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UVODNA REČ 
 
 
 

 
 
U cilju obeležavanja šezdeset godina delovanja organizovane 

arhivske službe na ovim prostorima, nastala je i ova prigodna 
publikacija, kojom pokušavamo pružiti celovit pregled delatnosti 
Arhiva u proteklom periodu i rekapitulaciju onoga što je urađeno. 
Pored toga ona treba da bude najosnovniji informator o našoj 
ustanovi za sve zainteresovane građane i istraživače. 

U delu pod nazivom – Istorijat Arhiva, dati su osnovni 
faktografski podaci koji ilustruju delovanje Arhiva u tom 
šezdesetogodišnjem razdoblju, od formiranja i nastanka, od samih 
začetaka arhivske službe, preko svih promena u organizacionom, 
kadrovskom, prostornom i funkcionalnom pogledu, koje su nas 
vodile do onoga stanja i nivoa u kome se danas nalazi Arhiv. 

Deo – Arhivska građa, pruža okvirnu sliku o vrstama, 
količinima i karakteristikama, frekvenciji korišćenja najtraženijih i 
najznačajnih fondova koji se čuvaju kod nas. 

Pod nazivom – Zaposleni u Arhivu, prati se kadrovsko 
jačanje i snaženje ustanove. Spisak zaposlenih radnika u ustanovi 
daje jasan presek svih onih koji su bili angažovani u Arhivu, sa 
periodom kada su radili i radnim mestima na kojima su radili. 
Posebno su u delu - Direktori Arhiva, navedeni svi rukovodioci sa 
njihovim biografskim i bibliografskim podacima.    

Pregled priređenih izložbi i spisak izdanja dat je pod nazivom 
Izložbe i publikacije.  U tom se delu  beleže sve priređene izložbe, 
kataloška izdanja koja su ih pratila i sve publikacije koje su  
podeljene po vrstama i edicijama, od monografija  preko časopisa do 
naučno - informativnih sredstava o arhivskoj građi i CD-a koji u  
digitalizovanoj formi prate izložbe ili čine samostalne projekte.    

 
*** 

 
Spoljašnji okviri i uslovi koji determinišu sudbinu svake 

ustanove ovog tipa, a koji zavise u prvom redu od širih, društvenih i 
državnih okolnosti, menjali su se tokom proteklog perioda i bitno su  
uticali i na naš Arhiv.    

Prostor za smeštaj arhivske građe i za rad sa arhivskom 
građom; potreban broj i odgovarajuća fizionomija arhivističkog 



5 
 

kadra; svest o značaju arhivske građe i arhiva,  te  pravilna zakonska 
regulativa i obezbeđena finansijska sredstva – su osnovni preduslovi 
rada i razvoja svakog arhiva. Gotovo nijedan od tih preduslova 
subotički Arhiv, kroz svoje trajanje od šest desetleća, nije imao ni 
dovoljno ni u potpunosti obezbeđeno – u skladu sa svojim razvojem, 
sa količinom arhivske građe i potrebama za tehnološkom 
modernizacijom, te s obzirom na povećanje interesa za korišćenjem 
arhivske građe.  
 

*** 

Naša vizija je da Istorijski arhiv Subotica postane istinski 
moderna, efikasna i otvorena ustanova za čiji će rad i razvoj 
podjednako biti zainteresovane opštine Subotica, Bačka Topola i 
Mali Iđoš - kako njihovi građani, tako i naučni i javni radnici, 
kulturna i prosvetna javnost.  

Naš zadatak je da na najadekvatniji način zaštitimo arhivsku 
građu koja se čuva kod nas: obradom i sređivanjem, 
mikrofilmovanjem i digitalizacijom sređenih i obrađenih fondova i 
zbirki,  te nizom drugih postupaka kojima je cilj da se ona sačuva i za 
buduće generacije. Posebna briga svakog Arhiva je pravilna zaštita 
arhivske građe u nastajanju – kod stvaralaca i  vlasnika  registraturske 
građe, te  redovan obilazak i nadzor registratura u cilju evidentiranja, 
popisivanja i predaje arhivske građe dospele prema zakonskim 
regulativama.1 

       
U Subotici, 5.07.2007.             direktor                           
                                                               Stevan Mačković, viši arhivist  
                                                                  Istorijskog arhiva Subotica 
 
 
 
 

1 Ovaj tekst je nastao korišćenjem teksta Naša vizija, misija, ciljevi, direktorice 
Istorijskog arhiva Beograd dr Branke Prpe, na web prezentaciji http://www.arhiv-
beograda.org/FR_O_Nama.html. Na tom mestu je  jezgrovito, ali snažno i precizno 
formulisan položaj tog Arhiva i njegove perspektive, da uz manje korekcije to 
može da posluži kao osnovna ideja vodilja i za druge arhive. Uzeo sam to kao uzor 
i za našu „viziju i misiju“.   
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ISTORIJAT  I DELATNOST ARHIVA 
(1946/1947 - 2007) 

 
 
 
 
             Potreba za čuvanjem pisanih dokumenata seže u same korene 
pismenosti čovečanstva. Od polovine XVIII veka i na ovim 
prostorima se zapaža razvoj državne organizacije i uprave koji prati i 
usavršavanje administrativnog aparata, sistema kancelarijskog 
poslovanja, pa tada nastaju i kancelarijski arhivi koji su imali zadatak 
da čuvaju tako nastalu pisanu građu. Njihov primarni zadatak je bio 
vezan za praktične potrebe administracije: da budu mesta na kojima 
će se čuvati dokumenta koja mogu poslužiti kao dokazna sredstva o 
stečenim pravima i posedovanjima. No, tek u drugoj polovini XIX 
veka, sa razvojem istoriografije kao nauke i u Subotici dolazi do 
shvatanja da su arhivi nezaobilazna nalazišta validnih istorijskih 
izvora. Primer za to su istraživanja profesora subotičke Gimnazije 
Ištvana Ivanjia (Iványi István), spovedena u arhivu tadašnje gradske 
administracije, koja su uspešno krunisana i sadržajnom dvotomnom 
monografijom.2 
 

