долази и до сталног фор-
мирања дилетанстских група и хорова.” 4 

                                                                          
2 Oдлукa ГНООВ, бр. 42/44 и Одлукa Просветног одељка Војне управе за Банат, Бачку и 

Барању, VII бр. 32, 30. XI 1944; Слободна Војводина, 20. VI 1945, 4. 
3 Просветни преглед, 17. IX 1945, 3. 
4 Историјски архив Сомбор, Ф. 226, Савез социјалистичке омладине Кула (даље: ИАС, Ф. 

226), , К 17, наведени Акт СО УСАОВ-а Кула  



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 220

Удружење занатлија у Врбасу дипломираном учитељу играња Свето-
лику Вучковићу из Куле, половином децембра 1945. године, издало је на 
употребу своју салу за време од осам недеља, у којој је намеравао да држи 
течај играња, и то три пута недељно: понедељком, средом и петком од 8 до 
10 часова увече.5 Истовремено, тач. 9. Плана рада УСАОВ за јануар 1946. 
године, требало је: „Да се у свим селима где има могућности организују 
школе играња под руководством наше оргнизације.”6 

Заживео је културно-просветни рад у средњим школама. Један од 
најважнијих задатака, који је постављен пред средње школе, на почетку 
школске 1945/46. године, био је оживљавање културно-просветног рада. 
Пошто је културно-просветни рад био разноврстан, подељен је на четири 
групе. У првој групу биле су: конференције, дискусиони састанци, чита-
лачке групе усмене и зидне новине, у другој: литерарне дружине, књижни-
це и читаонице и вокално-инструментална музика (хор, соло певање, сви-
рање на разним инструментима), фолклор и балет, те дилетантске групе. 
Трећу групу чинили су дописништво и штампа, а у четвртој групи, кроз 
васпитни рад, ђаци су се упознавали са науком о развитку друштва, где ће 
створити васпитне групе у којима ће се она проучавати, при чему ће се у 
пуној мери користити марксистичко-лењинистичка литература, која се 
тада могла слободно проучавати.7 

При Гимназији је постојао ђачки оркестар, хор и дилетантска секци-
ја, а од инструмената имали су по једну виолину, хорну, кларинет, добош, 
клавир и хармонијум (у неисправном стању), по два виолончела и пиани-
на, три бубња и осам труба. Из извештаја о раду овдашње Гимназије за 
школску 1945/46. годину види се да су ученици Гимназије организовали 
15 културно-просветних вечери и по 10 усмених и зидних новина. Настав-
ника певања и музике имала је само Гимназија. Био је то Станко Поповић, 
учитељ, „без нарочите музичке спреме”. 

Пољопривредна школа имала је хор са 26 ученика и позоришну сек-
цију. Од музичких инструмената Школа је поседовала клавир, кларинет и 
хармонијум и по две хармонике (клавирске) и виолине. Сваког четвртка 
одржавале су се културне вечери, на којима су ученици држали стручна 
предавања, рецитовали и певали хорске песме. У Индустријско-занатској 
школи, Дому културе и Радничком дому постојао је по један клавир. Основ-
на школа имала је ђачки оркестар и хор, док је од инструмената поседова-
ла један клавир и четири хармонијума, од којих су два била у неисправном 
стању. Приватних музичких школа није било, нити су држани приватни 
                                                                          

5 У каснијем периоду, Вучковић је члан Културно-просветног одбора СО НОВ Кула и 
запажена је његова активност (1947) око припремања Среског фестивала културно-уметнич-
ког стваралаштва омладине. ИАС, Ф. 226, К 17, Акт СО НОВ Кула, бр. 146, 2. III 1947. 

6 Исто, Акт Окружног одбора УСАОВ Сомбор, бр. 39/1945, 31. XII 1945. 
7 Млади борац, 24. X 1945, 5. 



Владимир Увалин: КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ЖИВОТ У ВРБАСУ 1945-1950 221 

часови музике. Разних музичких инструмената било је и код становника 
места.8 

Индустријско-занатска школа у Врбасу, 20. новембра 1946. године 
приредила је позоришни комад - шарено вече у Дому културе. 

Културно-просветни рад међу омладином Врбаса, током фебруара 
1946. године, добро је напредовао, тако да су се у месту одржавале приред-
бе, било у име неке помоћи или пак за саме омладинске библиотеке. Овај 
рад такође се развијао и код омладине мањина, Мађара и Русина. Забеле-
жено је да је омладина Врбаса, током маја, извела две приредбе, једна од 
њих дата је од стране русинске омладине, на матерњем језику.  

Успостављена је сарадња између омладине Врбаса и омладине из дру-
гих места. Тако је омладина Врбаса, почетком марта 1946. године уступила 
једну хармонику омладини Соколца (Липар).9 

Крајем марта 1946. године Општински одбор УСАОВ Сомбор добио 
је задатак да у току лета изгради неколико кућа у сремском селу Михаљев-
ци. У сврху изградње, као добровољни прилог, продавали су се листићи 
по улицама. Истовремено, својим Актом бр. 143/46 позвао је Пољопри-
вредну школу у Врбасу да изведе једну позоришну представу у корист 
порушеног Срема. „Важно је да та приредба не буде само ради приредбе 
и да се покупи новац, већ да она буде на нивоу, што је нарочито ослабило 
у последње време, с тим пре што она треба да буде намењена тако озбиљ-
ној акцији, као што је помоћ Срему.”10 

Радничка омладина такође учествује у културно-просветном раду 
кроз припремање својих приредби и усмених и зидних новина. О зидним 
новинама, уопште, говори нам и Извештај СО УСАОЈ Кула за фебруар 
1946. године у коме се каже: „Зидне новине излазе често и сада су много 
боље него што су раније биле, тако да пишу само о проблемима који су 
унутар омладине. Одржане су две изложбе зидних новина, једна у Врбасу 
и једна у Кули, на којима је било изложено преко 60 примерака зидних 
новина.” 

Да је културно-просветни рад радничке омладине Врбаса заживео, 
потврђује нам извештај СО НОВ крајем маја 1946. године: „Културно-про-
светни рад исто је слаб, омладинске хорове и дилетантске групе нема нигде 
изузев Врбаса, где је радничка омладина посветила највише пажње кул-

                                                                          
8 На дан 16. VI 1946. у Врбасу је пет школа и то: СПШ са 102 ученика; Гимназија (редовна 

настава) - 313; Индустријско-занатска школа - 108; Стручна продужна школа - 95 и основна 
школа - 1.505 ученика, док је на Гимназијалском течају 111 полазника. Историјски архив 
Града Новог Сада, Ф. 309, Народни одбор општине Врбас (даље: ИАГНС, Ф. 309), К 80, Акт 
МНО Врбас, бр. 6337/1946, 16. VI 1946. 

9 ИАС, Ф. 226, К 17, Акт СО УСАОВ Кула, бр. 101/1946, 18. III 1946.  
10 Исто, Акт СО УСАОВ Кула, бр. 128/46, 30. III 1946. 
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турно-просветном раду у срезу.” Број радничке омладине у Кулском срезу 
био је 579, од тога више од пола су Мађари. 11 

Народ је почео културно да живи, а могао је само оним што је имао, а 
имао је фолклор. Нацинални, као и субјективни, моменти имали су у томе 
улогу. Главној комисији за насељавање бораца у Војводини, половином 
јануара 1946. године, обратио се, у име Мађара који живе у Врбасу, делегат, 
жалећи се да им је Месна комисија у Врбасу одузела бившу „фашистичку” 
кућу у којој је био смештен њихов Културно-просветни дом. О овоме је 
Главна команда обавестила своју Месну комисију и Месни народни одбор 
(МНО) Врбас: „Како се ту ради о националној мањини то је без даљњег 
потребно да се одреди једна зграда у којој ће исти моћи имати свој про-
светни дом. Ради тога та комисија са МНО прегледаће кућу у којој је био 
до сада смештен дом, те уколико иста није земљорадничког карактера 
треба да и даље служи као културни дом, а уколико дотична зграда има 
потребне господарске зграде то исту можете доделити колонистима, а за 
Мађарски културни дом одредити другу зграду, прикладну горњој сврси. 
У смислу горњег акта поступите споразумно са месном комисијом за насе-
љавање бораца како би се удовољило оправданим разлозима мађарске 
мањине.”12 Књижница и читаоница није им била још формирана, пошто 
су имали мало књига на мађарском језику, а активност чланова у самом 
Друштву била је прилично слаба.13 

У месту је постојала културно-просветна екипа (омладина и старији), 
која је бројала 64 члана. Та екипа, уједно је била и члан Војвођанског позо-
ришног друштва. Код омладине било је прилично велико интересовање 
за рад у екипи, а било је довољно омладинаца способних за разне гране 
рада у екипи (рецитовање, глума, певање-ангажовање у хору).14 

Завршетком пољских радова, крајем октобра, рад на културно-про-
светном пољу у Врбасу се побољшао, пошто је сеоска омладина имала више 
времена, те му се могла више посветити. Именован је културно-просветни 
руководилац, којем се достављао материјал који треба да се увежба за при-
редбу пред наступајуће изборе. Кроз рад културне екипе и наступ хора, 
спремају се приредбе, чиме се омладина културно уздиже.  

На Среској конференцији НОВ Кула, 9. фебруара 1947. године, Да-
ринка Сјеклоћа, председник МО НОВ Врбаса, изнела је: „Све до скора из-

                                                                          
11 ИАС, Ф. 226, К-17, Извештај СО НОВ Кула о радничкој омладини за месец мај 1946, бр. 

194/46.  
12 ИАГНС, Ф. 309, К 79, 686/46. Из списка кућа заузетих од стране државних и других вла-

сти, који је саставио МНО Врбас, 14. маја 1946. године, види се да је мађарски НФ био заузео 
кућу у Улици Светозара Марковића Тозе бр. 30, са три стамбене просторије. Исто, 4611/46.  

13 Архив Војводине, Ф. 334, Покрајински комитет Савеза комуниста Војводине (даље: АВ, 
Ф. 334), К. 247, 10019, 4. 

14 ИАС, Ф. 226, К 17, Акт бр. 225/46, 29. VI 1946. 
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међу омладине појединих нација била је подвојеност али је та појава орга-
низовањем заједничких игранки отклоњена. На култ. просв. пољу пости-
гнути су добри резултати. Приредбе се дају у сваком активу посебно. [...] 
На конференцијама и приредбама омладина је недисциплинована”.  

На истој Конференцији, приликом доделе прелазне заставице МО 
НОВ Врбаса, код културно-просветног рада наведено је: „Дато 5 добро 
припремљених приредби у корист интерната и 16 реонских приредби у 
корист омладинске организације. Формиране су групе за фестивал”. Једну 
од приредби дала је Пољопривредна школа. 

У току пролећа 1947. године одржани су срески и окружни фести-
вали сеоске омладине и окружни фестивали средњошколске омладине. 
Радничка омладина није имала своје посебне фестивале, већ је учествовала 
на фестивалима које је организовао Синдикат. Врбас је тада требао да буде 
представљен са три фолклорне групе: црногорском, русинском и српском. 
Црногорска група требала је да наступи са Црмничким колом (осам извођа-
ча), и мушким дуетом певача у извођењу песме Ловћеном над морем. Русин-
ска група (осам извођача) требала је да наступи са народном игром Казачок, 
док је српска група спремала две тачке: Момачко коло (10 извођача) и Ђур-
ђевка са 12 извођача.  

Из Акта СО НОВ Кула бр. 265 од 9. јуна 1947. године, види се да је у 
суботу, 7. јуна, у Кули одржан Срески фестивал радничке и сеоске омла-
дине. На Фестивалу је учествовало свега пет места (Кула, Сивац, Руски 
Крстур, Вепровац и Куцура), док Врбас није учествовао.  

На основу Акта Секретаријата ГО НОВ Нови Сад бр. 208/47 од 15. ја-
нуара 1947. године, новчана средства, која су била потребна за припреме 
групе Актива Народне омладине, требала су да се обезбеде од приредби 
које ће извести пре фестивала, бар три пута. Поступајући по овом захтеву 
Актив НОВ Средње пољопривредне школе одржао је шест приредби, од 
тога три у Врбасу, у Уљари Војводина, Шећерани Бачка и Болници.  

Фестивал средњошколске НОВ Сомборског окружја одржан је у Сом-
бору, почетком априла 1947. године, уз учешће средњошколских група 
Народне омладине гимназија из Врбаса, Руског Крстура, Куле и Сомбора, 
те Индустријско-занатске школе из Апатина, Средње пољопривредне шко-
ле из Врбаса, Трговачке, Занатско-пољопривредне и Учитељске школе из 
Сомбора. То је од ослобођења била најзначајнија смотра културно-умет-
ничког рада средњошколске Народне омладине овог дела Бачке. На овом 
Фестивалу фолклорна група сомборске Гимназије била је најбоља, док је 
хор похваљен. У рангу средњих стручних школа Средња пољопривредна 
школа из Врбаса била је најбоља. 

Гимназија у Врбасу на овом Фестивалу учествовала је са фолклорном 
групом, која је извела 12 разних кола. Код драматизованих рецитација уче-
ници су говорили стихове из: Комсомолске песме, Мајаковског; Светлих гро-
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бова, Ј.Ј. Змаја; Јаме, И. Г. Ковачића и Разговора са сетом, Б. Ћопића. Насту-
пио је хор са неколико тачака, док је позоришни комад омладина извела у 
народним ношњама и представила народне обичаје у Бачкој.  

На иницијативу Културно-просветне комисије при Синдикалном 
већу у Врбасу, 10. марта 1947. године, основано је Културно-уметничко 
друштво радника и намештеника Врбаса Ђура Јакшић. Председник Акцио-
ног одбора био је Михаило Поповић. На првој седници Управног одбора 
основане су: хорска, инструментално-музичка, позориштна и фолклорна 
секција. Драмска секција бројала је 24, а фолклорна 39 чланова. У састав 
Друштва ушао је и оркестар који је деловао при Фабрици уља Војводина. 
Тада је одлучено да Друштво учествује на Покрајинском такмичењу и Фе-
стивалу Јединственог синдиката за првенство Војводине. У оквиру Друш-
тва Ђура Јакшић постојала је Дилетантска секција, као централна за Врбас, 
у коју су укључени омладинци и омладинке из места. Приредбе су одржа-
не поводом 30-те годишњице Октобарске револуције, а на дан прославе 
завршетка Омладинске пруге. Дилетантска секција постигла је запажене 
резултате у првој години рада. Секција је у оквиру првомајског такмичења 
била прва у округу и стекла право да учествује на Покрајинском првенству 
Војводине, које је одржано у Новом Саду. На њеном репертоару били су 
комади: Девојка са севера, Покондирена тиква и други. 

Поводом 1. маја 1947. године изведен је позоришни комад Партизани, 
који је режирао Зака Стакић, руководилац дилетантске секције. Према 
сећању Јуце Дишовски у комаду су играли: Данка Шијачић, Милан Брдар, 
Вера Шуваков, Данило Вујачић, Љубинка Мунић, Јуца Дишовски и др. У 
другој половини године, Секција је извела шест приредби у Врбасу, као и 
на Палићу, за раднике који су се налазили на одмору. Наредне, 1948. годи-
не на среском такмичењу у Кули освојила је прво место, док је приликом 
извођења представа у два предузећа у Врбасу, на захтев гледалаца, исте 
извела два пута. Секција је изводила позоришне комаде Ђидо и Покојник. 
Текст плаката за позоришну представу Ђидо гласио је: „Дилетантска секци-
ја Културно Уметн. друштва „Ђура Јакшић” при М.С. већу у Врбасу даје 
своју прву позоришну представу у новој сезони у суботу 20. и недељу 21. 
септембра 1947. год. у „Дому културе” у Врбасу ЂИДО.”  

Изведена позоришна представа је слика из сеоског народног живота, 
у три чина и две промене, с певањем и играњем, од Јанка Веселиновића. У 
представи су играли: Зака Стакић, Данило Вујичић, Михајло Драгичевић, 
Милан Брдар, Лазар Говорчин, Ђока Кривокућин, Велимир Бакајин, Не-
стор Станков, Ђура Степановић, Меланка Драгичевић, Љубинка Мунић, 
Даница Вујичин, Катарина Живановић, Јуца Дишовски, Марија Палоташ 
и Криста Вујичин. Редитељ представе био је учитељ Зака Стакић.15 

                                                                          
15 Сећања др Данила Вујичића, Глас, 31. I 2008.  
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Из Програма Секретаријата СО НОВ Кула са одржаних приредби 
дилетантских група сељачке омладине, у првој половини фебруара 1948. 
године, види се да је Омладинска секција у Врбасу извела позоришни ко-
мад Глуви зец, сплет народних песама и руске народне игре. Почео се, у 
већем делу, у дилетантским и фолклорним групама користити материјал 
из Омладинске позорнице.16  

Што се тиче сеоске омладине, поједини Активи Народне омладине 
одржали су игранке у својим домовима. У току новембра 1947. године, 
Активи Народне омладине Сељачких радних задруга (СРЗ) и предузећа 
одржали су 16 игранки и извели три шарене вечери. Како се до маја 1948. 
године често у Активима НО практиковало да се дају игранке „да би се 
играло”, тј. без неке вредности, то је у сарадњи са Просветним одсеком 
СНО Кула решено да се такве игранке више не одобравају. Од тада, одр-
жаване су само оне игранке које ће садржати и краћи програм, позориш-
ни комад (скеч, актовка и сл.), неки рецитал, хорске песме и друге краће 
ствари у прози.  

Септембра 1947. године Актив НО Средње пољопривредне школе 
основао је ђачку дружину. За вођу ђачке дружине одређен је Мирко Микља. 
Дружина је припремила и извела две представе. За рад литерарне дружине 
Средње пољопривредне школе били су задужени Добрица Јаћовић, Благо-
је Недић и Радован Стругар.  

О културно-просветном раду Актива НО Средње пољопривредне 
школе бринуо се њен Културно-просветни одбор.17 Одбор је био рашчла-
њен на неколико сектора. На тај начин културно-просветни рад се пра-
вилно развијао. Њихов рад се огледао у следећем: Дилетантска секција 
спремила је неколико позоришних комада (дато је 12 приредби у месту и 
на страни), хор је учествовао на приредбама, рад музичке секције био је на 
висини, ученици су користили школску библиотеку. На крају школске 
године одржана је изложба радова ученика. Актив Средње пољопривредне 
школе у току 1948. године дао је 23 комада од којих је шест позоришних.  

Дружина Индустријско-занатске школе спремила је један озбиљан 
комад, који је извeден неколико пута. Нарочито интересовање омладине 
ове школе владало је за читањем књига, а библиотеку су сами формирали. 
Најплоднији рад омладинаца у ђачким дружинама био је у врбашкој Гим-
назији, спремљено је и изведено пет представа.  