 
 

Zbirka Ištvana Ivanjija 

2 Iványi István, Szabadka szabad királyi város története, Szabadka, I, 1886, II, 
1892.  
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Tako se u prošlosti arhiva i arhiviranja  u Subotici, mogu 
jasno razlikovati dva perioda. Prvi period  započinje 1743. godine, 
kada se udaraju temelji organizovanom vođenju gradske 
administracije, pa time i čuvanju arhivske građe koja tom prilikom 
nastaje. Ti postupci započinju odmah po uspostavljanju varoškog 
Magistrata, građanskog organa političko-upravne i sudske vlasti, juna 
1743. godine, na osnovu privilegije izdate maja iste godine, kojom se 
naš grad proglašava privilegovanom komorskom varošicom pod 
imenom Sent Marija (Privilegiatum Oppidum Szent Maria) i 
oslobađa vojne uprave.3 

 

 
 

Knjiga zapisnika komorske varošice (1743-1756) 
 
Pravi zamah i ta oblast, u sklopu započetog snažnog 

ekonomskog, političkog i kulturnog razvoja, dobija nakon 1779. 
godine i proglašenja ovog naselja slobodnim kraljevskim gradom - 
pod nazivom Maria Tereziopolis (Libera regiaque civitatis Maria-
Theresiopolis). 

3 Dobro svedočanstvo o brizi za čuvanje dokumenata je i odluka donesena na  
zajedničkom sastanku komorskih i gradskih čelnika 31. jula 1743. godine kada je 
odlučeno da se odredi lokacija za buduću Gradsku kuću, koja bi imala dve do tri 
prostorije za administraciju i jedan specijalan odeljak gde bi se donosile sudske 
odluke i gde bi se čuvali važniji spisi. Protokol Magistrata povlašćene Kraljevsko-
komorske varoši Sent Marija – pre zvane Sabatka (1743-1756), Analitički inventar 
serije Protokoli Magistrata (1743-1779), br. 1, inv. opis 2, F.261.1.pag.3. 1/1743, 
Subotica 2006, st. 15. 
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Takav status arhiva protegao se u čitavom periodu Monarhije, 
a i u novoj jugoslovenskoj državi nakon 1918. godine. Prva 
savremena arhivska ustanova na tlu Vojvodine - Državna arhiva u 
Novom Sadu - osnovana je 1926. godine na inicijativu Državne 
arhive u Beogradu. 

Tek nakon II svetskog  rata, u čitavoj zemlji, pa tako i kod 
nas, prišlo se formiranju arhivskih ustanova sa zadacima primerenim 
arhivskoj službi. Time započinje drugi period u kome organi vlasti 
preuzimaju uspostavljanje i organizovanje arhivske službe u cilju 
prikupljanja i zaštite arhivske građe. Prvi korak na tako zacrtanom 
putu, učinjen je 1946. godine formiranjem Arhivskog područja  za 
grad Suboticu i Srez Bačku Topolu, na osnovu odluke Odeljenja za 
prosvetu GIO NS, Autonomne pokrajine Vojvodine, br. 16800/1946.4 
Osnovni zadaci koji su  tada stavljeni pred arhivsku struku, pa i njene 
buduće pregaoce na teritoriji Subotice, bili su da se  izvrši pregled 
svih arhiva i učini sve potrebno da se spreči dalje uništavanje građe; 
da se stara o bezbednosti arhiva tako da građa bude smeštena na 
sigurnom mestu, što je podrazumevalo suvu prostoriju obezbeđenu 
od vlage, požara i  krađe, koja se mogla provetravati, te da se ne 
dozvoli prodaja dokumenata kao stare hartije, bez prethodnog 
pregleda i ocene stručnih lica ima li u toj građi dokumenata istorijske 
vrednosti.5 

Imenovanje i postavljenje rukovodioca arhivskog središta 
područja za grad Suboticu i srezove Subotice i Bačke Topole, 
usledilo 16. jula 1947.  godine6, pa tek tim činom možemo smatrati 
taj datum početkom delatnosti arhivske službe na ovoj teritoriji. 

 Na tom položaju se našao Blaško Vojnić Hajduk, 
rukovodilac Gradske  biblioteke. Njega su čekali brojni i odgovorni 
zadaci – da vrši nadzor arhiva i zbirki dokumenata od istorijskog 
značaja, sprovede organizaciju arhivske službe i pronađe adekvatna 
lica koja bi mogla da se angažuju i izvrše poverene poslove, 
preduzme sve potrebne mere za obezbeđenje arhiva, izvrši privremeni 

4 Iz Arhive Istorijskog arhiva u Subotici (u daljem tekstu AIAS) spisi uz 
delovodnik, predmet br. 6/1947. godine. Odlukom koju je doneo Glavni izvršni 
odbor Narodne skupštine APV  2. novembra 1946 . godine  bilo je devet arhivskih 
područja u Vojvodini: Novi Sad, Sombor, Subotica, Senta, Velika Kikinda, 
Zrenjanin, Vršac, Pančevo i Sremska Mitrovica. U ovom privremenom 
organizovanju muzeja, službe zaštite spomenika kulture, arhiva i biblioteka, 
predviđeno je da sve ove ustanove imaju jedinstvenu upravu sa sedištima u 
pomenutim gradovima. Takođe je predviđeno da one po mogućnosti budu smeštene 
u jednoj zgradi i tako predstavljaju u "svakom gradu jedan kulturno-naučni zavod". 
5 isto 
6 isto 
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popis svih registratura, pronalazi, prikuplja i prevozi u svoje 
sabiralište (koje tog trenutka nije ni bilo još obezbeđeno) sve 
ugrožene arhivalije, ili kompletne  registrature  sa terena.  