У оквиру културно-просветног (уметничког) рада Актив Народне 
омладине Гимназије, у току школске 1947/48. године, дао је следеће позо-

                                                                          
16 ИАС, Ф. 226, К 18, Акт СО НОВ Кула, бр. 3, 9. II и бр. 24, 16. II 1948. 
17 Пошто је културно-просветни рад био разноврстан и да би могао правилно да се разви-

ја било је потребно да се у свакој школи изабере широки културно-просветни одбор. Млади 
борац, 24. X 1945, 5.  
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ришне комаде: Кир Јања, Ожалошћена породица, Сумњиво лице (приказао пет 
пута у месту и два пута у срезу), затим Часовник на Кремљу, (приказан че-
тири пута), те један краћи комад Аналфабета. Квалитет приредби био је на 
завидној висини. Приход је ишао у корист Задружног дома, ђачких екскур-
зија и летовалишта.18 

У Активу Народне омладине Гимназије постојао је хор и фолклорна 
секција од 50 чланова. Хорска секција учествовла је на свим јавним при-
редбама у месту. На крају првог полугодишта, школске 1948/49. године, 
организована је приредба у којој је наступио хор и дат позоришни комад 
(једночинка) Просидба. Иста приредба изведена је и у срезу.  

При врбашким предузећима развијен је културно-просветни рад са 
омладином. Од првих дана свога постојања, Синдикална подружница 
Уљаре Домаћа посветила је велику пажњу културно-просветном раду. По 
обимности и разноврсности културно-просветног рада увек је била међу 
првима у Кулском срезу. Након пуштања у рад нове фабрике (погона), 1. 
маја 1947. године, обезбеђене су и нове просторије за свестран културно-
-просветни рад њене Синдикалне организације.19 

Актив Народне омладине Фабрике уља Домаћа у току 1948. године 
имао је културно уметничку групу, заједно са Синдикатом, коју су сачи-
њавали мађарски фолклор, мали хор, дилетантска секција. Секција је дала 
три приредбе, две у колективу и једну у шећерани. Група није имала своје 
просторије за пробе, нити музичке инструменте. Након отварања радничко-
-службеничког ресторана, 31. октобра 1948. године, у посебној просторији 
налазила се читаоница, са шах гарнитурама и столом за билијар. Синди-
кално-омладинска библиотека имала је око 200 књига, које су се издавале 
суботом.  

Године 1950. културно-просветни рад Фабрике уља Домаћа био је још 
бољи и одвијао се плански и систематски, а уједно је био и најмасовнији. 
Само драмска секција спремала је неколико позоришних комада, а наро-
чито успешно извела је драму у четири чина Тешки пут старог Михаља, 
која обрађује један детаљ из НОР-а у Хрватској. Ова секција извела је тада, 
осим у фабрици, 10 представа у Кулпину, Васиљеву, Црвенки, Кули Са-
вином Селу, Бачкој Тополи, Бачком Добром Пољу и другим местима, а за 
дочек Нове године учествовала је у програму, поред осталих секција. 

Омладинска организација Уљаре Војводина, у првој половини 1949. 
године, одржала је три шарене вечери са мањим програмом, односно че-
тири игранке до краја године. У Омладинско Културно-уметничко друш-
во Ново покољење било је учлањено 10-15 чланова Организације, „али у истом 

                                                                          
18 Исто, Извештај Актива Народне омладине Потпуне мешовите гимназије Врбас, бр. 

289, 30. VII 1948. 
19 Слободна Војводина, 21. VIII 1947, 4. 
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Друштву другови су дали слабу помоћ, тако да је и Друштво слабо функ-
ционисало”. 

Да је и у Уљари Војводина била формирана библиотека може се виде-
ти из извештаја са Изборне конференције Актива Народне омладине ове 
фабрике, одржане 5. јануара 1950. године, где је Паулина Римар предло-
жила да се библиотека среди што боље и да се поново задужи лице које ће 
руководити истом и издавати књиге на читање.  

Синдикална подружница Шећеране Бачка основала је КПД Петар 
Драпшин, у чијем су саставу хорска, драмска и рецитаторска група, а по-
четком 1950. године основанана је и фолклорна група. Деловале су две 
драмске секције, српска и мађарска. 

Некадашњи стан главног директора – модерна вила у парку – тада је 
била Дом културе. У њему су се припремали хор (40 чланова), драмска 
секција, фолклорна група и редовно давали програми и забавне вечери за 
колектив.  

У току 1947. године Друштво је одржало приредбе у Сивцу, Кањижи, 
Кули, Савином Селу и другим местима. Неколико приредби одржано је за 
грађанство Врбаса. 

У полугодишњем извештају за 1948. годину, Актив Народне омлади-
не Шећеране Бачка код културно-просветног рада (уметнички рад) наводи 
да постоји по једна уметничка и дилетанска група и хор. У ове групе било 
је укључено 70 чланова. Хорска секција Шећеране, са 40 чланова, у 1948. 
учествовала је на среском фестивалу у Руском Крстуру.20 

У току 1948. године изведено је шест омладинских приредби у месту 
и четири у срезу. Квалитет ових приредби био је добар, јер се полазило од 
тога да се програм правилно одабере и добро увежба, што је изискивало 
доста времена. Обрађивани су углавном позоришни комади, рецитације и 
песме које су имале за циљ да васпитају радничку омладину у духу љубави 
према својој домовини, према раду и напорима трудбеника наше земље у 
борби за изградњу исте. 

У Годишњем извештају Актива Народне омладине Шећеране Бачка 
за 1948. годину, дати су потпунији подаци о књижници. Књижница Ше-
ћеране имала је 400 књига на српском и око 150 на мађарском језику, које 
су радници редовно узимали на читање. С времена на време, одржаване 
су вечери на којима су кроз предавања приказиване биографије и књи-
жевна остварања појединих страних и домаћих писаца.  

Дана, 28. јануара 1949. године, на нивоу Кулског среза, одржано је 
такмичење КУД, на коме је Друштво Драпшин заузело друго место. Почет-
ком 1950. године српска драмска група припремала је позоришни комад, 
Нушићевог Народног посланика, а мађарска група Цврчка на огњишту. 

                                                                          
20 АВ, Ф. 334, К. 247, 10019, 3. 
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У току месеца октобра 1947. године Активи радничке омладине Вр-
баса одржали су три локалне приредбе по предузећима, које су биле крат-
ке, али су оставиле добар утисак, док је у току 1948. године приказано 12 
приредби. 

Велику улогу у културном животу националних мањина у Врбасу 
имао је Савез културних друштава. Однос између власти, односно Народ-
ног Фронта и Месних одбора културних савеза, дефинисан је крајем 1947. 
године. Половином фебруара 1948. године у Врбасу су деловала три Кул-
турно-просветна друштва (КПД):  

1. Српско КПД при Управи Дома културе, које се налазило у Улици 
Светозара Милетића бр. 12. У извештају–табеларном списку, не наводе се 
имена председника и секретара. Није дат ни кратак преглед досадашњег 
рада, нити план будућег рада; 

2. Руска матка (касније Пушкин), КПД Русина налазило се у Титовој 
улици бр. 25. Председник је Михајло Миклош, секретар Јовген Сивч, а 
благајник Емил Кандрач. Друштво је радило од јануара 1947. године, с ци-
љем културног уздизања Русина у Врбасу. Имало је глумачку, фискултур-
ну и шаховску секцију. У плану будућег рада наведена је потреба да се на-
прави сала за приредбе, те да се организују музичка и певачка (хор) секција. 

3. Мађарско културно друштво није имало своју зграду за рад Друш-
тва. Председник је Иштван Шароши, наставник Гимназије, секретар Ђула 
Рериг, а благаник Михајло Хорват. Рад је био ограничен на спремање не-
колико позоришних представа. У плану будућег рада навели су потребу 
да дођу до своје зграде и да њу оспособе за потребе Друштва. Дакле, кул-
турно-просветни рад заједнице Мађара огледао се у раду секција. Књиж-
ница и читаоница нису још биле формиране, било је мало књига на ма-
ђарском језику, а активност чланова у самом Друштву била је веома слаба.21 
Први пут су учествовали са својом секцијом, тј. фолклорном групом, на 
прослави 1. маја 1947. и до тада су дали позоришни комад на мађарском 
језику Неочекивани гост. 

У циљу оживљавања културно-просветног рада и обједињавања КПД, 
дана 27. септембра 1948. године, одржана је Оснивачка скупштина Савеза 
Културно-просветних друштава Врбаса. Скупштини су присуствовали 
представници културних друштава и група и представници масовних 
организација. Скупштину је отворио Гајо Крајиновић, директор Воћарско-
пчеларскe станицe у Врбасу. 

У Управни одбор Савеза изабрани су радници ангажовани у култу-
ри, представници КПД и националних мањина. За председника је изабран 
Боро Радовановић, директор Средње пољопривредне школе, а за секре-
тара Љубо Брешић, професор Гимназије. Учитељица Јулка Медурић била 

                                                                          
21 Исто, 4. 
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је одговорна за секцију књижнице и библиотеке. Представник Русина у 
Савезу КПД била је учитељица Наталија Ферх. Савез је предвидео проши-
рење Друштва Ђура Јакшић, помоћ националним мањинама и формирање 
нових друштава, оснивање Омладинског Културно-уметничког друштва 
(ОКУД) и отварање аматерске књижнице и ликовне секције.  

Друштво Ђура Јакшић постигло је у току 1948. године добре резултате 
у раду. Позоришна секција Друштва обрадила је пет позоришних комада, 
међу којима Покондирена тиква, Школски надзорник и Кнез Иво од Семберије. 
Позоришна секција је са позоришним комадом Кнез Иво од Семберије насту-
пила 2. маја, Школски надзорник приказан је у Сивцу, 16. маја, а Покондирена 
тиква у јуну. Фолклорна секција имала је само једну групу са 20 чланова, 
мешовитог националног састава. Фолклорна секција увежбала је 18 народ-
них игара, претежно војвођанских, а затим црногорских, србијанских и 
мађарских. Друштво је извело 16 представа, од којих 12 у месном Дому кул-
туре и код већих радних колектива. Учествовало је у мајском и новембар-
ском такмичењу, те на рејонском и среском фестивалу народних игара и 
песама у Врбасу. Секције Друштва учествовале су и на фестивалима у 
Кули, Сивцу и Руском Крстуру. Половином 1948. године, драмска секција 
имала је 24 члана, од тога су 19 Срба, три Црногорца и по један Мађар и 
Русин, од чега је 75 % интектуалаца. Састав фолклорне секције био је: осам 
Срба, 10 Црногораца, један Мађар и 20 Русина, од чега је 80 % радника.  

Из Акта Меснког одбора Народне омладине Врбас бр. 64/48 од 15. ју-
ла 1948. године, код уметничког рада у оквиру културно-просветног рада, 
види се да стално делује 12 културних и дилетантских група, 11 хорова, у 
које је укључено 197 чланова, те да је изведено пет приредби.  

Друштво Ђура Јакшић до половине новембра 1948. било је без хора, 
пошто није имало хоровођу. Ангажовањем Богдана Игића, хоровође вр-
башке Гимназије, формирана је хорска секција. Истовремено, врше се при-
преме за оснивање музичке секције и за ту сврху набављени су музички 
инструменти и потребни реквизити. У састав Друштва ушао је и оркестар 
који је деловао при Уљари Војводина. Оркестар броји шест чланова, који су 
по националности Мађари, до јуна 1948. наступили су само два пута. 

У другој половини 1948. године формирано је Омладинско КУД Ново 
покољење. Оно je бројaло 265 чланова, од којих је: 82 Србина, 95 Црногора-
ца, 42 Русина, 39 Мађара и седам осталих. По социјалном саставу било је: 
46 радника, 242 сељака и 19 интелектуалаца. 

Андрија Пејовић, председник Месног комитета Народне омладине 
Врбаса, у свом реферату на III конференцији НО Врбаса, 6. фебруара 1949. 
године, рекао је: „ Што се тиче културно-забавног живота код омладине, 
узимајући га у целини, није задовољавајући јер исти није обједињен, што 
се може приписати као грешка и месном руководству. Месно руководство 
није успело кроз ОКУД да обједини рад сељачко-радничке и школске омла-
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дине, у које је уписано 245 чланова НО. Оно још до сада није успело дати 
ма какву приредбу у месту, кроз коју би објединила ту омладину.” 

У Друштву Ђура Јакшић постојале су две омладинске секције и то фол-
клорна и хорска. Ове секције дале су видну помоћ ОКУД у току прошле 
године. У самом месту у току 1948. године одржано је 17 музичких вечери 
које су припремили омладински руководиоци у сарадњи са наставници-
ма. Овде се нарочито може истаћи четврти разред Гимназије, који је дао 
најбоље резултате по горе наведеном питању.  

У почетку године код неких Актива сеоске омладине изведени су 
неки застарели скечеви који нису одговарали тадашњем времену. На ову 
појаву, уношења застарелости у рад Народне омладине, реаговао је одмах 
МО НОВ Врбаса, као и просветни радници, и овај пропуст је на правилан 
начин решен. Сеоска омладина и поред великог рада и напора у пољу 
својим залагањем извела је 23 приредбе.22 

Културно-просветни (уметнички) рад омладине Гимназије, у првом 
полугодишту шк. 1948/49. године, огледао се у следећем: 1. У Дому култу-
ре изведени су програми поводом обележавања 29. новембра и Нове годи-
не; 2. Позоришна секција извела је комад Сумњиво лице; 3. Организоване су 
две вечери, књижено вече посвећено Ивану Цанкару и музичко вече. Хор-
ска секција, под руководством наставника Станка Поповића, у том перио-
ду извела је запажене наступе; 4. Фолклорна секција увежбавала је четири 
кола.  

Како је пренела Слободна Војводина, 10. маја 1949. године, при Средњој 
пољопривредној школи деловала је музичка (са 10 чланова) и дилетантска 
секција. Фолклорна секција обухватала је око 60 % ученика. Драмска сек-
ција СПШ извела је у месту и на страни осам приредби са позоришним 
комадима Обичан човек, Зла жена и др, док је музичка секција приредила 
две забавне вечери и учествовала на великом броју свечаности у месту.  

Библиотека Средње пољопривредне школе у Врбасу поседовала је 
993 књиге, од којих је у школској 1948/49. години узето на читање 659 књи-
га. Део ученика редовно је пратио штампу, а на омладинску штампу било 
је претплаћено њих око 60 %. У слободним часовима читаоница са радио 
апаратом стајала је на располагању ученицима, тако да су, поред слушања 
вести, могли да прате радио драме и остале пригодне емисије.  

У три средњошколске библиотеке у Врбасу, фебруара 1949. године, 
била је 1.881 књига, наших и страних писаца и марксистичко-лењинистичке 
литературе, прочитано је 500 књига. На омладинску штампу претплатило 
се 354 ученика.  

                                                                          
22 ИАС, Ф. 226, К 19, Реферат Андрије Пејовића, на III конференцији МК НОС Врбаса, 6. 

II 1949.  
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О културно-просветном раду СПШ у Врбасу, Слободна Војводина, 25. 
децембра 1950. године, пренела је: „Културно-уметничка секција органи-
зује забаве у школи и дому. Драмска секција успешно је спремала више 
позоришних комада: Обичан човек, Опасна игра, Народни посланик и др. У 
њима учествује 21 ученик. Чланови те секције наступили су 26 пута на 
приредбама у школи, затим у Сивцу, Србобрану и другим местима. Му-
зичка и фолклорна секција организовале су 60 забавних вечери.”  

Прекретница културно-просветног рада у Сељачким радним задру-
гама Врбаса била је 1948. година. У другој половини године Задруга Сава 
Ковачевић формирала је Културно-просветни одбор састављен од шест чла-
нова. Културно-просветни живот у Задрузи развијао се живо и интензивно. 
Свака задружна бригада имала је своју културно-просветну групу. На ни-
воу Задруге постојао је хор са 40 чланова, фолклорна група бројала је 20 
играча, неколико соло певача и рецитатора. Друштво се припремало за 
гостовања по већим задругама у околним местима. Задруга је имала чита-
оницу са око 200 књига, претежно политичког и пољопривредног садржа-
ја, и 20 часописа. У првих шест месеци 1949. године дато је 11 приредби, у 
месту и ван места, које су биле доста добро припремљене, поготово ако се 
узме у обзир да се у хору и дилетантској групи налазила сеоска омлади-
на.23 Новембра 1950. године формирано је Културно уметничко друштво 
Задруге. Прву представу Друштво је извело фебруара 1951. године. Током 
јуна Драмска секција Друштва извела је премијеру позоришног комада 
Скендера Куленовића, А шта сад? 

Код Актива Народне омладине СРЗ Сутјеска у току 1948. године де-
ловала је једна дилетанска група, која је бројала 30 чланова, а у току годи-
не дала је четири осредње припремљене приредбе, три у месту и једну 
ван места. У питању су биле позоришне представе Горски вијенац, Коштана, 
као и приредба поводом Дана победе - 9. маја. Ове активности биле су 
добро посећене. Поред тога, Актив је припремио 16 забавних вечери и 
игранки које су биле масовно посећене, како од чланова овог Актива, тако 
и од других Актива.  

У Друштву Ђура Јакшић активно је радило шест чланова, док је у ОКУД 
Ново покољење уписано и деловало 30 чланова Актива. У оквиру Актива 
постоји једна читаоница, која је имала 250 књига. Читаоница је била отво-
рена сваког дана, по два сата.  

У оквиру припрема за такмичење драмских секција Кулског среза у 
1949. години, Драмска секција Друштва Ђура Јакшић, припрема позориш-
ни комад Женидба од Гогоља. Срез је био подељен у две групе. Половином 
фебруара одржано је групно такмичење аматерских позоришта у Врбасу, 
где су учествовали КУД Ђура Јакшић са Женидбом; КУД Драпшин са кома-

                                                                          
23 Исто, Акт СК НОС за Војводину Кула, бр. 198/49, 21. VI 1949.  
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дом Памет у глави од Павичића; Драмска секција Дома ученика у привре-
ди из Врбаса са Незадовољницима од Бранка Ћопића и КПД Његош из Бач-
ког Доброг Поља са Подвалом од Милована Глишића. Победила је Драмска 
секција Друштва Ђура Јакшић и стекла право да учествује у такмичењу за 
назив првака среза.  

Истовремено је спроведено такмичење осам мађарских аматерских 
позоришта у Кули и Врбасу. У циљу популарисања аматерске позоришне 
делатности Русина у Војводини, половином фебруара 1949. године, у Вр-
басу је одржано саветовање представника Културно просветних друштава 
из Руског Крстура, Куцуре, Ђурђева, Шида, Бегеча, Куле, Орахова и Врбаса. 
Планом за ту годину предвиђено је да свако КПД, са добро увежбаним по-
зоришним комадима, обиђе неколико русинских села.  

Да би рејонске смотре биле што боље, тј. да би биле потпуније спрем-
љене, СК НОС Кула својим Актом бр. 405 од 12. септембра 1949. године 
захтевао је да се до 20. септембра одрже месне смотре културно-уметнич-
ког рада сеоске омладине, те да се програми за исте доставе Комитету пре 
њиховог одржавања.  