Osnovni problem u tim prvim godina nakon rata, sa kojim se 
trebalo suočiti i rešiti ga, bilo je da se ustanovi koliko i kakve 
arhivske građe ima na tom području. Postojala su saznanja da je 
gradja odnošena i uništavana  za vreme rata.  
 Blaško Vojnić Hajduk  je  zadržao dvojnu funkciju7 nepunih  
šest meseci, a tada je posao oko rada i organizovanja arhiva predao dr 
Mihajlu Prokešu koji je ovaj posao obavljao volonterski. Pri kraju 
godine podnosi molbu IO Gr. N O  Subotica, Odseku za prosvetu, da 
ga razreši dužnosti arhivskog rukovodioca. Oni to i čine, postavivši  
Ivana Rudića na ovaj položaj sa mesečnim honorarom.8  
 U odnosu na svoje prethodnike, Ivan Rudić je odradio 
ogroman deo zaduženih poslova. Osim obilaska registratura, 
pronašao je arhivare zadužene za svoje registrature, konstatovao 
stanje, naložio potrebne  mere , a u svom izveštaju dao i prve opise 
stanja i karakter arhivske građe, a najposle i najbitnije uspeo da 
spasi, što je i najvažnije, od uništenja veliku količinu arhivske građe.9  
 Prvi Godišnji izveštaj koji je podeljen na prvo i drugo 
"polugođe", dakle za periode pod upravom Prokeša, a zatim Rudića, 
podnet je 24. novembra 1948. godine. Napisao ga je Ivan Rudić, 
arhivski rukovodilac. Prokeš je uspeo da evidentira, zaštiti  ili 
obezbedi u sedam registratura arhivsku građu, te da za neke od njih 
pronađe lica (koja su i navedena poimence za svaku registraturu) 
koja će voditi brigu o građi, ili pak koja će tu arhivsku građu čuvati 
od eventualnog razvlačenja ili uništenja. Takođe je izvestio da je 
određena količina ("nekoliko kola") arhivske građe iz Bačke Topole i 
iz Subotice u jesen 1944. godine otpremljeno u Mađarsku. Rudić je 
saopštio još zanimljivije podatke. U opisima arhivske građe 
pregledanih registratura mogu se dobiti podaci o prisutnoj arhivskoj 
građi, evidentiranim licima koja su bila zadužena za rad sa 
arhivalijama. Izneo je činjenice koje govore o tome da je u osamnaest 
evidentiranih registratura stanje bilo više nego zabrinjavajuće. 
Dobar deo arhivske građe je nepovratno izgubljen, a mnogo toga je 

7 On je bio na čelu Gradske biblioteke i zadužen za vođenje arhivskog područja.  
8 AIAS, predmet br. 22/1948. Iz izveštaja se saznaje da je Ivan Rudić, postavljen 
ne kako se on nadao za arhivistu na neodređeno vreme, nego za rukovodioca 
Arhivskog područja sa mesečnim honorarom, dakle privremeno. Obavljao je tu 
dužnost od 12. jula 1948. godine. 
9 Zoran Veljanović,  Pro Arhivo - De Arhivo, Rukovet, časopis za književnost, 
umetnost i kulturu, br. 4-5-6, Subotica 1997, str. 41-53 
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odneo ili uništio okupator. Rudić je uspeo da spasi (iako "ispreturani, 
pocepani, zgužvani") veliku količinu arhivske građe koja je već bila 
bačena na otpad.10  
  Obezbeđivanje osnovnih prostorija preduslov je za 
prikupljanje i obradu arhivske građe, a to je teklo sporo. Tako je 
krajem 1948. godine ustupljena jedna mala prostorija, zahvaljujući 
upravniku Gradskog muzeja dr Šulmanu, te je adresa Arhivskog 
područja iz tog vremena glasila: Arhivsko područje za grad Suboticu 
i srez Bačku Topolu, u zgradi (Lenjinov park br. 11, Gradski muzej) 
sa uslužnim telefonom br. 6-28.11 U 1949. godini, za Arhivsko 
sabiralište, dobijene su dve prostorije, potpuno prazne i bez ikakvog 
nameštaja (polica, stolova ili stolica) koje su se nalazile u Engelsovoj 
ulici, broj 9.12 Krajem 1950. godine, Arhivskom središtu dodeljeno je 
jedanaest prostorija na trećem spratu u (kako se  tada zvanično zvala) 
zgradi Glavnog narodnog odbora, odnosno ranijoj i sadašnjoj 
Gradskoj kući.13   

U 1951. godini zaposlen je jedan arhivist, rukovodilac 
arhivskog područja i jedan pomoćni službenik. Arhivski rukovodilac 
Ivan Rudić je prisustvovao 14-dnevnom kursu u Novom Sadu 1949. 
godine, jednomesečnom kursu u Beogradu iste godine i 
sedmomesečnom kursu u Dubrovniku 1950. godine. Najveći 
problemi ustanove su i dalje bili: nedostatak finansijskih sredstava, 
prostorija i kadrova. 

U dobijene prostorije počeo je smeštaj evidentirane arhivske 
građe po unapred svrstanim prioritetima. Za naredne dve godine, 
Arhivsko središte proširilo se za još dve prostorije na trećem spratu, u 
koje je takođe u vrlo kratkom vremenskom periodu, bila preneta i 
deponovana arhivska građa sa terena i iz grada. 
  Sledećih godina dolazi do krupnih pomaka u zaštiti arhivske 
građe u pravom, arhivističkom smislu, kao i razvoju arhivistike. 
Prekretnica je nastala imenovanjem Emila Vojnovića za upravnika  
Arhivskog središta  1. decembra 1951.godine.14  

10 Isto. AIAS. predmet br. 14/1948. Ovom pismu koje je upućeno Vojvođanskom 
arhivu iznosi se zaprepašćujući podatak da je na subotičkom otpadu završilo 7560 
kg raznih spisa rashodovane arhive Javnog tužilaštva u Subotici  kao stara hartija, a 
da prethodno nije bilo pregledano ni odobreno od strane Vojvođanskog arhiva, 
odnosno Arhivskog područja u Subotici; predmet br. 22/1948; 34/1953. Sličnih 
primera ima, nažalost, puno. 
11 AIAS, predmet br. 4/1949 
12 AIAS, predmet br. 85/1949. i  89/1949.  
13 Emil Vojnović, Arhivist, Beograd 1/1955, str.45 
14 Zolna Matijević, Prilozi za bibliografiju Emila Vojnovića, Ex Pannonia, Glasnik 
Istorijskog arhiva Subotica, Subotica 1996, br. 1, str 193-194.  Emil Vojnović je  
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      Već 1952. godine, ranije Arhivsko područje sa Arhivskoim 
središtem, na osnovu rešenja Izvršnog odbora Gradskog narodnog 
odbora br.2173/1952, donetog na osnovu rešenja Ministarstva 
prosvete NR Srbije br. 32355, postaje samostalna ustanova pod 
nazivom Gradska državna arhiva u Subotici.15 Područje 
novoosnovane ustanove sačinjava teritorija NOG Subotice, uža 
teritorija grada i bivšeg Subotičkog sreza i Bačkotopolskog sreza. 
 Po osnivanju Gradske državne arhive, Vojnović je smatrao 
svojim glavnim zadatkom preuzimanje od IO GNO-a arhivu grada 
Subotice, odnosno upravnih vlasti iz perioda od 1743. do 1918. 
godine. Ta građa je već bila smeštena u Gradskoj kući, na trećem 
spratu, u dvema velikim dvoranama, namenski sagrađenim za potrebe 
arhiva Magistrata. Dvorane su bile tehnički obezbeđene (po 
ondašnjim standardima) od požara, a u njima je uspela da se sačuva 
arhivska građa tokom burnih događaja u Prvom i Drugom svetskom 
ratu, sve do 1947. godine kada je rasparčana mimo svakog 
arhivističkog principa. U Gradsku biblioteku prenesene su knjige 
Protokoli sednica Magistrata, protokoli Gradskog zastupništva, 
kraljevskih komesara, svi delovodni protokoli, indeksi i registri iz 
perioda od 1779-1850.godine (ukupno 150 knjiga), zbirke mađarskih 
zakona, naredbi i uredbi, službene novine i lokalna štampa, redovna 
publikacija Zemaljskog arhiva u Budimu, kao i povremene 
publikacije municipalnih arhiva.16 Drugi deo od jedinstvene celine 
arhivske građe kao što su najvažnije arhivalije, diplome; privilegije 
Marije Terezije iz 1743. i 1779. godine i drugo, predati su na 
raspolaganje Gradskom muzeju. Delimično sređena arhivska građa 
Gradskog poglavarstva, odnosno IO GNO ( NO ) grada Subotice od 
1919-1954. godine, ostala je u registraturi NO-a grada Subotice. 
Preostali deo arhivske građe Magistrata grada Subotice za period od 
1743. do 1918. godine, kao i obe dvorane, preuzela je 1952. godine 
Gradska državna arhiva. 
 Fizičko stanje arhivske građe, koju je "nasledio" ili preuzeo 
Gradski državni arhiv, bilo je zabrinjavajuće. Radilo se o ogromnoj 
količini arhivske građe različitog kvaliteta razbacanoj  na sve strane, 

rođen 1910.godine u Temišvaru. Gimnaziju ju pohađao u rodnom gradu i Novom 
Vrbasu. Pravni fakultet je završio u Subotici (1937). Doktorirao je u Pečuju (1942). 
Kao erudita i poliglota postavljen je 1951. godine za direktora Arhivskog područja 
(Istorijskog arhiva) u Subotici, u kome je proveo čitav svoj radni vek. Utemeljio je 
osnove arhivističke službe u regionu, a iza sebe je ostavio više stručnih radova.   
15 F:60, GNO, 2173/1952, Ovo ustrojstvo urađeno  je na celom području Republike 
Srbije. 
16 Veljanović, nav. delo, str. 41-53 
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po gomilama, prekrivenoj debelim slojem šuta i prašine. Nevolje, 
međutim, nisu prestajale. Prilikom popravki instalacija i električnih  
kablova same zgrade, odnosno delova Gradske kuće, među kojima i 
pomenute dve dvorane gde je bila smeštena arhivska građa, neko je 
od izvođača radova zakačio drvene police na kojima je bila smeštena 
građa, te su one padale redom rasuvši celu sređenu arhivsku građu po 
prostoriji.17  

U okviru „Nedelje prikupljanja arhivske građe“ Arhiv je 
pristupio organizovanju izložbe bez dovoljnog iskustva, ograničen 
vrlo skromnim novčanim sredstvima i malim brojem osoblja (četiri 
radnika i jedna spremačica). Danas Arhiv raspolaže sa osamnaest 
prostorija od kojih sedamnaest ne odgovara  potrebama arhiva, a još 
manje da se u njima priredi izložba. Neke od njih su bile namenjene 
za magistratske potrebe, a ostale su služile kao zatvor. Izložbu u 
Subotici u Gradskoj izložbenoj Sali uz prisustvo predstavnika MNO i 
drugih kulturnih institucija otvorio je predsednik Saveta za prosvetu, 
direktor Više gimnazije Josip Mirnić. Tema izložbe je bila Subotica u 
XVIII veku i prvoj pol. XIX veka. Dokumenti koji su bili izloženi 
pripadaju najstarijem fondu Magistratu grada Subotice /1743-1918/ i 
njegova građa osvetljava političke, privredne, pravne i kulturne 
prilike u prošlosti ovoga  grada. Izložba je osmišljena kao serija 
hronološki raspoređenih ist. svedočanstava o zanimljivim 
događajima iz prošlosti ovoga kraja.18 

U 1958. godini održana je izložba na Paliću u prostorijama 
Velike terase, zajedno sa Upravom gradskog kupališta Palić i 
Gradskim muzejom o razvoju kupališta na Paliću.19  