О културном животу и раду КПД у Врбасу у току 1949. године, нешто 
више може се видети из извештаја Николе Вукчевића, директора Гимна-
зије, који је поднео на заједничкој седници просветних радника Врбаса, 29. 
децембра 1949. године, где је између осталог изнео: „Савез културно-про-
светних друштава обухватио је сва КПД: русинско, мађарско, КПД Драпшин 
са шећеране, КУД Ђура Јакшић и омладинско Ново покољење. [...] Доврше-
њем задружног дома имаћемо просторије за цео културно-просветни рад. 
Предузети све да се створи централни хор и музичка секција. Имамо нов 
хор код СРЗ Сутјеска, музику ватрогасне чете. Отвара се централна књиж-
ница, предлаже отварање музичке школе у Врбасу. Рад аматерских позо-
ришта био је задовољавајући. Одржан курс за књижничаре. Основан клуб 
књижевника. Рад је био плодоносан.” 

За постигнуте резултате на културном пољу, почетком јануара 1950. 
године, СНО Кула наградио је: Заку Стакића, руководиоца Аматерског 
позоришта КУД Ђура Јакшић, са 1.000 динара, а са 3.000 динара мађарско 
КД Јожеф Атила и Драмску секцију Друштва Ђура Јакшић.  

За Фестивал Народне омладине Србије за 1950. годину, по пријави, 
омладину Врбаса требало је да представља осам Актива НО, са 24 групе, 
односно 257 омладинаца. Омладина Индустријско занатске школе прија-
вила је хор са 64 и драмску групу са девет учесника. Средња пољоприв-
редна школа - рецитаторе, три ученика другог разреда, са рецитацијама: 
Слобода, Почасна стража и Пред Партијом. Руководилац секције био је Бо-
жидар Бркић; драмску (22) и фолклорну секцију, са 12 учесника. Актив 
Гимназије пријавио је наступ следећих група: хор (40); фолклор (9); три 
литерарца; вокалног солисту-музичара; народне певаче (4) и ликовне 
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ствараоце-аматере (три цртача и вајара). Од радничке омладине, омлади-
на Шећеране Бачка пријавила је хор (51) и драмску групу (16), омладина 
Уљаре Војводина пријавила је само Бачко коло (15) уз пратњу хармонике, 
које је припремала Мила Сиришки. Омладина СРЗ Сутјеска наступила је 
са драмском (13) и фолклорном групом (10) и са пет рецитатора. За такми-
чење је припремљена рецитација Тридесет година, а секцијом је руководио 
Јефто Радовић. Руководилац литерарне секције била је Босиљка Радуно-
вић. Код СРЗ Сава Ковачевић планирано је учешће драмске секције (18) са 
комадом Знамење. Секцијом је руководио Милосав Делибашић. Хорска 
секција (14 мушких и 17 женских) припремала је песме: Први петогодишњи 
план од Чедомира Миндеровића и Миховила Логара и Партизанка Мара, 
под руководством Димитрија Дулетића, учитеља. ОКУД Ново покољење 
пријавило је три рецитатора, четири литерарца и дилетанску групу са 17 
учесника. Међутим, из пријаве за литерарне секције наводи се учешће три 
учесника који ће читати оргиналне радове: Ми градимо више, Наш понос и 
Рад. Извођачи су били ученици петог разреда Гимназије. Руководилац 
литерарне секције била је Босиљка Радуновић. За такмичење рецитатора 
пријављена су два извођача (један је ученик четвртог разреда Гимназије, а 
други ученик првог разреда Индустријско-занатске школе), са тачкама: На 
Газиместану и Ноћ пред стрељање. Руководилац рецитаторске секције био је 
Милојица Потпара. Председник ОКУД у то време био је Драгутин Бојовић, 
ученик Средње пољопривредне школе. За такмичење драмских група 
Актив Народне омладине СРЗ Сутјеска пријавио је комад Власт, а руково-
дилац групе и сценограф био је Димитрије Дулетић, учитељ.  

У оквиру припрема за Фестивал у Врбасу дато је шест приредби кул-
турно-уметничких група и то: Средње пољопривредне школе, Гимназије, 
Трикотаже Напредак, Свиларе Сава Ковачевић, СРЗ Сутјеска и ОКУД Ново 
покољење. Поред тога, у току марта, одржано је девет игранки организо-
ваних од стране омладине Града. На овим игранкама приређивани су и 
шаљиви програми, нарочито из хумористичких часописа Јеж и Керемпух. 
Било је и краћих програма из књижевности. Одржано је пет књижевних 
вечери, од којих је Литерарна секција Гимназије одржала три, а Литерар-
на секција Средње пољопривредне школе две. На овим вечерима читани 
су радови ученика.  

Градски фестивал одржан је у два дана 4. и 7. априла. Међутим, од 
пријављених, на Фестивалу нису учествовале културно-уметничке групе: 
СРЗ Сава Ковачевић и Иса Секицки, Уљаре Војводина, Свиларе Сава Ковачевић, 
Шећеране Бачка, док је од седам пријављених културно-уметничких група 
Гимназије учешће узела само музичка група. Накнадно је тражено одобре-
ње за учешће ученика-ликовних аматера, пошто исти нису били заврши-
ли радове. 

На Фестивалу Народне омладине среза у Кули, 22. и 23. априла, Врбас 
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су представљали: Драмска секција Средње пољопривредне школе са по-
зоришним комадом Опасна игра од Бранислава Нушића; Фолклорна секци-
ја ОКУД Ново покољење са четири игре (народна кола); хор Индустријско-
-занатске школе, са две хорске песме; Фолклорна секција СРЗ Иса Секицки, 
са два народна кола; Народни певачи ОКУД Ново покољење, са три песме; 
Извођач - свирач ОКУД Ново покољење; Музичка секција (вокални солисти) 
Потпуне мешовите гимназије.24 

Током тог пролећа КУД Средње пољопривредне школе гостовао је у 
Бечеју (ДПД Звезда) и Оџацима. На овим приредбама изведен је позориш-
ни комад Народни посланик. У Врбасу је наступио оркестар Учитељске шко-
ле из Суботице. У оквиру предизборне кампање, 1950. године, омладина 
Гимназије дала је програм чланству СРЗ Сутјеска, док ће се омладина Сред-
ње пољопривредне школе 23. марта представити грађанству Врбаса. 

У току марта 1950. одржано је у Врбасу такмичење Културно просвет-
них друштава русинске националне мањине Бачке, на коме су учествова-
ла КПД из Врбаса, Новог Сада, Орахова и Куцуре. Културно просветнко 
друштво Пушкин из Врбаса наступило је са позоришним комадом Јована 
Стерије Поповића Кир- Јања, преведеним на русински језик, и заузело прво 
место. 

Културно-просветни радници Врбаса основали су тог пролећа Весело 
позориште, прво аматерско позориште ове врсте у Војводини. Сами извођа-
чи написали су већи део програма. Режија, сцена и руковођење поверени 
су Ивану Хоровицу. Прва представа дата је у препуној сали Дома културе. 
У граду је владало велико интересовање за представу, тако да су карте рас-
продате неколико дана раније. Гледаоци су кроз Информбировског петла 
видели, на хумористичан начин, подређен положај земаља народне демо-
кратије према СССР. У програму је учествовало преко 30 учесника. 

На основу Акта Среско комитета НОС Кула бр. 296 од 8. јуна, сачи-
њен је План рада Омладинских Културно уметничких друштава и 
секција. ОКУД Ново покољење из Врбаса у току јуна извешело је програм у 
Врбасу (11); Васиљеву (24); а у току јула у Вепровцу (2); Бачком Добром 
Пољу (15); Липару (22) и 24. јула у Руском Крстуру. ОКУД је наступило са 
драмском, фоклорном, рецитаторском и музичком секцијом. У Врбасу је 
24. јуна наступило ОКУД Напредак из Куле и 15. јула Културно-уметничка 
група русинске омладине Костелник Габор из Руског Крстура.  

На заједничкој смотри, мађарско Културно друштво Јожеф Атила из 
Врбаса заслужно је освојило титулу првака за 1950. годину, а Друштво Ђура 

                                                                          
24 СК НОС Кула као награде најуспешнијим КУД и најбољим Активима НО уручиће 

радио-апарате, које је обезбедило Повереништво за просвету СНО Кула. Исто, К 20, Акт СК 
НОС Кула, бр. 50, 19. II 1950.  
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Јакшић са врло успешним програмом драмске, фолклорне и рецитаторске 
групе осигурало је пласман на другом место. 

У циљу опремања Културно уметничких друштава и група Врбаса, 
СК НОС Кула својим Актом бр. 401 од 9. октобра 1950. године обратио се 
Покрајинском комитету НОС за Војводину ради обезбеђења новчаних 
средстава у износу од по 20.000 динара, за набавку: Средњој пољопривред-
ној школи - кулиса и ситног инвентара; Школи ученика у индустрији и 
занатству - музичких инструмената и 30.000 динара Културно-уметничкој 
групи Народне омладине СРЗ Сутјеска - хармонике.  

На Пленуму Савеза Култруно просветних друштава Војводине, 14. 
октобра 1950. године, Младен Лесковац, председник Савеза, уручио је нај-
бољим културно-просветним и уметничким друштвима, групама и секци-
јама награде и похвале. Том приликом награђено је и осам народних књиж-
ница, а међу њима је и Народна читаоница у Врбасу. 

Друштво Ђура Јакшић с јесени 1950. године обновило је скоро све по-
зоришне комаде из свог ранијег репертоара, а затим организовало госто-
вања по околним местима, а у самом Врбасу приказало је седам представа. 
Извођене су Нушићеве комедије: Покојник, Госпођа министарка, Др и Власт, 
затим Гогољева Женидба, Покондирена тиква Стерије Поповића и Трифко-
вићев Школски надзорник. Осим тога, Друштво је организовало и неколико 
забавних вечери са краћим културно-уметничким програмом. Припреме 
за зимску сезону биле су у пуном јеку. Драмска, рецитаторска и музичка 
секција припремале су нов програм. У обради је био позоришни комад 
Пут злочина од Мишка Крањца, са којим ће Друштво изаћи на такмичење 
културних друштава 1951. године. 
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VLADIMIR UVALIN, VOLKSWIRT 
Grundschule "Petar Petrović Njegoš" Vrbas 

KULTURELLES UND BILDUNGSLEBEN IN VRBAS 1945 -1950 

ZUSAMMENFASSUNG: Gleich nach der Errichtung der Volksregierung in 
Vrbas wurden kulturelle Organisationen und Einrichtungen gebildet. In den 
ersten Tagen war es sehr schwer, Intelligenz für die Arbeit zu gewinnen, aber 
unter der Leitung der Volksfront, nimmt sie sich trotzdem der Arbeit an und 
verrichtet sie überwiegend auf dem Gebiet der Kultur. Was kulturelle Veran-
staltungen betrifft, wurden überwiegend Veranstaltungen von kulturellen und 
Gruppen aus dem Bildungswesen, von dilettantischen Gruppen, bunte Veran-
staltungen, Literaturabende, Akademien, Lesergruppen und Vorträge an der 
Volksuniversität organisiert. Anwesend sind aber auch Volksfeste und Feier-
lichkeiten anlässlich der Arbeitssiege und Ergebnisse beim Bau und Wieder-
aufbau des Landes.  

Zunächst durch die Formierung des KPD (Kultureller Bildungsverein), 
und später des Bundes des KPD Vrbas und des OKUD (Kultureller Kunstverein 
des Bezirks) ist der Bedarf an besonderen Sektionen in der Volksfront entfallen. 
Den Bund bildeten alle KPD der Orte, herausragende kulturelle Bildungsschaffende, 
die von der Gewerkschaft, der Volksfront, der AFŽ (Antifaschistische Front der 
Frauen), der Volksjugend delegiert wurden. 

SCHLÜSSELWÖRTER: Kultureller (Kunst-) Bildungsverein (KP/UD), gewerk-
schaftliche Zweigstelle, Aktiv der Volksjugend (NO), Bezirksausschuss (SO), 
Landwirtschaftliche Mittelschule (SPŠ), Gymnasium, Industrie-Gewerbeschule, 
Bauern-Arbeitsgenossenschaft (SRZ)  



UDC 725.826(497.113 Novi Sad) 

ПЕТАР ЂУРЂЕВ М.А., ИСТОРИЧАР 
Историјски архив Града Новог Сада 

РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАДИОНА „КАРАЂОРЂЕ” У НОВОМ САДУ 

САЖЕТАК: Прва организована спортска друштва у Новом Саду се појављаују 
у другој деценији двадесетог века. У периоду између два светска рата у Новом Саду 
се одвијао динамичан спортски живот, а омиљени спорт је био фудбал. У Новом 
Саду постојао је велики број спортских игралишта, али ниједан стадион који би 
омогућио већи комфор гледациома и боље услове за тренинг и игру спортистима. 

Крајем 1940. године и почетком 1941. године, градске власти су са управом 
најпопуларнијег новосадског клуба, С.К. „Војводина”, покренуле акцију за изград-
њу стадиона. У том моменту, у руководећим органима С.К. „Војводина” остварена 
је велика концетрација политичке и економске моћи, што и није чудо јер је „Војво-
дина” била најуспешније и најпопуларније српско спортску друштво на терито-
рији Дунавске бановине. Све потребне дозволе за изградњу су издате у изузетно 
кратком року. Почетак изградње је пореметила жалба „Новосадског железничар-
ског атлетског клуба” јер је планирано да се њихово игралиште препусти на управу 
„Војводини” ради изградње стадиона. Спор није добио свој судски епилог због 
избијања Другог светског рата. Услед ратних збивања, реконструкција стадиона 
„Карађорђе” одложена је за неко друго време, а спор са „Железничарима” је изгу-
био на важности. Новосађани и навијачи „Војводине” били су приморани да још 
дуго чекају изградњу моденог спортског стадиона. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: С.К. „Војводина”, „Новосадски железеничарски ателтски клуб”, 
др Милош Петровић, др Обрад Милутиновић, Илија Балабушић, Димитрије Бугар-
ски, Илија Бухајмер, Лука Дотлић, стадион „Карађорђе”. 

У периоду између два светска рата у Новом Саду се одвијао динами-
чан спортски живот. У току тих двадестак година у „Српској Атини” зачео 
се развитак бројних спoртских дисциплина: хазена (претеча рукомета), 
бокс, пливање, тенис, пинг-понг и атлетика. Ипак, мора се нагласити, да је 
ондашњи Нови Сад превасходно одавао изглед града који „живео и дисао” 
за фудбал. Почетком 1921. године у Новом Саду је било шест активних 
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фудбалских клубова, док их је, 1941. године, било чак шеснаест.1 По чита-
вом граду настајала су фудбалска игралишта на којима је новосадска омла-
дина уживала у чарима поменуте игре. Општи утисак је био да је граду 
недостајао спортски стадион који би омогућио већи комфор гледациома и 
боље услове за тренинг и игру спортистима. Намеравам да Вас у овом раду 
упознам са једном акцијом за иградњу модерног спортског стадиона као и 
са људима који су покушали да остваре тај амбициозни пројекат. 

Након потписивања споразума Цветковић-Мачек, дошло је до темељ-
ног преуређања организације елитног фудбалског такмичења у Краљеви-
ни Југославији: Хрватска лига је формирана 15. јуна 19392, a за њом и Српска 
лига, која је стартовала 27. августа 1939. године3 и Словеначка лига 1940. 
године4. Можда нам је фудбал већ тада наговестио будући слом идеје на-
ционалног и државног јединства југословенских народа? На основу усвоје-
них пропозиција, одређено је да ће након завршетка такмичења у нацио-
налним лигама три првопласирана тима хрватске лиге, четири из српске 
и један из словеначке лиге у међусобним дуелима решавати питање шам-
пионa државе. 

Непосредно пред Други светски рат, фудбалери „Војводине”, као 
победници Новосадског лоптачког подсавеза, такмичили су се у оквиру 
Српске лиге. Руководство и навијачи новосадског првака надали су се да 
ће се њихов тим у сезони 1940/41. године наћи у самој завршници држав-
ног шампионата. Нису те наде биле без основа јер јем по мишљењу фуд-
балских стручњака, руководство С.К. „Војводина” успело да окупи најјачи 
тим у дотадашњој историји клуба. Новинари су ову генерацију фудбалера 
„Војводине” прозвали ласкавим именом „Милионерски тим”.5 Вођа „Ми-
лионера” био је вансеријски играч Јозеф Велкер, а за њим главне звезде 
тима били су нападачи Воја Рогић и Стојан Рока Михаиловић, репрезен-
тативци Звонко Пожега и Ивица Медарић, голман Черић и непрелазни 
халфови Хас, Живковић и Симин.6 

Из извештаја предочених на клупским скупштинама 1940. и 1941. го-
дине, види се да је од чланарине и добровољних прилога за рад С.К. „Вој-
водина” у 1939. и 1940. години прикупљено готово један милион динара.7 
У то време цена дневне штампе је износила један динар, за 145.000 динара 
могла је да се купи кућа у Новом Саду,8 цена килограма прворазредног го-

                                                                          
1 Службени гласник Новосадског лоптачког потсавеза, бр. 209 и 210, 13.и 30. јануар 1941. год. 
2 Политика од 17. јун 1939. год. 
3 Политика од 28. авуста 1940. год. 
4 Милорад Сијић, Фудбал у Краљевини Југославији, Крушевац 2009, 133. 
5 Боривоје Миросављвић, Војводина наша љубав, Нови Сад 1996, 19. 
6 Исто, 21. 
7 Дан од 15.01. 1941. године и 23. јанура 1940. год. 
8 Дан од 26. јануара 1941. год. 
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веђег меса била је 20 динара,9 док је свињски бут коштао 20 динара.10 Ове 
бројке нам најбоље илуструју љубав и спремност на одрицање ондашњих 
житеља Новог Сада за напредак фудбалске игре. 

Са резултатским уздизањем и успесима „црвено-белих”, игралиште 
„Карађорђе” постало је претесно за публику. „Војводина” је 1924. године 
добила од Града на коришћење ово спортско игралиште (то је исти про-
стор где се и данас налази стадион „Карађорђе” у Новом Саду). Уговор о 
закупу је продужаван 1929, 1934. и 1936. године.11 Чињеница дa се уговор о 
закупу продужавао на рок од пет година кочио је иницијативу за изград-
њу модерног стадиона, јер су се руководећи људи клуба прибојавали да ће 
можда граду устребати то земљиште за неке друге намене и да би, самим 
тим, већа инвестиција у опремање игралишта била узалудна. Због тога, је 
Управа клуба, још 1939. године, покренула акцију за продужење рока заку-
па на дужи временски период. 