O stanju Arhiva s početka šestdesetih godina, najbolje svedoči 
izveštaj Emila Vojnovića20: Godine 1962. odnos sređene i nesređene 
građe u izražene u dužnim metrima je sledeći: od ukupno 1524 d.m. 
sređeno je 497, nesređeno 358 m. a delimično sređeno 687 m. 
Celokupna preuzeta arhivska građa zavedena je u knjigu ulazni 
inventar, po obrascu utvrđenim uputstvom o inventarisanju arh. 
građe u državnim arhivima. Celokupna delatnost arhiva je u 
proteklom periodu usmerena na izvršenje njegovog osnovnog zadatka 
i omogućivanja korišenja arhivske građe u praktične i naučne svrhe 
svim licima i ustanovama zainteresovanim za to. Arhiv je izdao 
priličan broj uverenja i prepise raznih dokumenata i time omogućio, 
s jedne strane da veliki broj radnika, službenika i građana dokaže 

17 Po kazivanju Gašpara Ulmera. 
18 AIAS, predmet br. 186/1955. 
19 AIAS, Zapisnik br.5 od 18.X 1958.  
20 F:316.6.9. Rukopis Emila Vojnovića u Zbirci rukopisa.  
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svoj radni staž, stručnu i školsku kvalifikaciju, službu u vojsci u ratu i 
miru, ili da ostvari neko imovinsko pravo, a sa druge strane da 
državni organi sprovedu službeni postupak, upravni i sudski, i donesu 
pravilno rešenje. Arhiv je zatim omogućivao korišćenje arhivske 
građe ustanovama, organizacijama i stručno zainteresovanim licima, 
kao i naučnim radnicima radi rekonstrukcije prošlosti, i potpomagao 
je primenu aktivnih metoda u nastavi u nastavi istorijei i geograrafije 
stavljanjem na raspolaganje učenicima i studentima arhivske građe i 
literature za sastavljanje seminarskih i diplomskih radova. U okviru 
svoje kulturno prosvetne delatnosti Arhiv je najveću pažnju obratio 
popularizaciji arhivske građe, putem organizacija izložbi, predavanja 
kao i objavljivanjem članaka  i napisa u štampi. Prilikom pregleda 
predlagane su mere ne samo za čuvanje, zaštitu i sređivanje reg. 
materijala i građe, već i za poboljšanje organizacije poslovanja, za 
otklanjanje neracionalnog metoda rada i nemarnog vođenja 
administ. knjiga. Arhiv  je nastojao da uspostavi bolje odnose sa 
registraturama. Zaštitu arh. građe odnosno registraturske je oduvek 
smatrao svojim prioritetnim zadatkom. U toku desetogodišnjeg rada 
organizovao je samostalno ili u zajednici sa drugim ustanovama 9 
kompleksnih, tematskih ili pedagoških i pokretnih izložbi, kao i 101 
predavanje uz ilustraciju dokumenata. Krajem 1962. godine Arhiv je 
sem upravnika-arhiviste imao dva arhivista, dva arhivska pomoćnika, 
jednog administrativnog službenika, jednog stalnog honorarnog 
službenika i dve spremačice. 

Rešenjem Skupštine sreza Subotica 1964. godine, ustanova je 
dobila naziv - Istorijski arhiv Subotica.21  

  Aktiv arhivista pri Subotičkom državnom arhivu osnovan je 
aprila 1960. godine. Arhiv je organizovao posebnu tematsku izložbu 
za nastavne potrebe na kojoj su izložene rukopisne karte iz XVIII I 
XIX veka. Članovi aktiva organizovali su posete škola iz Subotice i 
održali su školskoj omladini 35 predavanja.22 

U  1967. godini Arhiv ima  devet radnika. U 1969. godini broj 
fondova i zbirki iznosio je 147, a bilo je 559 evidentiranih 
registratura u kojima je izvršeno sedamdeset obilazaka. Količina 
arhivske građe i registraturskog materijala 1970. godine iznosila je  

21 Na osnovu člana 2. Odluke o organizaciji i radu Skupštine sreza Subotica i 
njenih organa (Sl. list Sreza Subotica br.36/1963), i zaključka Saveta za prosvetu, 
kulturu i fizičku kulturu Skupštine sreza Subotica od 22. septembra 1964. godine na 
zajedničkoj sednici oba veća održanoj dana 7.oktobra 1964. godine rešenjem br.05-
7101/1964 izvršena je promena naziva Gradski državni arhiv u Subotici u Istorijski 
arhiv Subotica. AIAS, predmet. br. 148/2, 0208, 1964 . 
22 AIAS, predmet br. 65/1, 0207, 1964 . 
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3454 d.m. Tada je bilo jedanaest radnika. Priređene su dve izložbe. 
Značajno je bilo i pojavljivanje pred javnošću Vodiča kroz arhivske 
fondove, na kome su radili Emil Vojnović,  Gašpar  Ulmer ,  Mirjana 
Dimitrijević i Tereza Buljovčić.  U to vreme, nakon prenošenja prava 
i dužnosti osnivača sa Pokrajine na opštine, potpisan je ugovor o 
finansiranju kojim su  tri opštine podelile učešće u tome.23 

 

 
 

Hronični problemi muče ustanovu u 1971. godini. Ona se 
našla u teškoj situaciji ponajviše zbog neodgovarajućeg smeštajnog 
prostora, a time i nemogućnosti normalnog funkcionisanja24. Svi 
depoi su bili maksimalno popunjeni, na terenu je čekalo oko 3000 
d.m za preuzimanje, uz godišnji prirast za još oko 150 d.m. Delovi 
građe su ležali na podu ili su bili u sanducima. Takođe nisu bili rešeni  
ni kadrovski problemi. Tadašnji direktor Palinkaš piše sledeće: Na 
otvoreni konkurs za arhivistu sa visokom spremom, godinu dana se 
nije javio niko, naime, mali lični dohodak, uslovi rada, nedostatak 
stimulacija, itd, odbija kandidate.25 Kao predloge za rešavanje takvog 
stanja Palinkaš iznosi pred nadležne vlasti vrlo ambiciozan, ali i 
arhivističkim normama i standardima primeren plan, u kome navodi 
da je neophodno povećenje broja zaposlenih na  trideset, izgradnja 
savremenog objekta, sa kancelarijskim prostorom od 300 m², 
spremišnim prostorom  od 2200  m², radionicama od 120 m², tri sale 
– za biblioteku, izložbe i sednice sa ukupno 150 m², stanom za 

23 Tim ugovorom Subotička opština obezbeđuje 75%, Bačka Topola 19%, a Mali 
Iđoš 6%  potrebnih sredstava. 
24 Iz dopisa direktora Jožefa Palinkaša Opštinskoj zajednici kulture, AIAS, predmet 
br. 02-71/1, 1971. 
25 Direktorov izveštaj pod nazivom Stanje i problemi Istorijskog arhiva u Subotici, 
isto 
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domara, itd.26 Nažalost, širi društveni standardi nisu bili takvi da 
omoguće i realizuju taj plan. 

 

 
 

26 Palinkaš poredi stanje u subotičkom Arhivu sa situacijom vezanom za izgradnju 
Gradskog arhiva u Beogradu.  
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Dalji rast broja fondova i zbirki na 167, u količini od 3790 
d.m, beleži se u 1973. godini. Za godinu 1975. ostalo je zapisano u 
izveštajima da je bila značajna i  zapamćena po poseti  Đure Pucara, 
dvodnevnom seminaru sa temama iz registraturskog poslovanja za 
130 učesnika iz organizacija udruženog rada. Količina polica je tada 
bila 457 d.m, od toga metalnih 345. Građa je bila smeštena i u 
drvenim ormanima27, od kojih su neki napravljeni još 1831. godine 
za potrebe Magistrata. 

27 Ti stari drveni ormani, prilagođeni visini tavanica u Gradskoj kući, koriste se i 
danas. 
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U 1976. godini Arhiv ima dvanaest radnika, devet stručnih i 
tri administrativna, od toga četiri sa visokim obrazovanjem; 184 
fonda i zbirke, što čini 3637 d.m gradje koju  je koristio 51 istraživač 
u ukupno 238 poseta. 

Novi stručni radnik primljen je 1977. godine, te tada Arhiv 
ima trinaest radnika, od toga  pet sa visokim obrazovanjem. Izvršena 
je adaptacija tri prostorije u Gradskoj kući, priređene su dve izložbe, 
od kojih je ona sa nazivom Subotica kroz vekove obeležena i 30-ta 
godišnjica rada arhivske službe i 25-ta godišnjica nastanka ustanove 
Arhiva. 

 

 
 
Kolektiv Arhiva 1977. godine, s leva na desno sede: Mirjana Dimitrijević, Terezija 

Jegić, Smilja Prijić, Gašpar Ulmer, Rozalija Kukli, Viktorija Barta (Ivanović), 
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stoje: Marija Milodanović, Laslo Mađar, Marta Hegediš, Laslo Godanji, Eržebet 
Apro, Milan Dubajić, Jelena Bošnjak (Ivanković). 

 
 

Zaposleni Arhiva, 8. marta 1977. godine: s leva na desno u prvom redu su: Smilja 
Prijić, Eržebet Apro, Mirjana Dimitrijević, Viktorija Ivanović, Rozalija Kukli, 

drugi red: Gašpar Ulmer, Laslo Mađar, Terezija Jegić, Marija Milodanović, Jelena 
Ivanković, Milan Dubajić, Marta Hegediš. 

 
Ispitivanjem stručnjaka 1978. godine došlo se do zaključka da 

su postojeći depoi preopterećeni, pošto je utvrđeno da opterećenje 
negde iznosi i 936 kg po m², a nosivost  je bila samo 150 kg po m², pa 
je odlučeno da se depoi nikako ne smeju više opterećivati. Tada je 
došlo i do proširivanja prostora za smeštaj građe i adaptacije oko 120 
m² tzv. velikog depoa. Vršena su istraživanja u Državnom arhivu 
Budimpešte, dva arhivista su pronašla građu koja se odnosi na 
Suboticu, te su uradili oko 150 kopija tih dokumenata. 

Akcija prelociranja građe, koja je bila i na podovima (ali samo 
na drvene police pošto nije odobren zahtev za nabavku metalnih) 
izvršena je 1979. godine. Tada se javljaju nagoveštaji da će u Bačkoj 
Topoli, u bivšoj Muzičkoj školi biti omogućen prijem građe 
stvaranjem novog spremišnog prostora. Rečenica iz izveštaja za 
1979. godinu - Skromno i puževskom brzinom Arhiv je prošle godine 
napredovao u poboljšanju opštih uslova rada.28 dovoljno govori 
sama za sebe. 

Pišući o problemima finasiranja, a njih je bilo, pošto je Arhiv 
bio najslabije i najmanje podržavan od svih kulturnih ustanova, 
direktor 1980. godine Milan Dubajić iznosi i ovo: Dobija se utisak 
da se delatnost Arhiva nedovoljno poznaje i ne priznaje, a da se sa 
pomodarske visine odlučuje o rangiranju ustanova. Arhiv se najčešće 
kvalifikuje kao mala uz to zatvorena organizacija 29.    

28 AIAS, predmet, Izveštaj o radu za 1979. godinu 
29 AIAS, predmet br. 80-/1/1981. Izveštaj o radu za 1981. godinu 
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U 1981. godini Arhiv je koristio 1570 m² prostora u Gradskoj 
kući i čuvao 220 fondova i zbirki. Bilo je zaposleno 14,5 radnika 
(knjigovođa se delio sa Muzejom).  

 
 

Susret gradova Sombor – Osijek – Subotica 26.IX 1980. 
 