Тадашњи председник С.К. „Војводина” Илија Балабушић и секретар 
клуба Димитрије Бугарски обратили су се 12. децембра 1939. године фи-
насијском одбору Градског поглаварства: „Пошто имамо намеру да наше 
игралиште доградимо, односно да на истом месту подигнемо монументал-
не трибине, са прикладним клупским просторијама, како би то спортско 
игралише постало на тај начин један пристојан градски стадион, част нам 
је умолити цењени наслов, да нам се садашњи терен изда у закуп за још 
даљњих 25/ двадесет пет/ година. Разуме се само по себи, да ћемо све гра-
ђевине на том игралишту подићи након одобрења наших планова од стра-
не цењеног наслова. 

Имајући у виду користи које спорт доноси омладини нашег града, 
као и да овај спортски стадион желимо подићи ради унапређења спорта и 
ради већег угледа нашег града у спортском свету, верујем да ће се увидети 
велика важност нашег подухвата и одборити нам закуп односног земљиш-
та на даљњих 25. година под данашњим закупним условима.”12 

Градско веће је 31. јанура 1940. године одбило овај захтев С.К. „Војво-
дина” са образложењем „да Град до израде новог регулационог плана код 
давања у закуп земљишта не може на тако дугачки род да се обавеже”.13 

У међувремену, 21. јануара 1940. године, у дворани Трговачког дома, 
популарном „Лојду”, одржана је редовна годишња скупштина клуба. Чла-
нови скупштине су се сагласили да је у плану да се најскоријем времену, 

                                                                          
9 Дан од 12. марта 1941. год. 
10 Исто. 
11 Историјски архив Града Новог Сада, Ф. 259, Градско начелство слободног краљевског 

града Новог Сада (даље: ИАГНС, Ф. 259), 7786/1943. 
12 Исто. 
13 Исто. 
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по могућности, изграде веће трибине и да се прошири игралиште.14 
На почетку заседања одата је пошта двојици преминулих чланова 

управе, Гедеону Дунђерском и Славку Давидовићу.15 У даљем скупштин-
ском раду изабрана је нова управа клуба. „За почасног председника иза-
бран је бан Дунавске бановине г. др. Јован Радивојевић. За претседника 
клуба и ове године изабран је г. Јован Ћулум, претседник Трговачко-инду-
стријске и занатске коморе. Пословни претседник је г. Илија Балабушић, 
житарски трговац, г.г. Ђура Вучковић, Максим Грин и Стојан Радовић, се-
кретари г.г. Ненад Јовановић, Миле Радујков, Жарко Матић и Лука Дотлић, 
благајник г.г. Ђорђе Николић, Сава Кантарџић, Михајло Виловски, Лазар 
Ненић и Ђене Кацаф, економ г Душан Марковић”.16 

Новосадски дневни лист „Дан” детаљније нас упознаје са људима ко-
ји су били окупљени око С.К. „Војводина”: „За чланове управе изабрано је 
више Новосађана а међу њима и г.г. др. Обрад Милутиновић, потпредсед-
ник општине, Милан Попов, трговац, Ника Новаковић, трговац, др Вељко 
Момировић, шеф отсека јавне безбедности, Василије Станковић, адвокат, 
др. Урош Чаковац, лекар, др. Милан Мога, др. Ђорђе Влалукин, градски 
ветеринар, Оскар Шпрајцер, капетан, Стојан Пантелић, Јосиф Крајчевић, 
др Милан Радашин, Радмило Живановић, Јован Шварц, Димитрије Бугар-
ски, Јован Матић трг., Веселин Недељковић, Никола Лам, Ђока Шуштран, 
Мика Поповић трг., Бранко Миловановић, Рада Кричков, Јован Шибалић, 
Воја Матић, мајор Александар Вељовић, Душан Стојановић, шеф агент. 
Упр. Полиције, Рада Глишин, Стеван Бајин, Никола Ружић, Милош Косић, 
Душан Николић, Сава Панков, кап. Е. Бишовски, Александар Захаријевић 
и Милоје Добродолски, вазд. пуковник Јеша Ђорђевић и Корнел Франк”.17 

Новинар новосадског „Дан”-а је нагласио да је једно од кључних пи-
тања са којим треба да се позабави нова управа „Војводине” је изградња 
стадиона. „Игралиште се приликом већих приредби показало као мало, 
па је већ раније управа имала намеру да предузме мере за његово проши-
рење. Сада уочи пролећног лигашког првенства, нова управа, како сазна-
јемо, као прву и највећу бригу посветиће овом проблему, јер би доградња 
и проширење трибине и осталих места на игралишту „Карађорђе”, било, 
разуме се, од значајног ефекта и по приходе клуба.”18 

Резултат рада и напора руководећих људи клуба убрзо је био видљив, 
игралиште „Карађорђе” је проширено за парче земљишта које се налази-
ло на простору од данашње Источне трибине стадиона према Булевару 
цара Лазара. На седници Градског већа, одржаној 4. октобра 1940. године, 
                                                                          

14 Политика од 22. јанура 1940. год 
15 Дан од 23. јануара 1940. год. 
16 Политика од 22. јанура 1940. год 
17 Дан од 23. јануара 1940. год. 
18 Дан од 26. јануара 1940. год. 
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решено је да „на основу §-а 94 3.Г.О.и т.§-а 11.т.4. Градског организационог 
статута усваја молбу спорт клуба „ВОЈВОДИНА” и издаје им у закуп још 
260 кв.хв. градског земљишта које се простире између игралишта „Војво-
дине” и земљишта фирме Браћа Кенигштетлер. 

Градско веће одобрава, да се уговор о закупу исправи према овој од-
луци. 

Сви остали услови о закупу, садржани у одлуци - Градског већа број 
242/адм.47768 од 1929 год. и одлуци број 607/адм. 65973/1936. од 19. новем-
бра 1936.године, остају и надаље на снази. 

Ова се одлука има у смислу §-а 143 3.Г.О.ставити на јаван увид кроз 5 
дана. 

Против ове одлуке може сваки члан градске општине,поднети жалбу 
Краљевској банској управи у року од 15 дана по завршетку објаве, а заинте-
ресована странка у року од 15 дана по уручењу да им се „изда у закуп још 
260. кв. хв. градског земљишта које се простире између игралишта „Војво-
дине” и земљишта фирме Браће Кенигштетлер.”19 

Након овог успеха руководство клуба, превођено пословним пред-
седником Илијом Балабушићем и секретаром Бугарским,20 обратило се 
Градском поглаварству 13. септембра 1940. године са следећом молбом: 
„Част нам, је умолити цењени наслов за одобрење да можемо према ситуа-
ционом плану који прилажемо уз ову молбу, затворити пролазе око нашег 
игралишта, који су ван употребе за јавни саобраћај. Поред тога у тим про-
лазима се само скупља велика количина ђубрета и тиме се у великој мери 
квари естетски изглед целе околине. 

Односни терен ми ћемо прописно оградити и уредити, према реше-
њу и упутству цењеног наслова”. Како је Град одговорио на ову молбу ни-
сам успео да дознам из архивске грађе и штампе. 

Шта су „Војводинаши” даље смерали да ураде поводом питање из-
градње стадиона сазнајемо из излагања са редовне годишња Скупштине 
С.К. „Војводина”, која је одржана 12. јанура 1941. године у просторима 
„Трговачког дома”.21 Секретар клуба, чувени позоришни радник, Лука 
Дотлић изнео је годишњи извештај који се односио на рад свих спортских 
секције клуба. Између осталог у извештају стоји: „Секретарски извештај 
обухватио је све домене клупског рада и настојања управе, а као најваж-
нији зaдатак који би требало спровести јесте питање изградње спортског 
стадиона. Досадашња управа је у том правцу већ предузела извесне кора-
ке. Једна делегација под воћством г. Јована Ћулума, претседника Клуба, 

                                                                          
19 ИАГНС Ф. 259, 7786/1943. 
20 Како је јавио новосадски Дан од 9. маја 1940. год., Димитрије Бугарски је поново постао 

секретар клуба 8. маја 1940. године.  
21 Политика од 11. јанура 1941. год.  
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била је примљена од стране г. Душана Пантића, министра за физичко 
васпитање народа, који је обећао - да ће настојања С. к. Војводине у овом 
правцу са своје стране потпомоћи. И други значајни фактори обећали су 
своју потпору. Према замисли управе, нови стадион требало би да има 
покривену трибину за 3000 гледалаца и уређено мссто за стајање за око 
6000 посматрача. С обзиром на нагли разрој спорта у Новом Саду, стадион 
је неопходан.”22 

Новинар новосадског „Дан”-а подробније нас обавештава који су се 
то људи прихватили задатка изградње модерног спортског стадиона: „Но-
ва управа, је овако састављена: претседник г. др Обрад Милутиновић, пот-
претседник Општине, пословни претседник г. Илија Балабушић, житарски 
трговац, први потпретседник г. Стојан В. Радовић, судија, други потпрет-
седник г. Максим Грин, житарски трговац, трећи потпретседник г. др. Јо-
ван Радашин, адвокат, четврти потпретседник г. Радмило Живановић, в. 
чиновник Фин. дирекције;- секретари гг. Миле Добановачки, геометар, 
Милутин Павловић, Бора Стефановић, суд. приправник и Лука Дотлић, 
чин. Банске управе; благајници гг. Ђорђе Николић, в. чиновник Држ. хи-
потекарне банке, Обрад Мијатов, прив. чиновник, Еуген Кацаф, прив. чи-
новник и Лазар Ненић, чин. Среског начелства и економ г. Веселин Не-
дељковић. У управни одбор изабрана су гг.: Димитрије Бојић, начелник 
Финансиског одељења Банске управе, Коста Хаџи мл., адвокат, Ђура Вуч-
ковић, власник фирме, Коста Бојић, ветер. пуковник, Ђура Чучковоћ, пешад. 
мајор, др. Ђорђе Влалукин, ветеринар, Веселин Петровић, саветник Банске 
управе, Димитрије Бугарски, чиновник Финансијске дирекције, Ђура Жи-
вић, банк. чиновник, Сава Панков, обућар, Милоје Добродолски, чин. 
Финанс. дирекције, Никола Лам, трг., Душан Николић, чин. Касац. суда, 
Јован Шварц, Светислав Виловски, Милош Косић, чиновник Управе поли-
ције, Радивој Кричков, градски чиновник, Душан Марковић, месар, Јован 
Матић, трг., Ђура Игњатовић, чин. Банске управе, Оскар Шпрајцер и Ду-
шан Илић, чиновници Финанс. дирекције. 

Новоосновани Саветодавни одбор при управи Клуба састављен је 
како следи: претседник г. Јован Ћулум, претседник Трговинско-индус-
триске и занатске коморе, и чланови гг.: Јаша Ђорђевић, ваздухопловни 
пуковник, др. Василије Станковић, адвокат, др. Урош Чаковац, шеф-лекар 
Окр. уреда, Милан Попов, трг, Стојан Пантелић, вазд. капетан, Стеван 
Бирцлин, чин. Управе полиције, Ника Новаковић, трг., Милош Момиров, 
прив. чиновник, Александар Крстић, трг., Александар Захаријевић, трг., 
Ђока Шуштран, кројач, Милан Поповић, дрварски трг., Миша Тривић, 
власник биоскопа, Радивој Мандић, власник биоскопа, Јован Шибалић, 
трг., Димитрије Ђорђевић, новинар, Аца Орестијевић, новинар и Војислав 

                                                                          
22 Дан од 15. јанура 1941. год. 
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Матић, новинар. У Надзорни одбор ушли су:Миодраг Вл. Јовановић, адв., 
као претседник, и Светозар Милошевић, чин. Држ. хипотекарне бацке, 
Корнел Франк, власник фирме, Ђока Грујић, трг. и Мита Грујић, кројач, 
као чланови.”23 

Сходно закључцима скупштине одлучено је да „једна депутација 
управе СК Војводина на челу са председником клуба, пред. општине Обра-
дом Милутиновићем, посетиће ускоро министра за физичко васпитање 
народа г. Душана Пантића, бана Дунавске бановине Бранка Кијурина и 
председника новосадске општине Милоша Петровића да би надлежне 
факторе упознали са овогодишњим смерницама рада нове управе клуба и 
са циљевима које СК Војводина као најјачи представник спортских друшта-
ва у овим крајевима треба, у интересу војвођанског спорта, да оствари.”24 

Нова управа С.К. „Војводине”, на челу са др Обрадом Милутинови-
ћем, покренула је енергичну акција за решавање инфраструктурних про-
блема клуба. Намера је била да се изгради модерни спортски стадион који 
би се проширио и на земљиште које је користио „Новосадски железничар-
ски атлетски клуб”. Др Обрад Милутиновић обратио се Градском погла-
варству 18. фебруара 1941. године са следећим дописом : „У вези наше 
молбе, част нам је умолити Наслов да нам изволи уступити у закуп садање 
земљиште на ком се налази наше спортско игралиште са продужењем за 
80 метара, према електричној централи, у површини од 2 кр. јутра.”25 Не-
што раније, 14. фебруара 1941. године, референт Александар Ђаков изве-
стио је градског секретара да је С.К. „Војводина” тражила продужење за-
купног рока за коришћење игралишта „Карађорђе”.26 Након разматрања 
захтева, Одбор је једногласно одлучио да се „Војводини” продужи закуп уз 
плаћање закупнине у износу од 100 динара.27 

Истог дана, референт Раденко Ракић, начелник привредног одеље-
ња, поднео је извештај Председнику општине поводом захтева С.К. „Војво-
дине” за проширење игралишта. Привредни одбор је једногласно решио 
да се место за игралиште, стадион, одреди према предлогу инжињера Нај-
харта, а у вези са регулационоим планом.28 

Затим је уследио муњевит и помало изненађујући одговор градских 
власти. Пишем изненађујући само за оне који нису упознати са саставом 
управе С.К. „Војводина”, јер је евидентно било да је у руководећим огра-
нима клуба остварена велика концетрација политичке и економске моћи 
ондашњег Новог Сада. Градско веће је на седници одржаној 21. фебруара 

                                                                          
23 Исто. 
24 Дан од 24. 01. 1941. год. 
25 ИАГНС, Ф. 259, 7786/1943. 
26 Исто. 
27 Исто. 
28 Исто. 
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1941. године донело одлуку: „Градско веће на основу §-а 94 З.Г.О. и §-11. тa. 
13 Градског организационог статуа усваја молбу Спoрт клуба „ВОЈВОДИНА” 
из Новог Сада те му продужује закуп градског земљишта поред Електрич-
не централе како за комплекс издат му под закуп 1929. године, тако и за 
комплекс издат под закуп 1940. године за даљих 30 (тридесет) година ра-
чунајући од 1. јануара 1941. године до 31. децембра 1971. године.  

Истовремено у смислу тачке 4 одлуке Градског већа број 181/адм. 
20380/1939. од 14 априла 1939. године отказује бесплатну употребу град-
ског земљишта Подружници удружења Југословенски железничар у по-
вршини од 3 кат. јутра 69 кв. хв. и од истог земљишта издаје у закуп Спорт 
клубу Војводина и то на 30 (тридесет) година почев од 1. јанура 1941. годи-
не до 31 . децембра 1970. године. 

Земљиште издато под закуп Спорт клубу „ВОЈВОДИНА” има се упо-
требити једино за изградњу СТАДИОНА. 

Годишња закупнина се установљава у суми од 110. динара годишње 
за сва овом одлуком издата земљишта и има се уплаћивати градску благај-
ну за прву годину закупа у року од 15 дана по уручивању правомоћне од-
луке а за остале године сваког 17. јануара. 

Град Нови Сад задржава себи право, да у закуп издато земљште може 
и пре истека од закупника уз отказ од 6 месеци одузети, ако му исто зем-
љиште у ма које сврхе буде устребало, а закупнику поводом овог отказа 
нема никаквог права на отштету за учињене инвестиције све подигнуте 
зграде има у том року са гр. земљишта уклонити. 

Ако се закупник не би придржавао прописаних услова рад може от-
казати употребу земљишта и без отказног рока и исто без права на отштету, 
одмах одузети. 

Сви трошкови закупа, као уговор, таксе и друге терете ускључиво за-
купац Спорт клуб „Војводину”. 

У случају спора надлежан је за обе уговарајуће стране новосадски 
Срески суд. 

Закупник не може да закупљено земљиште издавати у пазакуп нити 
пак преносити право закупа н друго лице без изричите дозволе Града Но-
вог Сада. 

Након истека рока од 30 (тридесет) година закупник је дужан да са 
гр. земљишта уклонити све зграде и инсталације и однети”29. 

Одлука Града је била огроман успех руководства клуба. Нема сумње 
да су тадашње градске властим максимално убрзале процес одлучивања 
како би се започела изградња модерног стадиона. Чинило се тада да ће 
Нови Сад заиста добити модерно уређено спортско борилиште. О томе 
каква је реакција била новосадске јавности дознајемо из листа „Дан”: 

                                                                          
29 ИАГНС, Ф. 259, 7786/1943. 
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„Међу бројним пионирима новосадског спорта прво и најзаслужније 
место свакако да заузима СК Војводина, вишеструки првак Новог Сада и 
угледни члан Српске лиге. До садашњег свој положаја СК Војводина није 
дошла лаким путем. Њена стаза до успеха била је врло трновита. Од 1914. 
године, када је основана, па све до недавних дана Ск Војводина се борила 
са огромним тешкоћама свакојаке природе, али схватајући свој задатак 
како јединог већег српског спортског друптва у Новом Саду и у Бачкој, 
чији би евентуални нестанак отворио осетну празнину не само у спорт-
ском животу Новог Сада, већ и у омладинском, Ск Војводина је истрајала. 
Управе овог старог и заслужног српског клуба, које су се ређале и смењи-
вале, од најстаријих до скорашњих, знају најбоље колико је требало жртава 
и труда да би се очувало оно што је са муком створено. При томе не може 
се прећутати и жалосна чињеница, да је вођство овог нашег реномираног 
спортског друштва раније, с ретким изузецима, без мало увек, код пређаш-
њих градских управа наилазило на потпуно неразумевање и оних најна-
сушнијих потреба клуба, који је колико радио и урадио на пољу физичког 
васпитања новосадске омладине и који је са успесима на страни (у Бугар-
ског, Грчкој) и у земљи прославио кроз своје име и своју покрајину и свој 
град.  

Садашња управа Ск Војводина, којој се на челу налази г. др. Обрад 
Милутиновић, потпредседник Новосадске општине са познатим нашим 
заслужним спортским радницима г. Илијом Балабушићем, Стојаном В. 
Радовићем, Максимом Грином, Димитријем Бојићем и са осталим члано-
вима управе, добро је увидела како су прилике под којим клуб ради тешке 
и са слабим изгледима на даљи просперитет. Повећани опсег клупског ра-
да са футбалском и лакоатлетском секцијом давао је не мале бриге управи 
која, под садашњим условима пословања, није видела неку могућност да-
љег развоја клуба. Планови о оснивању и других секција, као хазенске и 
хокејске, затим веслачке и пливачке нису били ни мало остварљиви под 
садашњим околностима.  