Prostorno proširenje 1982. godine, pošto su dobijene 

suterenske prostorije Suda (230 m²), po tada iznesenim planovima je 
trebalo biti dovoljno za potrebe preuzimanja građe narednih 25 do 30 
godina! Pokazalo se da proračuni nisu predvideli brzi rast količina 
dokumentacije dospele za prijem u Arhiv, pa je taj depo popunjen za 
duplo kraći vremenski period. U narednoj 1983. godini, vršeni su 
poslovi adaptacije u zgradi Suda i taj depo je delimično opremljen 
policama. 

Sopstveni prihodi - neposredna razmena rada sa radnim 
organizacijama30 iznosili su 1984. gotovo 17% u odnosu na ukupne 
prihode. Tada je istraživačima, kojih je bilo 59, dato na korišćenje: 
694 knjiga, 3864 predmeta, 64 kutije, 22 fascikle i 126 mapa. 
  

30 AIAS, predmet br. 02-97/1/1985. Izveštaj o radu za 1984. godinu 
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Detalj depoa Arhiva u „Gradskoj kući“ – arhivska građa Magistrata Subotice 
(1779-1850) 

U 1985. godini primljen je u Arhiv magistar arhivistike Janoš 
Doboš, koji je tada već imao dvadeset i dve godine iskustva u 
Senćanskom arhivu. 

Finansiranje u 1986. godini vrše SIZ - ovi kulture tri opštine. 
Pored ostalog, nabavljeno je 640 arhivskih kutija. Delegacija 
subotičkih arhivista učestvuje na savetovanju Arhivskih radnika 
Jugoslavije u Prištini i onom koje organizuje društvo Arhivskih 
radnika Srbije u Mataruškoj banji, a organizuje se i stručna ekskurzija 
u Poljsku. 

Od 17. do 19. septembra 1987. godine, Arhiv je u cilju 
obeležavanja 40. godina postojanja, organizovao međurepubličko 
savetovanje arhivskih radnika SR Srbije, SR Makedonije, SAP Kosova 
i SAP Vojvodine. 
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U 1988. godini bilo je šesnaest radnika, od toga sedam sa 

visokom stručnom spremom. Na višegodišnje traženje ta se 
kadrovska struktura nije povećavala. Za rešavanje problema 
smeštajnog prostora tada se javlja opcija da se za te namene iskoriste  
atomska skloništa, no to nije bilo prihvaćeno. U Bačkoj Topoli se 
vrše adaptacije prostora namenjenog za depo. U okvirima 
međunarodne saradnje, sa Arhivom Čongradske županije i Državnim 
arhivom u Budimpešti, naši su istraživači boravili u Mađarskoj 
dvanaest dana i odatle doneli oko 500 kopija odbranih dokumenata.31 

Društvene promene koje se dešavaju 1990. godine imaju odraz i 
na organizaciju i finansiranje arhivske službe. Sa istorijske scene 
nestaje samoupravljanje, a započinje jačanje uloge države. Zacrtan je 
pravac centralizacije i pretvaranja arhiva u državne organizacije, te je 
predviđeno da se arhivska služba organizuje kao jedinstvena upravna 
organizacija sa Arhivom Srbije kao matičnim i međuopštinskim 
arhivima kao odeljenjima32 i finansiranjem iz budžeta. 

 

31 AIAS, izveštaj za 1988. godinu. 
32 AIAS, predmet br. 01-30/1/1991. Iz materijala za raspravu Arhiva Srbije 
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Kruna takvih procesa su ustavne promene u Srbiji, septembra 

1990. godine, a nakon toga donet je Zakon o kulturnim dobrima33. Iz 
današnje perspektive jasno se pokazuje da je lavina društvenih 
promena, pa i onih koje su zahvatale i uticale na oblast kulture, 
daleko iza sebe ostavila predviđenu regulativu. 

 Godine 1990. u Arhivu se čuvalo 379 fondova i zbirki, koji 
su činili 3498 dužnih metara, a evidentirane su bile 673 registrature. 
Finansiranje ustanove od 1. aprila 1990. godine, umesto opštinskih 
SIZ-ova preuzima većim delom Pokrajinski fond kulture, a delimično 
i opštinski fondovi. Iz tih izvora, pored troškova za plate i osnovnu 

33 Službeni glasnik RS, 6/1990. 
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delatnost, kupljena je i sledeća oprema: četrnaest dužnih metara 
metalnih polica i hiljadu komada arhivskih kutija. 

Međunarodna saradnja je nastavljena sa Arhivom Čongradske 
županije i Državnim arhivom u Budimpešti. 

U okvirima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala 
van Arhiva, nadzor je obavljen nad 118 registratura i preuzeta su 104 
dužna metra građe. Sa ukidanjem društveno - političkih organizacija 
(DPO) ukazala se potreba za preuzimanjem njihove građe, no zbog 
hroničnog nedostatka prostora, o tome nije moglo biti reči. 

Jugoslovenski skup arhivista bio je u Ohridu, a susreti 
arhivskih radnika Subotice, Osijeka i Sombora održani su u Somboru.  

Subotički arhiv je bio 20. i 21. decembra 1990. godine 
domaćin, kako će se kasnije pokazati, vrlo značajnog, a opet i za duži 
period pretposlednjeg savetovanja arhivskih radnika Vojvodine34 sa 
temama o zaštiti crkvenih matičnih knjiga i perspektivama arhivske 
službe u svetlu društvenih promena. U zaključcima vezanim za prvu 
temu, nakon nekoliko referata35,  predloženo je da se crkvene matične 
knjige koje su organi uprave pruzeli od crkava (crkvenih opština) 
radi popisivanja treba vratiti sopstvenicima...36 Punih šesnaest 
godina od toga skupa, stanje nije bitno promenjeno, a tada uočeni 
problemi samo su eskalirali. Ilustracija toga stanja je i da je naš  arhiv 
2006. godine preuzeo 14,87 dužnih metara matičnih knjiga od 
matičara  – odseka za lična stanja građana, na osnovu naloženih mera 
koji je propisao nadležni državni inspektor. To je samo jedan mali 
primer koji ilustruje da se kašnjenje u donošenju pravnih okvira 
regulisanja problematike arhivske struke i zaštite arhivske građe  ne 
može više  odlagati, pošto sama praksa zahteva i nameće iznalaženje 
rešenja.  