Садашње игралиште „Карађорђе” с малом, дотрајалом трибином и 
стајањем које је можда било довољно за град од нешто преко 40000 станов-
ника, показало се као недовољно и тескобно за град од близу 80000 житеља 
и то у доба када је значај спорта у свету па и код нас нагло порастао. Поја-
вила се, дакле, хитна потреба за новим тереном, за новим спортским ста-
дионом. Управа клуба закуцала је још једном на врата надлежних. Овог 
пута на радост Новосађана срећно и успешно, јер је наишла на људе све-
сне значаја спорта. 

Као што је познато, Градско веће Новог Сада на седници 21. о.м. по-
сле говора претседника Новосадске општине г. др. Милоша Петровића, 
говора пуног разумевања за заслуге и потребе нашег најстаријег српског 
спортског клуба „Војводине”, што ће уједно рећи и за потребе васколиког 
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спортског Новог Сада чији је Ск Војводина најјачи преставник и ослонац- 
доделило је , једногласно, садашње игралиште „Карађорђе” спорт клубу 
Војводина на даљи, 30 годишњи закуп. Ск Војводина ће на овом терену, 
потпором надлежних водећих фактора, још овог пролећа приступити из-
градњи модерног спортског борилишта. 

Према замисли Ск Војводине, пошто је терен обезбеђен за дужи пе-
риод времена, спортски стадион би требало да се гради на већ првих дана 
априла о. г. Стадион ће бити дело модерне архитектуре, са тереном за фут-
бал и лаку атлетику, с бетонским трибинама за 3000 гледалаца и модерно 
уређеним стајањем за преко 6000 посматрача, у свему близу 10000 људи. 
Стадион би имао да обухвати целокупно садашње игралиште „Карађорђе” 
као и знатан део привременог игралишта Жск-а крај Електричне центра-
ле, а поред чисто спортских уређаја има био - у вези са трибином- клупске 
просторије с уличном фасадом, са купатилима (тушевима) рестораном итд. 
Пројектовање спортског срадиона повериће се једном нашем познатом архи-
текти, и то у скорије време. Стадион ће, како управа клуба размишља, бити 
велелепан и свакако украс Новог Сада, погодан и за друге сврхе. Новим 
модерним спортским стадионом који ће ускоро бити понос Новог Сада, 
Српска Атина је стала у ред оних напредних и културних градова Европе, 
који овакве објекте имају већ одавно и чија је намена испунила сва очекивања. 

Вест о похвалном гесту новосадских општинара раширила се муње-
витом брзином кроз Нови Сад и ближу околину. Радост Новосађана и 
Војвођана била је искрена и спонтана. Добили су оно, за чиме су давно 
тежили. Разумевање претседника Општине и градских већника за ову 
култнурну потребу Новог Сада наишло је на признање. Кругови око Ск 
Војводин нарочито су задовољни. Ево шта нам је тим поводом најавио је-
дан угледни члан вођства Ск Војводина:- Већ три деценије наш клуб се бо-
ри за лепо име како своје тако и нашег Новог Сада. Годинама смо с много 
љубоморе посматрали напоре и жртве, које чине сви културни градови за 
своју омладину. Данас смо и ми горди на високо разумевање, које је пока-
зао високи форум нашег града према потребама новосадске омладине. 
Оваква одлука Градског савета наишла је на неописиво одушевљење међу 
српским спортским омладинцима, и са неизмерним задовољством поде-
лила овај племенити гест а поверење које нам је Савет указао, увревам вас, 
нећемо никада заборавити а још мање изневерити.”30 

Одлука о изградњи стадиона као да је дала крила фудбалерима „Вој-
водине” јер су у преостала четири кола српске лиге остварили три тријум-
фа и један реми (београдски „Баск” је побеђен са 4:0, ремизирано је 1:1 са 
београдском „Југославијом”, „Грађански” је побеђен у Скопљу са 4:1 док је 

                                                                          
30 Дан, од 26 фебруара 1941. год. 
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„Жак” у Суботици декласиран са 3:0),31 чиме су се Новосађани пласирали 
на треће место на табели које им је омогућило да се нађу у завршним бор-
бама државаног првенства са најбољим клубовима из Србије, Хрватске и 
Словеније. 

Председник Војводине, др Обрад Милутиновић, 25. фебруара 1941. 
године, у име Управног одбора клуба званично захвалио председнику 
општине Града Новог Сада, др Милошу Петровићу - „Уважени господине 
Претседниче, приликом свога последњег пленарног заседања, Градско 
веће је донело једногласну одлуку да се градски терен, на коме се данас 
налази игралиште „Карађорђе” уступи С.К. „Војводини” у тридесетого-
дишњи закуп, додајући земљишту још довољно простора од привременог 
игралишта Железничара, према западу. 

Оваква одлука наших угледних градских претставника донета под 
Вашим претседавањем, изазвала је неописиво одушевљење мешу новосад-
ском спортском омладином која ће од данас бити горда на високо разуме-
вање Ваше и остале господе према виралним потребама наше младежи за 
чистим ваздухом и несметаним физичким развојем. Увек смо с неком љу-
бомором посматрали напоре и жртве, које чине не само сви суседни наро-
ди око нас за спортске потребе своје омладине, него и браћа Хрвати, па је 
наше велико задовољство утолико разумљивије, што је и наш град, за чије 
се спортско име и славу бори наш клуб већ близу три деценије пружио 
тако јасног доказа да корача заједно са осталим културним центрима наше 
државе и иностранства. 

Ништа мањим задовољством не испуњава наше сазнање лично Ваших 
топлих речи,- којим сте попратили потребу доношења овакве одлуке, те 
Вас увревамо да вам овај племенити гест новосадска српска спортска омла-
дина неће заборавити. 

Спортски стадион, који намеравамо изградити на добивеном терену, 
биће таквих димензија и таквих архитектонских квалитета;да га се наш 
Нови Сад, кога сви заједнички много волимо, неће постидети, а ви. и г.г. 
већници биће задовљни што су својим разумевањем створили тако погод-
не услове за унапређеље спорта. Сматрамо за своју првенствену пријатну 
дужност да Вам се у име Управе тако и у име великог броја чланства све-
срдно и топло захвалимо. Молимо Вас, Господине Претседниче да прили-
ком првог пленараног састанка градског већа, изволите бити тумач пред 
високим форумом нашег града захвалност српске спортске омладине. У 
вери и убеђењу да ћемо увек уложити све своје расположиве снаге да на 
спортском плану дигнемо име и углед нашег Новог Сада, молим Вас да 
примите уверење нашег поштовања и наш искрени спортски поздрав.”32 

                                                                          
31 Милорад Сијић, нав. дело, 129. 
32 ИАГНС, Ф. 259, 7786/1943. 
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Људска судбина на овим просторима зна да буде непредвидљива и 
неочекивана. Ко је могао, након овог огромног успеха са почетка 1941. го-
дине, претпоставити да ће после три и по године др Милутиновић и др 
Петровић бити ликвидирани као народни непријатељи током успоставља-
ња комунистичке власти у Југославији?33 

Након размене ових топлих речи и добијања потребних дозвола, све 
је било спремно да Нови Сад добије један вредан спортски објекат. Међу-
тим, полет и одушевљење због отпочињање послова помутиће жалба упра-
ве „Новосадског железничарског атлетског клуба” на доделу земљишта 
С.К. „Војводини” због које ће почетак радова бити заустављен. Иначе, пре-
ма клупској монографији „Н.ж.а.к.” је основан 1926. године и у свом раду 
окупљао је људе који су радили при железници у Новом Саду.34 Најзаслуж-
нији појединци за развој овог аматерског клуба били су Иван Полак (шеф 
радионице телефона и телеграфа у Новом Саду), Божидар Капетановић, 
Стефан Стефановић, Антун Филеп и новосадска спортска легенда Илија 
Бухајмер.35 

Овај клуб је од оснивања био без сопственог терена. Због тога се Упра-
ва Железничара обратила граду 6. априла 1939. године са молбом за усту-
пање земљишта ради изградње игралишта: „За ту сврху имамо материјал-
них средстава за грађевинско постројење док земљишта немамо. Као по-
десно земљиште налази се Градски празан простор између Градске елек-
тричне централе и игралишта Карађорђе, према приложеној скици, то се 
обраћамо Граду и молимо да нам ово земљиште уступи бесплатно за вре-
ме од десет година, да би на њему изградили провизорно земљиште.[...] 
Подизањем игралишта, тражени простор би улепшали, јер је и онако не-
искоришћен и до сада је остављао ружну слику пролазницима, од чега би 
и сам град само добио у естетичном погледу, а једној младој спортској ор-
ганизацији, дала могућност да се развије.”36 

Градско веће је експресно 14. априла 1939. године дало потврдан одго-
вор на овај захтев: „Градско веће на основу 95. чл ЗГО усваја горњу молбу 
Подружнице удружења југословенских националних железничара и бро-
дара и уступа им бепслатно на употребу градско земљиште које се прости-
ре између Електричне централе и игралишта Карађорђе (пар. број 4791/10 
и 4796 /11) у површини од 3 кат. јутра 69 кв. хв.а у димензијама 55.9 метара 
уличне фронте и 90.2 метра дубине према приложеном нацрту а у сврух 
подизања спортског игралишта.”37 Железничари су добили ово игралиште 

                                                                          
33 http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okrug/06/80284.html  

на дан 1.12.2012. године. 
34 Милан Грбић и Радослав Јовановић, Фудбалски клуб Железничар, Београд 1996, 7. 
35 Исто, 6-7. 
36 ИАГНС, Ф. 259, 7786/1943. 
37 Исто. 



Петар Ђурђев: РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАДИОНА „КАРАЂОРЂЕ”... 249 

на употребу рачунајући од 1. маја 1939. до 31. априла 1949. године.  
Како су текли радови на изградњи и колико су исти коштали дозна-

јемо из већ спомињање жалбе подружнице Југословенских националних 
железничара и бродара на доделу њиховог терена С.К. „Војводина”: „Удру-
жење Југoсловенских националних железничара и бродара Подружница 
Нови Сад одмах по пријему предметног земљишта на употребу приступи-
ла је изградњи спортског игралишта на истом, заравнила, оградила и уре-
дила једно завидно ногометно игралиште, па на истом направила и своју 
зграду (купатило и свлачионицу), те стан за чувара игралишта и за све ове 
радове инвестирала на игралишту више од 50 хиљада динара у коју су су-
му упали завидни прилози од многих како јаваних тако и приватних уста-
нова и лица, као на пр. Обласна управа У.Ј.Н.Ж. и Б.- 10.000 динара. Краљев-
ска Банска Управа 1.000 динара Министарство Саобраћаја у бесплатним 
упутницама за материјал у износу од 15.000 дин, Клуб Југ. радијалне зајед-
нице 1.000 динара, Беочинска фабрика цемента 2.500 динара, добровољни 
прилози железничарског особља 6.000 динара, прилози разних лица и тр-
говаца 2.000 дин и чланарина спортске секције преко 6.000 динара.”38 

Помињана жалба због одузимања дела земљишта који су користили 
железничари стигла је на адресу градских власти 25. марта 1941. године, а 
гласила је: 

„Градско поглаварство Града Новог Сада одлуком својом Бр. 181. Адм 
20380 од 14 априла 1939. године уступило нам је своје земљиште, налазећи 
се између електричне централе и игралишта „Карађорђе” топ. бр. 4791/10 
и 4796 /11 у површини од 3. кат. јутра и 69 кв.хв. у циљу подизања спорт-
ског игралишта под условима од 1-6 поменуте одлуке коју у овереном пре-
пису прилажемо у овој жалби.  

Градско веће Града Новог Сада на својој седници одржаној 21-11-41 
године донело је своју одлуку бр. 109. Адм. 10076/941, којој се отказује 
бесплатна употреба назначеног градског земљишта нашој Подружници 
У.Ј.Н.Ж. и Бродара почев од 1. јанура 1941 године, коју је одлуку ова Под-
ружница Ж. и Бродара примила 9 марта 1941 године. Од истог земљишта 
и истом одлуком ,Градско веће је уступило површину од 50 метара у ду-
бини спорт клубу „Војводина” за изградњу стадиона и то на 30 година са 
почетком од 1 јануара 1941. године. „Железничари су сматрали да је ова 
одлука незаконита и неоснована и тражили су да поништи са следећим 
разлозима” 1- Градско веће града Новог Сада одлуком својом бр. 181. Адм. 
20380 од 14 априла 1939 године издало је на бесплатну употребу нашој 
Подружници означено земљо за време од 10 година, рачунајужи од 1 маја 
1939. године. до 30 априла 1949. године, да ово земљиште можемо употре-
бити за спортске сврхе, како смо у молби били назначени т.х. за спортско 

                                                                          
38 ИАГНС, Ф. 259, 7786/1943. 
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игралиште, а да граду ради признања власништва плаћамо годишње суму 
од 110. динара. Тачком 4 поменуте одлуке Градско поглаварство је задржа-
ло себи право отказа од употребе Подржуници и пре 10 година, али само 
под условом да ово земљиште Граду устреба за друге јавне сврхе. Самом 
овом тачком Град се обавезао поштовати ове услове, истог тако као што је 
обавезао и нашу Подружницу, па је приликом редакције самог текста ис-
кључио за предвиђено време употребу или уступање овог земљишта себи 
или ком другом у сврхе спорта и задржао себи право да употребу може 
отказати само онда ако би ово земљиште устребало у друге јавне сврхе, а 
никако спортске за које већ служе нашој подружници. 

2. Одлука градског већа града Новог Сада бр. 109/адм. 10076/41. год. 
неправилно је донета и с обзиром на отказни рок предвиђен т.4 одлуке бр. 
181/адм. 20390/39. где је речено да град може отказати употребу овог зем-
љишта Подружници и пре уговорног рока од 10 година, са отказним роком 
од шест месеци. Градско веће није поштовало ни ову своју одлуку Већа. 

Градско веће је нашој Подружници отказало рок употребе својом но-
вом одлуком дана 21. фебруара 1941. год која је Подружници достављена 
дана 9 марта 1941. године а са отказним роком од 1 јануар 1941 године, зна-
чи одлуком отказан рок уназад и то од два месеца и девет дани уместо да 
се је рок одрадио према прописима раније одлуке-шест месеци по саоп-
штењу одлуке градског већа Подружници. Да би одлука била неправед-
нија, градско веће је ово предметно земљиште већ са роком од 1 јануара 
1941 год. уступило спорт клубу „Војводина” опет истом одлуком која је 
донета пре десет дана касније него што је према тој одлуци земљиште већ 
припало за употребу Ск „Војводина” иако је наша подружница још и сада 
пуноправни употребиоц истога, које јој се право црпи из цитиране одлуке 
Већа од 1939. године. 

Одузело би нам се земљиште, које смо вредно и пажљиво унапреди-
ли, одузело би нам се и игралиште, где смо после службе налазили одмора 
и огњиште где смо се напајали најлепшом физичким, здраственим и мо-
ралним особинама. Од овог одузетог земљишта уступио би се један део 
истородној установи, која се свакако овим не би много користила, али би 
се на другој страни наша спортска душа и физичко васпитање угушило. 
Подружница не би имала никаквог разлога да се жали, да је ово земљиште 
стварно одузето за неке друге сврхе и да је то била нека неопходана потре-
ба за Ск „Војводина” то не видимо разлога да се пружа помоћ једној уста-
нови, са чим се друга потпуно руши иако обе имају један исти циљ у јавном 
животу. Мислимо, да ово не би хтели и желели ни сами доносиоци ове и 
овакве одлуке, јер нам ово говоре и разлози, који су руководили доносиоце 
одлуке градског Већа бр. 181. од 14. априла 1939. године. 

С обзиром на све горе изнете разлоге, надамо се да Краљевска Банска 
Управа исте прими као оправдане, те да оцени неоправдано и неправдену 
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одлуку градског Већа града Новог Сада и исту одбацила, а остави на снази 
старију одлуку истог Већа града Новог Сада и додели нама игралиште док 
не буду насупиле потребе, за друге јавне сврхе, како је град није 
предвидео, те под таквим условима и Подружници игралиште уступио.”39 

Жалба Железничара је била без сумње добро аргументована, и ко 
зна како би се тужбени процес даље одвијао да догађаји од 25. и 27. марта 
1941. године нису отворили огромну друштвену и политичку кризу која је 
на крају резултовала ратом и нестанком Краљевине Југославије. Услед рат-
них збивања и окупације реконструкција стадиона „Карађорђе” одложена 
је за неко друго време, а спор са Железничарима је изгубио на важности. 
Новосађани и навијачи Војводине били су приморани да још дуго чекају 
изградњу моденог спортског стадиона. 
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PETAR ĐURĐEV, HISTORIKER 
Historisches Archiv der Stadt Novi Sad 

REKONSTRUKTION DES STADIONS "KARADJORDJE" IN NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Erste organisierte Sportvereine in Novi Sad erscheinen 
im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Im Zeitraum zwischen den zwei 
Weltkriegen spielte sich in Novi Sad ein dynamisches Sportleben ab, und Fußball 
war die beliebte Sportart. In der Stadt gab es eine große Anzahl von Sportplätzen, 
aber kein Stadion, welches einen größeren Komfort für Zuschauer und bessere 
Bedingungen für die Spieler zum Trainieren und Spielen ermöglichen würde.  

Ende 1940 und Anfang 1941 haben Stadtbehörden zusammen mit der 
Leitung des populärsten Novisader Klubs, S.K. "Vojvodina" eine Aktion für 
den Bau des Stadions begonnen. In dem Augenblick wurde in den leitenden 
Organen des S.K. "Vojvodina" eine große Konzentration der politischen und 
wirtschaftlichen Macht verwirklicht, was nicht erstaunt, da "Vojvodina" der 
erfolgreichste und populärste Sportverein auf dem Gebiet der Donaubanschaft 
war. Alle nötigen Genehmigungen zum Bau wurden in einer sehr kurzen Frist 
erteilt. Durch die Klage des "Novisader Athletikklubs der Eisenbahner" wurde 
der Baubeginn verschoben, da geplant war, dessen Spielplatz der Leitung des 
S.K. "Vojvodina" zu überlassen, zwecks des Baus des Stadions. Die Streitigkeit 
hatte keinen gerichtlichen Epilog, denn der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. 
Infolge der Kriegsereignisse wurde die Rekonstruktion des Stadions "Karadjordje" 
auf eine andere Zeit verschoben und die Streitigkeit mit den Eisenbahnern verlor 
an Wichtigkeit. Einwohner von Novi Sad und die Anhänger von "Vojvodina" 
waren gezwungen, noch lange auf den Bau eines modernen Stadions zu warten. 

SCHLÜSSELWÖRTER: S.K. "Vojvodina", "Novisader Alhletikklub der Eisen-
bahner", Dr. Miloš Petrović, Dr. Obrad Milutinović, Ilija Balabušić, Dimitrije 
Bugarski, Ilija Buhajmer, Luka Dotlić, Stadion "Karadjordje" 



UDC 351.74/.76(497.113 Novi Sad)(091) 

ЗОРАН КНЕЖЕВ, ПУБЛИЦИСТА 
Нови Сад 

ПРВИ ПОЛИЦАЈАЦ НОВОГ САДА 

САЖЕТАК: Кроз историју, не само ових наших простора, одувек је било про-
блема са безбедношћу, а становништво се грчевито борило да сачува своју имовину. 
У самом зачетку ове наше вароши, јавна безбедност није била на завидном нивоу. 
Личност на коју се односи овај рад је Секула Витковић, човек који је био „страх и 
трепет” Петроварадинског Шанца, а који нам уједно и осликава какве су биле тада 
прилике, када је варош била подељена, на грађанску и војну. Једна од првих одред-
би Магистрата по добијању елибертације, била је свакако успостављање реда и 
мира. Доношене су линеарно нова устројства и уредбе, и живот у Новом Саду је 
постајао све сигурнији, на задовољство његових грађана. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Секула Витковић, Висарион Павловић, Петроварадински 
Шанац, чувари безбедности у Новом Саду, Намесничко веће, Магистрат. 

Јавна безбедност у XVII и XVIII веку била је на сасвим ниским грана-
ма. Ни појединци, институције, представници власти, сеоска насеља, а 
понекад чак ни већа варошка насеља, па чак ни читаве области, нису се 
осећали безбедно. Поред друмских разбојника, који су ноћу упадали у на-
сеља, почетком XVIII века, и у околини Новог Сада била је распрострање-
на хајдучија. Страх од хајдука у Карловцима, на пример био је толики да 
имућнији Карловчани нису смели ни дању да излазе изван места. Честе 
крађе и отимачине у граду биле су дело разбојника и лопова коју су ноћу 
упадали у насеља, због чега су ови злочини врло строго кажњавани.1 

О самом Шанцу, становништву и животу у њему, нема много 
података пре добијања статуса слободног краљевског града. Изгубљен је 
главни извор, записник привилеговане варошице, вођен од 1741. године. 
Овај документ је главни судија Игњац Хајл предао у архив Магистрата, али 
он никада није пронађен. Матија Бел, географ тог времена, овако описује 
место: „Петроварадин с ове стране Дунава шанчеви опкољавају, за које се 

                                                                          
1 Милостиви начини племенитог суда, Дневник, 11. јули 1962. 



ГОДИШЊАК ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА 254

не може рећи ни да су широки, ни да су узани, а ту су назидане и куће вој-
ничке посаде. И споља и изнутра од шанца имаде сијасет кућа, у коме у 
засебитом крају живе грађани и паори, од којих неки припадају под жупа-
нијску област, а неки под војничку, као граничари. На челу грађанства сто-
ји биров (судија), једампут Немац, једампут Србин, војнички старешина је 
оберкапетан. Римокатолици имају једну цркву, а Срби три.” 

Петроварадински Шанац је након успостављања подунавске границе 
1702. године, постао главно место на челу са оберкапетаном Васом Нико-
лићем, а касније Секулом Витковићем. После склапања Београдског мира 
1739. године, долази до нормализације живота у Шанцу. Са доласком вели-
ког броја становништва из Београда, навикнутог да у Београду живи под 
привилегијама, они су успели да се изборе, заједно са староседеоцима и 
првим житељима вароши, да коморски део Шанца добије статус привиле-
гованог коморског трговишта (privilegiatum oppidum cameralis) и да на шест 
година буде ослобођен од плаћања дажбина.2 

Изгледа да су повластице цивилног становништва успеле да привуку 
пажњу одређеног броја граничара који су као трговци и занатлије тражи-
ли прелаз под коморску јурисдикцију и ослобођење од самовоље оберкапе-
тана Секуле Витковића. И у коморском делу је било злоупотреба чинов-
ништва, због чега су увећавани намети трговцима и занатлијама. У таквим 
условима је дошло до доношења 3. параграфа законског члана XVIII Угар-
ског сабора из 1741. године о развојачењу граничарских територија у Бач-
кој и Бодрошкој жупанији и њиховог померања на стварну аустријско-
-турску границу. Полако престаје потреба за границом, коју Марија Тере-
зија укида наредбом 1741. године. Затим укида и сремско-бачку подунав-
ску милицију, која се припаја Бачко-бодрошкој жупанији, док војничка 
места улазе у састав судских области одређених жупанија. У овој наредби 
не помиње се Петроварадински Шанац, јер је тада већ постојала намера за 
његову елибертацију. Стратегијски значај Шанца и Петроварадинске твр-
ђаве, намера Марије Терезије да осигура територију појачаном заштитом 
и бољим снабдевањем храном, уређење границе, све су то разлози за осло-
бођење места. О њима се говори и у наредби Марије Терезије о уређењу 
првог Магистрата.3 

Одлука је донета 17. јуна 1746. године, по којој се Петроварадински 
Шанац предаје грађанским властима. Постигнут је договор између при-
падника војних власти и Бачке жупаније о начину преласка из војног у 
грађанско место, са посебним статусом мостобрана, да се у његовој близи-
ни ништа не сме градити. Исте, 1746. године се јављају убрзане припреме 
за елибертацију. Шестогодишњи период (1741-1747) дажбинских опроста 

                                                                          
2 Укидање границе, Дневник, 1. август 1963. године 
3 Бошко Петровић, Нови Сад, Нови Сад 1963, 22-27. 
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је истицао. Граничари су се изјашњавали да ли ће остати у граничарској 
служби или ће је напустити. Њих 224 се изјаснило за останак у граничар-
ској служби, а за одлазак се пријавило 149. Већ следеће године је приликом 
пресељења у граничарске области део оних који су се изјаснили за одлазак, 
ипак наставио да живи цивилним животом. Посебна коморска комисија 
на челу са администратором Францом Редлом је 1746. године извршила 
премеравање варошког атара и процену његове вредности. Следеће годи-
не се жупанијска скупштина сложила са идејом о елибертацији Петровара-
динског Шанца, након чега је градско изасланство у Бечу утаначивало 
услове ослобођења и тражило зајмове.4 

У Шанцу су католици и православни 1747. склопили уговор о равно-
правном суделовању у вршењу градске власти, а исте године је католички 
жупник добио више звање, јер су жупници слободних краљевских градова 
морали бити великодостојници. Након свих наведених припрема идеја о 
слободном статусу је материјализована тек 1747. године када из Шанца у 
Беч путују Давид Рацковић, Томас Андерле и Стојић Богдановић, ондаш-
њи угледни грађани, који од Марије Терезије траже Повељу слободног 
града. Бечки двор попушта због ратних околности и празне касе, али ис-
поставља и рачун. Уједно се спомиње и то да ће варош, уколико се више 
насели, утолико и бити од веће помоћи у време рата са Турцима, како кра-
љевској војсци тако и граду Варадину. По томе и у „јураменту пургерском” 
налазимо где се „дотични заклиње да ће у време ратне опасности са ко-
мандантом варадинским у ’дослуку’ бити, да ће се у свему што се тиче 
споменутог града мушки, верно и поштено владати и до последње капи 
крви бранити га”. Диплома је имала 20 тачака. После турских ратова Нови 
Сад није имао свога имена док није постао слободна краљевска варош. 
Назив Петроварадински Шанац значио је само да тај део војничког насеља 
припада заповедништву Петроварадина. За слободу Шанца ваљало је пла-
тити 80.000 рајнских форинти (sertam Octuaginta Mille Florenorum Rhenensium 
Pecuniarum Summam).5 

Што се тиче граничара, задржао бих се код Секуле Витковића, обер-
капетана нашег новосадског, како ја волим да га зовем „првог новосадског 
полицајца”, који се не памти баш по добру у тадашњој вароши, али је ите-
како битан за прошлост новосадску, а кога Васа Стајић представља на сле-
дећи начин: 

„Секула Витковић је прво добио чин оберкапетана, а касније је по-
стао и потпуковник подунавске границе. Он је после владике Висариона 
био најистакнутија личност Петроварадинског Шанца. Пореклом је Хер-
цеговац. У Херцеговини близу Требиња, у селу Мустићи, живела је крајем 

                                                                          
4 Исто, 33-39. 
5 Из прошлости Новог Сада-Град племић, Дневник, 20. август 1961. 
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XVII века породица Витковића. Из ње се су се масовно досељавали у Срби-
ју, у Војводину, у Јегар и у Русију. У Војводину је пристигао, мада се не зна 
тачно када Секула. Рођен је можда 1687. године. На народном сабору у Кар-
ловцима, 2. марта 1731. године, Секула је посланик као capitaneus Palankiensis. 
Не зна се када прелази у Варадински Шанац за оберкапетана.”6 

Оберкапетан Васа Николић из Варадинског Шанца 17. септембра 1733. 
године, кандидован је за народног изасланика у Бечу. Две године касније, 
августа 1735. године, Секула је већ оберкапетан у Шанцу и већ има сукоб 
са владиком Висарионом. Значи, 1733. године Секула још није у Шанцу, а 
већ 1735. године је оберкапетан и поред сукоба са владиком, он већ има 
парницу са Ђуком Лукићем из Шанца, у чијој кући станује. Из једног спи-
са новосадског магистрата сазнајемо да се прва Секулина жена звала Стана 
и да му је још у Паланци родила сина Гаврила. Ђорђе Рајковић је забеле-
жио да је Стана била из Врбаса. Секулина друга жена била је ћерка пуков-
ника Атанасија Рашковића, и она му је привела троје деце Јована, Марију 
и Ану. По једном спису карловачке митрополије Секула је имао и сина 
Антонија који је 1747. године био потпоручник. Секула се обраћа молбом 
Ратном савету 24. јуна 1747. године, да се његовом сину Антонију повери 
на управу компанија и да му се додели чин ритмајстера и једно од упраж-
њених места у Бешки, Белегишу или Бановцима. Секула је 1745. године 
поново молио Ратни савет да му се старији син Гаврило, ослободи војне 
обавезе, пошто мора да се стара о економији. На једном акту новосадског 
магистрата 5. маја 1741. године, појављује се потпис лајтнанта, а не зна се 
да ли је то Секулин пасторак Јован или споменути Антоније.7 

О Секулиној каријери нешто се сазнаје из његове тужбе и молбе Рат-
ном савету, 24. јуна 1747. године коју шаље из Шанца. Жали се Секула да 
су приликом најновијег одређивана границе, неки официри који можда 
још нису били ни рођени када је он био оберкапетан, више унапређени од 
њега. Њега је после 40 година службе, стигла несрећа да због инкорпораци-
је Петроварадинског Шанца мора да прода своју кућу, а исто тако и кућу 
коју је у капетанату Черевићу подигао за свог сина, бившег тамошњег ка-
петана. И не само да је остао без посла, него је и капетан Сава Николић, 
две године млађи од њега, намештен у Сланкамену са вишом службом 
него што је он добио. Једина му би му утеха била унапређење сина Анто-
нија. Секулина војничка служба започела је, највероватније, око 1707. годи-
не, када је имао отприлике двадесетак година, доста рано је постао обер-
капетан, а тек декретом од 26. октобра 1741. године, заведеним у Пожуну, 
добио је чин потпуковника. Секула је, поред честих сукоба са епископом 

                                                                          
6 Васа Стајић, Два лика из Српскога Града или из Петроварадинског Шанца, Гласник Историског 

друштва у Новом Саду, VII, 1-3 (1934), 123. 
7 Исто. 
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Висарионом, такође долазио у сукоб и са жупанијом око спорних земљи-
шта које је једна комисија пресуђивала у корист камералистима, а друга 
милитарцима. Долазило је и до сукоба о земљи коју је уживао Черновићев 
спахилук Футог, а и Кроатендорф су милитарци оспоравали жупанији. 
Било је и камералаца који су на милитарском земљишту подигли куће, 
подмитивши официре, па је сукоб настајао и око тога, коме ће такви да 
плаћају порез. Пошто је Секула у таквим ситуацијама непопустљиво засту-
пао интересе граничара, жупанија је користила сваку прилику да Секулу 
компромитује и онемогући у Шанцу. То се најбоље види из следећег до-
гађаја.8 

Два сиромашна граничара из Титела, Максим и Илија Мркушић 14. 
јуна 1742. године, довезли су животне намирнице за кућу Вучка Станко-
вића, подунавског граничара из чије су куће на бојно поље отишла два 
ратника. Сиромашни Титељани довезли су храну да би зарадили нешто 
довозом. Стигавши у Шанац касно ноћу, нису у мраку успели да нађу ко-
нак, па су са колима и коњима спавали на улици, пред кућом Вучка Стан-
ковића, а преко пута се налазила кућа Лазара Рубешића. Када је свануло, 
изашао је из своје куће Лазар и ништа не питајући Мркушиће, ко суи ода-
кле су и којим су послом дошли, крене их псовати, а онда диже палицу и 
тако их изудара да су обојица на леђима добили модрице. На вику и јаук 
граничара, истрчи Вучко и запита Рубешића, зашто их туче. Овај диже 
палицу и на Вучка и почне и њега вијати. Да се Вучко није склонио у своју 
кућу и он би прошао као она двојица. Оба граничара и Вучко оду код Се-
куле да се пожале на невоље и срамоту која их је снашла, а коју ничим ни-
су заслужили. 

Секула, да се не би показао недостојан своје власти, а и зато што се 
Рубешићева кућа налазила на милитарном земљишту, позва дотичног на 
одговорност. Рубешић је, каже Секула, порицао казивање граничара, а на 
питање Секулино, ко је он да туче његове војнике, Рубешић је са много 
надувености и презира одговорио да је Србин, коморски поданик и чи-
новник владике Висариона. Због Рубешићевог тона, Секула се разбеснео и 
наредио да се Рубешићу ударе 15 штапова и одмах да се пусти да иде сво-
јим путем. По тадашњим законима и схватањима, Секула је батинањем 
учинио тежак злочин, повредио је и осрамотио целокупно племство кра-
љевине, јер је управо 1742. године Лазар Рубишић добио племство. Због 
тога је бачка жупанија са своје скупштине одржане у Врбасу 21. јуна 1742. 
године, тужила Секулу Намесничком већу у Пожуну, а одатле је тужба 
ишла преко царице Ратном савету, а онда преко Угарске придворне канце-
ларије, већ 11. септембра 1742. године, послата је Секули да у року 14 дана 
на њу одговори. Секулина одбрана је слаба. Поставља он себи питање за-

                                                                          
8 Исто, 124. 
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што је жупанија обишла три граничарска суда и тужбу поднела право 
Намесничком већу, и одговара да је то учинила у дугој мржњи и зловољи 
према њему. Хоће га упропастити, а знајући да га Намесничко веће као 
schismaticum hominem не трпи, поготово кад је за скоро четрдесет година 
верног службовања добио чин потпуковника, покушала је жупанија да га 
баци у немилост код највиших власти. Зато је примила тужбу Лазара Гру-
бића као да је он племић Лазар Рубешић, а није прво легетимисала његову 
диплома, а још мање се забавила око утврђивања идентичности.9 

Лазар је син Грубе Рубешића, и према старом српском обичају увек 
се досад писао Лазар Грубић. Овога Секула познаје већ неких двадесетак 
година, увек као Лазара Грубића, неплемића. За ово подноси и доказе. 
Године 1731. био је Лазар Грубић нотариус у поморишкој граници, а због 
језика и својих недела седео је у арадској тврђави и затвору, а онда је про-
теран из границе. Отац му Груба Рубешић, са надимком Бечејац, живи у 
Сегедину и плаћа порез, није дакле племић, иако је брат Михајла Шерно-
вића од Заранде. Неколико година раније, као ишпан жупаније, држан је 
дуже време у оковима и никад се није приказивао као племић, па наводно 
ни онда кад га је Секула саслушавао, него тек сад после батинања, „као да 
је тиме управо произведен за племића”, zum Ritter geschlagen.10 

Секулина кривица је била велика, а одбрана слаба, али, иако не знамо 
резултате жупанијске тужбе, Секула ипак остаје на овом угледном положа-
ју, све док се 1748. године не реши судбина Српског града и Петроварадин-
ског Шанца, па ни онда, одлазећи у Старе Бановце, он није деградиран. 
Као што Висарион није кажњен због штапова ударених турском поданику, 
тако је у овој прилици без осетније санкције батинан nobilis regni. Секула 
много питомије није поступао ни са својим граничарима, које је бранио од 
Рубешића. Барон Хелфрајх 1741. године оптужује Секулу за варварско по-
нашање. Иако је та оптужба до претпостављеног му команданта, Секула је 
није оћутао, него је изјавио генералној команди у Осијеку да ће му се увек 
указати част, ако се због варварског поступања са граничарима позове на 
одговорност, како он тако и непознати тужиоц. Да ли се Секула баш увек 
беспрекорно понашао, то би се вероватно дознало детаљно претражујући 
архиве у Бечу. Уз акт о Рубежићевој афери, пронађено је и сведочење Јова-
на Мишковића из Шанца, од 19. маја 1742. године, о томе како је слушао да 
је Јосип Паланчанин дао Секули мито од 100 дуката, само да Секула не до-
пусти Павлу Поповићу (о коме Ђорђе Рајковић говори да је био Пеци) зи-
дање куће. Познато је и то да је фебруара 1745. године Гвадањи доставио 
Ратном савету тужбу Угарске придворне канцеларије на насиља која чини 
Секула. Коморског поданика Симу Бакала хоће да прими за граничара, дру-

                                                                          
9 Исто, 124-126. 
10 Исто. 
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гом неком камералисти хоће да сруши кућу, порески новац присваја за себе 
и све слично томе. Најзад и владика Висарион се 1735. године тужио са Секу-
лом „да тирански поступа са људима, и да је почео ратовати против верни-
ка и цркве божије”. Једног шаначког верника натерао је да му вози сено и 
почео је да кажњава вернике. На сам дан празника Вазнесења Господњег 
терао је „сиромашне катане и хајдуке да му кућу граде, а на Успеније Бого-
родице да му сено возе”. Хајдуци његови са пушкама на готовс, терају старе 
и сакате да просе испред цркве. Опет са друге стране постоји акт који дока-
зује да је Секула заступао интересе граничара. Жали се он ратном савету 1. 
августа 1742. године да би му се граничари одобровољили за одлазак на ра-
тиште, публиковао је он у јулу 1742. године царску резолуцију о укидању 
пореза. Због тога је скоро половина граничара пошла на бојно поље, док 
нису код куће преостали дали новац за опрему првих, а поред тога чувају 
стражу, врше гарнизонске службе и прогоне разбојнике. Без обзира на све 
то, стигла му је наредба да има објавити како преостали у граници морају 
платити 7.000 форинти пореза. Секула се бојао да ће граничарска сироти-
ња због беде напустити куће и кућишта па пребећи у Турску. Бојао се и то-
га да ће граничари који су отишли на ратиште, када сазнају да је противно 
публикацији о укидању пореза, порез ипак мора бити плаћен, сви дезерти-
рати. Замолио је зато да се пошаље нова наредба да би могао одустати од 
тражења пореза и могао своје граничаре одржати у миру и сачувати од 
беса и нереда. Како се ова ствар завршила, није познато, али је марта 1745. 
године у Шанцу било нереда, јер две јединице нису хтеле ићи на фронт 
(поготово јединица из Паланке), него су граничари претили да ће се исе-
лити у бачки провинцијал, па су се многи и одселили. Током ових деша-
вања су порушене у Шанцу три куће, вероватно трговаца које је Секула 
приморао да о свом трошку опреме контигент војника.11 

Док је Висарион у Новом Саду окончао свој живот, Секули је било су-
ђено да се сели из нашег града, пошто је Нови Сад постао слободан кра-
љевски град и више није било потребе за Секулом. Марта 1746. године 
тражили су депутати Петроварадина од Ратног савета salvum conductum, да 
би несметано могли радити на елибертацији свог места. Од 11. до 13. авгу-
ста исте године саслушавају се граничари Шанца, који желе остати грани-
чари, а таквих је било 224, а међу њима и Секула који се морају иселити у 
Срем, у подунавску границу. Марта 1746. године нова подунавска граница 
се привремено организује, она има седам капитанеата или шанаца, у којој 
се капетани пређашње границе распоређују коцком. Једино шанац петро-
варадински, коме је подвргнут и Српски град (Raitzenstadt) и село Буковац, 
не додељују се коцком. У њему остаје Секула да сачека коначно уређење 
границе које ће га одвести у Старе Бановце. 

                                                                          
11 Исто, 126-127. 
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У јесен 1747. године требало је Секулу селити, али се њему није жури-
ло. Од Дворског ратног већа је молио и добио дозволу да у Шанцу остане 
и преко зиме 1747/8. Требало је да прода своје дворе који су се налазили 
на великом комплексу земљишта тамо где је данас Матица српска. Те дво-
ре је од Секуле купио град, адаптирао их и проширио за Турски Хан. Ако 
је Секула као командант Шанца имао сукоб са јачим људима вароши, још 
мање се могао у пријатељству растати од Новог Сада, у чијем је Магистра-
ту, као један од најактивнијих сенатор седео Лазар Рубешић. 

Пише он из Бановаца суду Новог Сада, 9. марта 1749. године, и шаље 
му признаницу на 1.300 форинти, колико је још имао да прими од града, за 
своју кућу. Град није могао исплатити ту своту, јер су многи Новосађани има-
ли потраживања од Секуле, а 22. децембра 1750. године, класификована су 
та потраживања. Пре свега, имала су се издати кувару Фридриху Шуберу 
тромесечну плату, 24 форинте. Затим 216 форинти и 55 крајцара сиромаш-
ним занатлијама и рачун књиговесцу од 12 форинти. Најзад на ред долазе 
и кредитори без привилегија, са потраживањем од 477 форинти. Из Старих 
Бановаца, 4. априла 1749. године, жали се Секула на новосадског трговца 
Јована Животина који је на пијаци, пред граничарима, говорио како још 
нису отишли из Новог Сада сви људи „од фараунске феле Секулине”. Тра-
жи сатисфакцију, да је не би морао он сам узимати, на војнички начин. 

Тек 1753. године, ликвидирана су узајамна потраживања Секуле и 
Новосађана. По Секулиној жељи послат је у Карловце сенатор Андерле 
који је са Секулом утврдио да град Секули дугује 1.300 форинти, а Секула 
је дуговао Новосађанима 1.018 форинти. Са 282 форинтом исплаћеном 
Секули из градске благајне престала је свака даља исплата. Ускоро затим, 
20. марта 1754. године Секула Витковић је умро. Поживео је 67 година и 
сахрањен је у Фенеку.12 

Тиме се завршава прича о „првом новосадском полицајцу” Секули 
Витковићу, а да видимо шта је било са одржавањем реда у граду, када је 
добио статус слободне краљевске вароши. 

Трошкови елибертације исплаћивани су откупом њива од коморске 
и граничарске власти. Пошто су Срби откупили скоро све њиве новосад-
ског атара, они су углавном и поднели све трошкове. И док је дуг Новог 
Сада приликом инстаурације износио 89.975 форинти, дигао се до 1752. 
године на преко 95.000 форинти, тачније 95.883 рајнске форинте. Због то-
га је узет зајам од 6.000 форинти - од Немаца у Алтенбургу са каматом од 
10 % иако је нормална камата тада била свега 6 %. Нови Сад још децени-
јама после није успевао да врати овај дуг.13 

                                                                          
12 Исто, 128. 
13 Ђорђе Рајковић, Беседе у Српској читаоници, Вечерњача, 1883. године. 
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Од пролећа 1748. године, град Нови Сад почиње да живи по узору на 
остале слободне градове тога времена, под надзором Намесничког већа у 
Пожуну и Придворне угарске коморе у Бечу. Градом управља магистрат 
на челу са судијом или великим бировом са дванаест сенатора и магистрат-
ским чиновништвом: великим бележником, градским капетаном и дру-
гима. 

Ђорђе Рајковић нам оставља следеће податке из тих времена:  
„За прве магистралије беше комесаром потврђени ови: Биров: Игнац 

Хајл, пивар, немеш. Капетан: Сава Николић, лајтнант (поручник) у војсци 
(„Officialis Militaris Locumtenens”) немеш, који је међутим на првој седници 
зафалио, а на његово место би потврђен Ђорђе Чамандељи, такође лајт-
нант у војсци. За сенатор бејаху потврђени: Јозеф Тир, коморски ишпан; 
Пантелија Миланковић, џелебџија; Томас Андрале, апотекар; Стоић Богда-
новић, џелебџија; Јоанес Месер, котаричар; Давид Рацковић, џелебџија; 
Матијас Пиршл, ципелар; Лазар Рубешић, провизур спаилука футошког, 
немеш; Георг Милер, резач; Мијаило Рашковић, трговац и Јзеф Штвртец-
ки, чизмар, немеш. То се зваше унутрашњи сенат.”14 

Желећи да опонашају друге делове тадашње Европе, властодршци 
су одмах по добијању статуса слободног града настојали да заведу личну и 
јавну безбедност и сузбију криминал који је био поприлично развијен и 
донели су наредбу да се запосли џелат и изгради прво губилиште. Приви-
легијом је новосадски магистрат добио право да суди у грађанским и кри-
вичним споровима и могао је да изриче и извршује смртне пресуде. Одмах 
у почетку магистрат је и почео да суди. То је била једна од првих одлука 
новоуспостављеног градског Магистрата. Чувари безбедности у Новом 
Саду били су органи полиције, коју је 28. марта 1748. године, када је град 
постао слободна варош, изабрао градски Сенат. 

Полицију су чинили капетан, поручник полиције (хаднађ), стражмеш-
тер, 12 пандура, 4 ноћна стражара, 2 каплара и 4 стражара на коњима који 
су били чувари безбедности на њивама и салашима. Тако су одмах по осни-
вању магистрата, постављени чиновници, међу којима и органи јавне без-
бедности. Шеф те безбедности у граду био је градски капетан, а његова 
канцеларија звала се капетанија. За вршење те службе додељена му је по-
лиција. Тако је Сенат изабрао поручника полиције и 1 пандура, профуза и 
два ноћна стражара. Затим је изабран стражмештер, па два каплара и два 
ноћна стражара, шест пандура за чување тамнице, четири сателита-коња-
ника, који су чували безбедност на њивама и салашима, који су поред пла-
те од 40 форинти годишње, као и пандури, добијали и по пет мерица зоби. 
Доста рано заведено је и ноћно стражарење, такозваних „боктера”, а већ 
13. маја 1771. године, по примеру добро уређених градова, и Новим Садом 

                                                                          
14 Из прошлости Новог Сада, Вечерњача, 12. мај 1881. 
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патролирају два ноћна стражара, „који ће ноћу викати сате, хапсити скит-
нице, пазити да нико на улици не пуши, у случају пожара будити суседе и 
пожар јавити у градску кућу да би се лупало у бубањ за узбуну”. Они су 
на угловима улица јављали и време када су сви грађани били дужни да 
закључају своје капије: „Затварајте капије и одрешите псе!”-викали су ноћу 
боктери и трубом објављивали сате.15 

Развитком града множе се и органи управе, 1776. године капетанија 
има поручника полиције тзв. хаднађа, два стражмештра, каплара, 12 пан-
дур, два сателита и четири ноћна стражара. Један од полицајаца био је 
назван комесаром. То је отприлике иста служба као и хаднађа полиције на 
терену, само што се врши у граду. Нарочито има да се стара да крчмари 
пријављују странце. Он пази да пекари, месари и сапунџије поштено мере, 
регулише питање послуге, сваки преступ мора да пријави градском капе-
тану који ће ствар изнети пред кривични одбор, а овај ако не може сам да 
пресуди, пријавише је магистрату. За хаднађа на терену био је изабран 
Сава Поповић. Скупштина магистрата је 15. јула 1788. године донела неке 
„полициске мере” и обавила их грађанству да их се строго придржава. 
Неке од њих су следеће: 

- „У корист доброг поретка спаде и јавна безбедност, а у првом ре-
ду уклањање неморалне чељади, послуге без господара оба спола и велике 
склоности занатлија ка беспослици, и да би се спречила ноћна бекријања и 
изгреди на јавним местима, повећава се ноћна служба пандура и патрола. 

Свако подвикивање и галама у време ноћи има се објавом забрани-
ти и казнити, грађанин пооштреним хапсом, а контрибуент батинама… 
Слуга или слушкиња се не сме овде задржати преко пет дана без службе, 
затече ли се тако казниће се корбачем или батинама, а ко трпи таку чељад 
биће кажњен хапсом или глобом и батинама. Ако господар злоставља по-
слугу или угњетава ускраћивањем хране и зараде, магистрат да их зашти-
ти и праведно суди. У ту сврху и контролисати крчме, визитирати сумњи-
ве куће, те казнити и послугу и власнике према кривици, глобом или ба-
тинама”. 

- „Да би се онемогућило скривање беспосличарима по салашима, 
упутиће се једном недељно хаднађ да их походи са хусарима и похапси 
све које затече без „пасапарта”, и оне који су им дали склониште. Они који 
славе „Blaumontag” по крчмама и херберзима, те дозвољавају састанке мо-
мака еснафа да то зло држе, као и забрањене хазардне игре у недељне, 
празничне и радне дане, казниће се осетљивом глобом, а коцкари батина-
ма. Затекну ли се лађари у крчми изван часа ручка и вечере, који лађе зло-
намерно напуштају, а плату примају, удариће им се 25 батина, а крчмар 
„сухоједенијем” у хапсу”. 

                                                                          
15 Страх од разбојника, Дневник, 1. фебруар 1963. године. 
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- „Како оскудица у радницима, тако и исцрпност градске благајне 
захтевају да сваки део улице пред својом кућом, двапут недељно, о свом 
трошку чисти, и ђубре зачисти на гомилу, које ће се после натоварити на 
волујска градска кола и изнети на ђубриште”. 

- „Због тужби да власници кућа који држе псе на пазе довољно на 
њих него их пуштају ноћу, па нападају патролу и појединце, дати Обштес-
тву на знање да своје псе држе ноћу у кућама у затвореним двориштима, у 
противном ће пуштен пас бити убијен, а власник кажњен”. 

- „Власници стоке своју стоку да не истерују у поље, а свиње чувају 
код куће, иначе ће бити кажњени, а стока која скита по граду и изрива 
гробља и некалдрмисане улице, биће без икаква обзира убијена из пушке 
на улици, а власник кажњен”. 

- „Код месара, пекара и бакала и осталим радњама за животне на-
мирнице и пиће откривена је више пута превара у мерама. Зато ће трибун 
изаслати по два члана Обштества праћена пандурима и полиц чиновни-
ком једанпут недељно, у непознато време на прегледање истих”. 

- „Исто тако стоји и са хватовима дрва на дунавској обали, јер није-
дан хват нема прописну висину и ширину. Контрола ће разбацати хвато-
ве и наредити исправно слагање а продавца казнити”. 

- „Прекупљивањем робе силно подиже цене животним намирни-
цама Судац пијаце ће бити опрезан, а и сваки грађанин има права, чак и 
дужност да заустави таквог прекупца и пријави га, на што ће му се про-
дукти конфисковати и прекупац оглобити (половина глобе ће припасти 
денунцијату, а друга градској каси)”. 

У једном јавном огласу Обштеству од 1788. године полиција одређује 
казну батинама и корбачем за: 

-беспосличаре који се задрже више од 5 дана у граду 
-за коцкање по јавним локалима 
-за свако подвикивање и галаму ноћу по улицама 
-пијанчење службеника у радно време итд. 

Године 1808. повећан је број полицајаца са још једним хаднађем, два 
пољска полицајца на коњима и два бубњара. Тада је мењана униформа 
панадур, они су добијали мађарске доламе, а место сабље „чакањ” од 
гвожђа. „Корпорал” градске полиције био је Димитрије Анастасијевћ. У 
тој служби остао је 31 годину, а затим је четири месеца у Карловцима слу-
жио као народни курир. У најодлучнијем часу, кад се нико други није усу-
дио да иде у Шајкашки батаљон, да извиди снагу непријатеља, он се одлу-
чио да изврши наредбу Книћанина. Задатак је срећно извршио, због чега 
је наименован за ратнтог комесара у Буковцу. 

Из једног уговора који је склопљен између магистрата и главара ноћних 
стражара 1. јануара 1878. године, сазнајемо више о овим ноћним чуварима: 
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„1. Општинство слободне краљевске вароши Новог Сада предаје и 
поверава становницима Аци Глишином и Бачи Габору службу ноћног чу-
вара за годишњу плату од 5.184 форинте, која ће се редовно крајем месеца 
издавати. 

2. Аца Глишин и Бачи Габор примају на себе дужност да ће у друш-
тву са још 12 момака вршити ноћно стражарење у унутрашњем опсегу ове 
вароши. 

3. Аца Глишин и Бачи Габор примају се службом ноћног стражарења 
и одговорности за сваку штету, која би се ововарошким становницима 
крађом или отимачином у њиховим кућама, авлијама и зградама догодила 
од октобра до априла од 8 увече до 5 сати ујутро, а од маја до септембра од 
9 до 3 сата. 

4. Од речене накнаде опроштени су поглавари ноћних стражара у 
овим случајевима: 

а) кад је и ако је штета у новцу учињена пошто се у таквим случајеви-
ма штета никако не може констатовати. 

б) ако се докаже да је газда куће сам или ко други из куће, врата од 
кућевног улаза преко ноћи отворена оставио. 

в) ако се пронађе да су при учињеној штети кућевни чланови и слу-
житељи умешани. 

г) ако украдена живина или свиња нису у затвору, или ако украдени 
коњи и рогата марва нису у згради били. 

5. За сигурност накнаде, обавезују се Глишин и Габор кауцију од 2.000 
форинти у готовом новцу положити или толику своту на њихове непокрет-
ности а у корист ововарошког општинства грунтовно дати укњижити…За 
добро вршење службе пак обавезни су како себе тако и другове своје редом 
са једном пушком и пиштољем као и нужним барутом снабдети, а ради 
одликовања и распознавања пред публиком дужни су како они, тако и 
другови, за шеширом плех са нумером носити”.16 

Да тако није било само старијим житељима новосадским, већ да су и 
деца морала да буду примерна, имамо сведочење да је и у школама влада-
ла такође батина, трсковац, лесковац, од жице и гајтана оплетена камџија, 
брезова метла од прућа наквашена у води. Чика Јова Змај пишући о тим 
старим школама у својој аутобиографији, вели да су учитељи „прутом 
кроз длан у срце уливали-науку”. Да се употпуни слика живота и прилика 
града у његовој прошлости, довољно је некада из мноштва написаних пу-
бликација, прочитати неколицину страница и вратити се у не тако роман-
тичну и сјајну свакодневицу наших предака и увек се треба сетити са ко-
лико су муке и горчине они успевали да створе ово данас, што наше ге-
нерације користе. 

                                                                          
16 Исто. 
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DER ERSTE POLIZIST IN NOVI SAD 

ZUSAMMENFASSUNG: Im Laufe der Geschichte hat es nicht nur auf diesen 
Gebieten schon immer Probleme mit der Sicherheit gegeben, und die 
Bevölkerung hat krampfhaft für die Bewahrung ihres Eigentuma gekämpft. 
Am Anfang des Bestehens unserer Stadt war die Sicherheit auf einem nicht 
beneidenswerten Niveau. Die Persönlichkeit, auf die sich diese Arbeit bezieht, 
ist Sekula Vitković, "Furcht und Schrecken" der Peterwardeiner Schanze, ein 
Mann, der uns die damaligen Verhältnisse bildhaft darstellt, zu dem Zeitpunkt, 
als die Stadt in den bürgerlichen und militärischen Teil geteilt war. Eine der 
ersten Verordnungen des Magistrats nach Erhalt der Elibertation (des Status 
der freien königlichen Stadt) war allerdings die Schaffung von Ordnung und 
Ruhe. Neue Anordnungen und Verordnungen wurden linear erlassen, sodass 
zur Zufriedenheit der Bürger das Leben in Novi Sad immer sicherer wurde.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Sekula Vitković, Visarion Pavlović, Peterwardeiner 
Schanze, Sicherheitshüter in Novi Sad, Statthalterei, Magistrat 
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МИЛАН МИЦИЋ, РАЗВИТАК НОВИХ НАСЕЉА У БАНАТУ  
(1920-1941), 

стр. 580, Нови Сад, 2013. 

Нашој широј јавности мало је познато да је судбина Баната током 
Првог светског рата, бурних догађаја након њега, као и на Конференцији 
мира у Паризу 1919-1920. године, представљала поприште сукобљавања 
три међусобно искључиве националне концепције: румунске, мађарске и 
српске (или југословенске). Те три концепције сукобиће се на дипломат-
ском плану још током самог трајања рата, избацивши тако питање Баната 
у сам врх интересовања зараћених сила. Заинтересоване државе су, у сврху 
доказивања свог права на Банат, ангажовале све своје политичке, научне и 
пропагандне капацитете. 

Крај Првог светског рата још више ће закомпликовати ситуацију у 
Банату. Српска страна се позивала на чињеницу да га је она војнички за-
посела, румунска да јој је Банат обећан од стране Антанте као накнада за 
улазак у рат 1916. године, Мађарска, иако поражена, своје право на Банат 
заснивала је на предратним међународно признатим границама. Поврх 
свега, у Темишвару се појавио покрет Ота Рота за стварање независне Ба-
натске републике. После много обрта, компликација и звецкања оружјем, 
велике силе су у Паризу пресудиле да се Банат подели између три државе, 
тако да је Румунија добила свој део, Краљевина СХС свој, а један врло мали 
део Баната остављен је Мађарској. 

Имајући у виду такав ток догађаја, који није умањио претензије сусе-
да на цео Банат, као и националну структуру спорне територије, не чуди 
што је југословенски режим прегао из све снаге да обезбеди Банат и њего-
ве границе и војнички, и политички, и етнички. У ту сврху је и вршена 
изградња нових насеља у Банату 1920-1941. године, што је тема ове књиге 
која је заправо ауторова приређена докторска дисертација, одбрањена на 
Београдском универзитету. Читалачкој публици је представљена захваљу-
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јући средствима из фондације Академика Богумила Храбака, основаној при 
Војвођанској академији наука и уметности.  

Тема о којој пише Милан Мицић је врло сложена и обухвата читав низ 
међусобно повезаних подтема, које је аутор зналачки успео да групише у 
једну кохерентну целину и представи нам историју колонизације Баната 
између два светска рата, заправо једну фазу у сталном насељавању тог по-
дручја - од Марије Терезије до најскоријих времена. Након опширног уво-
да, у коме је детаљно приказан историјат ратних година у Банату, његовог 
војничког ослобођења 1918. године и дипломатског, на Париској мировној 
конференцији, следи главни део рада, у коме је представљено насељавање 
колониста, изградња њихових насеља, контакти и конфликти са локалним 
становништвом, како српским тако и мањинским, те сналажење и навика-
вање на живот у равници.  

Несигурност поседовних односа, одустајање од сеобе, повратак у за-
вичај, здравствени проблеми и масовно умирање, сиромаштво, презадуже-
ност и многе друге тешкоће пратиле су ову колонизацију, можда и најнеу-
словнију од свих које је Банат доживео. Са друге стране, време је чинило 
своје, па се колонизовани народ полако интегрисао у нову средину, поли-
тички конституисао своје општине, учествовао у страначком, културном, 
спортском, верском животу Баната. Године непосредно уочи Другог свет-
ског рата су време изградње новог идентитета и нових Банаћана, као амал-
гама староседелачког и колонистичког живља. 

О свему овоме Милан Мицић пише са разумевањем потомка међурат-
них колониста, али превасходно са ауторитетом непристрасног историча-
ра. Ова обимна монографија је написана једним изграђеним стилом који 
читаоца лагано и без напора води кроз често врло формалну документа-
цију, неопходну за писање сваког историографског дела. Монографија је 
заснована на једнодеценијском истраживачком раду током ког је писац 
обишао београдске, новосадске и све банатске архивске установе, али и 
прегледао документацију месних канцеларија, основних школа, црквених 
општина, породичне заоставштине. Свакако, приликом писања књиге кон-
султована је и сва релевантна литература, објављени историјски извори, 
као и богата периодика из међуратног периода. Таквим својим савесним 
приступом аутор не само да је отворио тему проучавања банатских коло-
нистичких насеља, него ју је практично и затворио, будући да након овакве 
књиге скоро да нема простора за даљи рад на овој теми. 



UDC 911.37(497.113)"04/14" 

МР ДЕЈАН ЈАКШИЋ, ВИШИ АРХИВИСТА 
Архив Војводине, Нови Сад 

СРЕДЊОВЕКОВНА НАСЕЉА НА ТЛУ ВОЈВОДИНЕ, 
ИСТОРИЈСКИ ДОГАЂАЈИ И ПРОЦЕСИ,  

уредник Ђура Харди, Историјски архив „Срем”–  
Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за историју, 

Сремска Митровица–Нови Сад 2013, стр. 284. 

Културно и историјско наслеђе које нас окружује је неисцрпна подло-
га за истраживачки рад проучавалаца свих аспеката прошлости овог дела 
Европе. Научни пројекат Средњовековна насеља на тлу Војводине, историјски 
догађаји и процеси, финансиран од Секретаријата за науку и технолошки 
развој АПВ, окупио је петнаестак историчара са три европска универзите-
та: Универзитет у Новом Саду, Сегедински универзитет (Szegedi Tudomány-
egyetem) и Универзитет Коменског у Братислави (Univerzita Komenského v 
Bratislave). Главни ослонац у истраживању су дали историчари са домаћег 
Универзитета, Филозофског факултета – Одсека за историју, предвођени 
врсним медиевистима, професорима Ненадом Лемајићем и Петером Ро-
каием, који су окупили сараднике на овом пројекту, млађе истраживаче и 
своје ученике. 

Заједничка идеја водиља била је проучавање касноантичких и сред-
њовековних насеља на подручју данашње територије АП Војводине у све-
тлу историјских догађаја и процеса. Међу њима се свакако истиче проуча-
вање царске Сремске Митровице као незаобилазне тачке европске истори-
је, о чијој су прошлости истраживачи позвани да презентују своја најновија 
стручно-научна сазнања и открића. Учесници су се према свом стручном 
интересовању и ужој истраживачкој области определили тако, да су радове 
усмерили ка специфичним истраживањима: историји насеља и црквене 
организације, историјским изворима, историографији, библиографији, 
археологији итд. 

Препознајући научни значај овог пројекта Историјски архив „Срем” 
из Сремске Митровице је суиздавач резултата ових истраживања, што је 
изузетан пример сарадње архивских и универзитетских установа. Збор-
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ник радова је објављен у оквиру издавачке делатности Историјског архива 
„Срем” у серији Монографије (књига бр. 7). 

Аутор првог рада је изузетан познавалац српског друштва и његове 
елите у позном средњем веку и миграционих процеса становништва Бал-
кана и Паноније, професор Ненад Лемајић: Српско становништво Балкана и 
Поморишја у XV и XVI веку (и њихови прваци и старешине). Проучавање друш-
твених збивања и појединости у вези са насељавањем на пограничним рат-
ним поприштима Подунавља са сталном друштвеном несигурношћу и 
ограниченим изворима, није ни мало лак задатак. Начин и време насељава-
ња Срба у Банат са Поморишјем и данас добрим делом представљају непо-
знаницу, али је јасно да они у посматраном раздобљу представљају доми-
нантан фактор. О томе најчешће посредно сазнајемо праћењем деловања 
истакнутих личности и спомињање појединаца у историјским изворима: 
старо племство са поседима у Угарској (Јакшићи, Белмужевићи), истакнути 
прваци (Радич Божић, Никола Цреповић), актери ратних сукоба, дужнос-
ници и старешине, устаничке вође (Банатски устанак) и др. Питања друш-
твеног и економског статуса српског народа у угарском феудалном и касни-
јем систему, такође нису разрешена. Оно што је било стално у несигурном 
времену је значајна војна улога Срба која појединцу, групама, па и целом 
народу давала изузетан статус у односу на друштвене структуре. Горњи 
слој задржао је војне и полувојне надлежности и у турско време. Ипак, до-
минантно српско становништво Баната у тешким околностима није успело 
да обезбеди посебан статус ове области на етничким основама, нити да из-
гради довољно моћне друштвене структуре за решавање виших питања. 

Тибор Алмаши са Сегединског универзитета истражује Главне инсти-
туције писмености места с јавном вером у средњем веку на тлу данашње Војво-
дине, њихов настанак и функције. Потребу друштва за постојање институ-
ција која ће обезбеђивати веродостојна писана документа из области прав-
ног живота – места са јавном вером (loca credibilia) испуњавала је црква у 
средњовековној Угарској преко својих каптола, препозитура и конвента. 
Издавање јавних аката у овом подручју можемо примарно пратити кроз 
деловање каптола Калочко-бачке и Чанадске дијецезе. Сачувана архивска 
грађа је добрим делом правне природе и везује се за места јавне вере па је 
важан задатак медиевистике да расветли питања у вези с тим. 

На подручју Јужне Паноније је због смене народа и култура, разара-
ња, климатских и др. фактора и у онако оскудним изворима тешко утвр-
дити помињање насеља, река, народа, области. Аутори рада Loca pannonica 
у грчким изворима, Ифигенија Драганић и Снежана Вукадиновић, прона-
шли су и превели из класичних (Страбонова Географија, Аријанова Индија, 
Птоломејева Географија и Касија Диона Римска историја) и византијских 
(Херодијанова језичка разматрања, Историја аријанства Атанасија Великог, 
Црквена историја Сократа Схоластика и говори цара Јулијана Апостате), из-
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вора до сада непревођене изводе који садрже таква помињања. Закључили 
су, између осталог, да је најзначајнији топоним који се јавља Сирмијум у 
важној области која је по њему име добила. 

Келтско насеље крај Бачке Паланке је рад Светозара Бошкова у којем 
представља досадашња археолошка истраживања локалитета из I века 
п.н.е. са циљем успостављања историјског континуитета са каснијим и 
околним насељима: племена (Скордисци), привреда, занати, живот. 

Занимљиво истраживање, дубоко утемељено у изворима и литерату-
ри, представља нам Александра Смирнов-Бркић: Писани извори о Св. Иринеју 
Сирмијском у контексту најстарије црквене организације Срема. Методолошки 
се базира на критичкој анализи примарних писаних извора (мартиролози 
и пасије) о историјски потврђеном епископу-мученику из Сирмијума Ири-
неју. Археолошка и епиграфска подупиру писана сведочанства, говорећи 
о спомену светачког страдања и његовом одразу на каснију црквену исто-
рију после пада античког Сирмијума. 

Главни извор тог догађаја, који представља симболички крај постепе-
ног пропадања града, разматра Мартин Хрубанич са Универзитета Комен-
ског у Братислави: Аварско освајање касноантичког Сирмијума 582. године. Пре-
глед основних извора: Менандер Протектор. Након уводног вредновања овог 
историјског догађаја у главно делу рада се посвећује пажња кључном и 
фрагментарно сачуваном извору и самом писцу Менандеру Протектору. 

Како су досадашња истраживања махом била усмерена на градове и 
сакрална здања Весна Манојловић Николић сматрала је потребним да се 
на једном месту обједини Библиографија радова археолошких истраживања 
сеоских насеља IX–XV века на територији Војводине са краћим историјатом 
истраживања.  

Искусни професор Петар Рокаи одлучио се за посебан истраживачки 
приступ одабиром садржаја документа везаних за папску канцеларију, у 
облику српских регеста, из аналитичког прегледа папских повеља XV века 
који је објавио Пал Лукачић 1931. године чија је тема Dodela duhovnih milosti 
i crkvenih „beneficija” licima i ustanovama u naseljima sa tla Vojvodine i Srbije u vreme 
pontifikata Martina V (1418–1431). Хронолошки изложена регеста чине при-
лог проучавању црквене организације, топономастике, економских односа 
и изучавању свакодневн ог живота. 

У склопу истраживања за своју докторску дисертацију Борис Стојков-
ски на основу оскудних извора и литературе анализира два, на овим про-
сторима мање развијена црквена реда: Августинци и доминиканци у средњо-
вековном Срему. Први пут се на српском језику даје значајан допринос црк-
веној организацији ових редова у насељима и самостанима (Илок, Банош-
тор, Франкавила/Манђелос) срдњовековног Срема. 

Ауторке рада: Rerum Ungaricum Decades, decas IV, kao izvor za proučavanje 
srednjovekovne Ugarske u periodu od 1464. do 1465. godine, су Снежана Божанић 
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и Милица Кисић, у којем анализирају прву књигу четврте декаде дела чу-
веног италијанског хуманисте Антонија Бонфинија написане на латин-
ском језику. Ауторке дају своје коментаре и овај текст пореде са другим 
изворима раног периода владавине Матије Корвина. 

Истe ауторке даље анализирају извор: Antonije Bonfini o prilikama u Ugar-
skom kraljevstvu 1465–1467. godine. Дат је оригинални текст и први превод на 
српски језик са основним коментарима и уводом, у сегменту који детаљно 
описује тадашње прилике, дипломатске активности и устанак у Трансил-
ванији. 

Важно сведочанство о османском освајању и слому средњовековне 
Угарске оставио нам је хроничар-савременик Ђурађ Сремац (Посланица о 
пропасти угарског краљевства). Поред субјективних слабости то дело, пру-
жајући пуно детаља, је незаобилазно за схватање и разумевање догађаја и 
опште атмосфере. Турски походи 1521–1526. у делу Ђурђа Сремца, са наглас-
ком на опсаду Београда, освајање Срема и Мохачку битку, је рад Дејане 
Васин. 

Средњовековне теме у Гласнику Историског друштва у Новом Саду (1928–
1940), реномираном часопису значајног међуратног Друштва (уредник 
Душан Ј. Поповић), прати Небојша Карталија са освртом на новију лите-
ратуру. Радови најеминентнијих тадашњих научних делатника оставиле 
су видан траг на научну историографију и будуће истраживаче. Средњо-
вековни прилози, иако у мањини, пионирски су расветљавали средњове-
ковни Срем, изворе, црквене прилике, топономастику, етничку слику, ло-
калну историју и исправљали заблуде. 

Кикиндски истраживач прошлости Золтан Чемере реконструише 
Средњовековни копнени и речни саобраћај у западном (потиском) делу Баната у 
светлу писаних и материјалних трагова. Слику предтурског Баната дочарава 
оцртавањем мреже копнених путева, лоцирањем речних прелаза (мостова), 
просторним размештајем насеља (трговишта и фортификација), утврђи-
вањем података о речном транспорту, наметима на копненим и речним 
комуникацијама и пловности река. 

Зборник завршава његов уредник Ђура Харди садржајним и заним-
љивим радом Петроварадин – „престоница” једног Анжујца, који на основу 
анализе наративних и дипломатичких извора и сабирања ставова историо-
графије истражује податке о боравку краља Карла Роберта Анжујског и 
његовог двора у Петроварадину и цистерцитском манастиру Белефонс, на 
почетку XIV века током борбе за угарски престо након изумирања Арпа-
довића. Реконструкцијом Карловог итинерера и сложених прилика аутор 
жели да проникне у разлоге зашто се претендент одлучио за ово дунавско 
утврђење, утемељено нашавши да је значајан разлог за то био ослонац на 
суседног српског владара Стефана Драгутина. 
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Научна проблематика представљених радова, иако специфична и 
временски удаљена, представља неисцрпан ресурс за проучавања нашег 
цивилизацијског, културног и историјског утемељења. Задовољство нам је 
да су жива медиевистичка истраживања, заснована, пре свега, на проуча-
вању и тумачењу аутентичних историјских извора. Након оваквог окупља-
ња истраживача, искусних и млађих заједно, труда уредника и рецензена-
та који су својим саветима усмерили рад, као и сарадње између институци-
ја, резултат, видљив кроз научне тематске чланке, није могао да изостане. 

 



UDC 341.322(497.113)"1941/1944" 

ДУШКО ПАНТЕЛИЋ, ВИШИ АРХИВИСТА 
Историјски архив Града Новог Сада 

ЗЛОЧИНИ ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА У 
ВОЈВОДИНИ 1941-1944, II ГРУПА МАСОВНИХ ЗЛОЧИНА 
(СРЕМ), ПОЧЕТАК ОКУПАЦИЈЕ И СТВАРАЊЕ НДХ, КАО И 

ПРВИ МЕСЕЦИ „ДРЖАВНО-ПРАВНОГ” УРЕЂЕЊА,  
Приредио др Драго Његован,  

Прометеј и Мало историјско друштво, Нови Сад 2013, 299 стр. 

Настављајући објављивање едиције Злочини окупатора и њихових по-
магача у Војводини, у којој је до објављено пет књига: Рација, III група масов-
них 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), Улазак мађарске војске у 
Бачку и Барању 1941. – I група масовних злочина (2011), Живот, рад и држање до-
маћих Немаца (Фолксдојчера) пре рата, за време рата и за време окупације (2012), 
Издавачка кућа Прометеј и Мало историјско друштво из Новог Сада пред-
ставиле су научној и стручној јавности још један елаборат Покрајинске 
комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војво-
дини - Почетак окупације и стварање НДХ - као и први месеци „државно-прав-
ног” уређења, објављен 2013. године. Приређивач овог, као и претходних, 
елабората је др Драго Његован, музејски саветник у Музеју Војводине. Књи-
ге 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. Злочини су подељени у 
више категорија, а за сваку су сачињени елаборати који садрже описе зло-
чина, подстрекаче и извршиоце, а послужили су као докази на суђењима 
пред војним и цивилним судовима. 

Елаборат Почетак окупације и стварање НДХ - као и први месеци „државно-
-правног” уређења чува се у Збирци историјских докумената Музеја Војво-
дине, под инвентарним бројем АК 15063, илустративни материјал: леци, 
плакати, факсимили из штампе потичу из Збирке плаката Музеја Војводи-
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не, Архива САНУ у Сремским Карловцима, Завичајног музеја Земун и Му-
зеја Срема у Сремској Митровици, а фотографије из Збирке фотографија 
Музеја Војводине. 

У предговору приређивач излаже кратак преглед збивања у Срему у 
раздобљу после Првог светског рата и стварања заједничке државе јужних 
Словена, поразу Краљевине Југославије у Априлском рату, окупационој 
подели, стварању и устројству Независне Државе Хрватске, положају Сре-
ма и усташким злочинима над Србима, Јеврејима и Ромима. 

Први део елабората посвећен је почетку окупације, разоружавању 
југословенске војске и оснивању Независне Државе Хрватске. Описани су 
држање фолксдојчера и сремских Хрвата према окупационим трупама и 
југословенској војсци, организовање усташких власти и прописи новоство-
рене квислиншке творевине. 

У наставку елабората приказан је почетак фашистичког терора у Сре-
му у првим месецима окупације, прогони, хапшења, злостављања и убиства 
Срба и Јевреја, као и присталица народно ослободилачког покрета. Посеб-
ни делови елабората односе се на присилно исељавање, злочине против 
имовине (пљачка, постављање комесара над српском и јеврејском имови-
ном, хапшења ради уцене) засноване на законима и наредбама доноше-
ним на основу нацистичких расних теорија.  

Следећи одељак посвећен је ускраћивању верских слобода које су се 
огледале у прогонима православног свештенства и присилном покатоли-
чавању спровођеном уз сарадњу са усташким властима. 

Под насловом Одговорност побројани су кривци за почињене злочи-
не, пре свега вођство НДХ на челу са поглавником Антом Павелићем, функ-
ционери усташких политичких установа, команданти војних јединица, 
као и сви они који су у њиховом саставу починили ратне злочине (међу 
њима и локални Хрвати и фолксдојчери). Посебну одговорност сносили 
су поједини великодостојници и свештеници римокатоличке цркве учес-
твујући у присилном покатоличавању. 

На основу прикупљеног материјала утврђени су подаци о жртвама и 
причињеној штети, убијено је 154 лица, 48 је нестало, 2641 лице оштећено 
је другим злочинима, а материјална штета процењена је на око 150 милио-
на динара предратне вредности. 

Списак одговорних за другу групу масовних злочина у Срему обухва-
та 428 имена, док на листи народних непријатеља из исте групе злочина 
има 949 имена. За сваког одговорног наведини су бројеви докумената који 
потврђују њихову кривицу, број пријава и места у којима су поднете, као и 
податак о судбини окривљеног (пресуђен, стрељан, у затвору, непознато). 

На крају је приложен богат илустративни материјал сачињен од 
плаката, летака, факсимила и фотографија којим су поткрепљни подаци 
и чињенице изнете у елаборату. 
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