U okvirima druge teme Arhivska služba i društvene promene 
čitani su referati i isto doneseni zaključci. Predloženo je da se izvrši 
preuzimanje celokupne arhivske građe ukinutih DPO, a koja ima 

34 U Pančevu je 14. i 15. novembra 1991. godine održano pokrajinsko savetovanje 
arhivskih radnika. Ono će biti poslednje u tom desetleću. 
35 Studiozan referat pod nazivom Zaštita crkvenih matičnih knjiga u Vojvodini imao 
je mr Doboš Janoš. Objavljen je, kao i ostali referati sa skupa u Subotici, u 
časopisu Arhivski anali 1/1992, Novi Sad 1992, st. 39-58. Mr Sredoje Lalić je 
svojim pismom u časopisu dobio priliku i da replicira na referat. Pored ostalog 
saznajemo u kojim se tačkama ne slaže sa Dobošem, ali i to da je Genealoško 
društvo Amerike bilo zainteresovano da za sumu od 600 000 dolara pomogne 
mikrofilmovanje i preuzimanje podataka iz te vrste građe. Sama ideja takve 
komercijalizacije dovoljno svedoči o novim vetrovima koji duvaju i u tadašnjoj 
arhistici Vojvodine.   
36 Arhivski anali 1/1992, Novi Sad 1992, st. 8. 
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trajnu vrednost čuvanja sa danom prestanka sa radom istih37, a sa 
druge strane regulisane su i mere i postupci prema registraturama i 
dokumentaciji novoosnovanih privatnih preduzeća, gde je rečeno da 
treba precizirati stvaraoce arhivske građe i reg. materijal, te 
formulisati pravo svojine nad arhivskom građom i reg. materijalom 
svih stvaraoca i na osnovu toga propisati obaveze stvaraoca u 
pogledu zaštite arhivske građe i reg. materijala i evidentirati 
privatna preduzeća kao stvaraoce reg. materijala dobara koja 
uživaju predhodnu zaštitu38 Ni ta inicijativa nije urodila očekivanim 
plodom.   

Već naredna 1991. godina jasno pokazuje da stanje u zemlji 
ostavlja posledice i tragove i na oblast rada subotičkog arhiva. 

Ovom prilikom kao nikad do sada događaji u zemlji – 
razbijanje Jugoslavije i rat – imali su uticaja i na naših 16 
zaposlenih, vladala je atmosfera beznađa, sa dosta razgovora, još 
više razmišljanja, bojazni i strepnji, što je neminovno uticalo na 
rezultate rada. Tragedija Jugoslavije se i neposredno reflektovala na 
Arhiv, jer je dvoje arhivista39 početkom novembra napustilo radno 
mesto i zemlju i privremeno našlo utočište u inostranstvu.40 Kao 
uspehe tadašnji direktor navodi pripremu rukopisa, izbora arhivske 
građe sa komentarima – Koreni, kao i priređivanje izložbe o 
šestogodišnjici (1391-1991) prvog pomena imena naselja. 

Zakon o vraćanju konfiskovanih i otkupljenih nekretnina41 
imao je za posledicu i to da se preko 1700 stranaka obratilo arhivu sa 
zahtevima za pronalaženje dokumenata o oduzetim nekretninanama. 
Trend rasta ukupnog broja podnetih zahteva stranaka time dobija 
jasnu dimenziju, pošto je u protekloj 1990. godini iznosio samo 337, 
a 1989. godini za još sto zahteva manje. Pošto je Arhiv već te 1990. 
godine izvršio potrebne pripremne radnje u fondovima u kojima se 
mogla očekivati relevantna građa, rešavanje zahteva je išlo sa 
procentom pozitivne uspešnosti od oko 90%.42 

37 Arhivski anali 1/1992, Novi Sad 1992, st. 9. 
38 isto 
39 Reč je o Jožefu Berkešu i Marti Hegediš 
40 Izveštaj o radu za 1991. godinu, sastavio je direktor Milan Dubajić (Novi 
Žednik, 3. 02. 1929.–  Subotica, 30. 04. 2007.)  
41 Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo 
u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom 
zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, Službeni 
glasnik RS, br. 18/1991 . 
42 Iz priloga Rudolfa Gerharda u radu Milana Jakšića, Iskustva arhiva u Vojvodini 
u vezi s primenom Zakona o vraćanju zemlje, Arhivski anali 1/1992, Novi Sad 
1992, st. 142. 
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 U finansiranju započinju problemi; osim iz pokrajine, 
očekivana sredstva nisu stigla iz ukinutog opštinskog  Fonda kulture.  

Preuzeto je ipak 55 dužnih metara; od toga je 17 d.m činio 
fond Opštinske konferencije SSRV Subotica (1949-1990.), a 22 d.m je 
imao fond  Opštinska konferencija SSOV, Bačka Topola (1962-1974). 

Od te godine, Ministarstvo kulture Republike Srbije finansira 
plate zaposlenih, a opštine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš 
finansiraju sredstva za materijalne troškove. 

Nije bilo namenskih sredstava za opremu, police, kutije i 
omote po prvi put u proteklih dvanaest  godina. 

Fluktuacija radne snage je bila velika. Na čak četiri 
upražnjena radna mesta43 primljeni su  novi radnici. 

Trend prodiranja informacionih tehnologija nije zaobišao ni 
nas. Mada se radi o detalju, podatak da je početkom godine 
nabavljen računar44, prvi od više potrebnih, je od prvorazrednog 
značaja, jer je uslovio nove i neslućene mogućnosti u radu Arhiva.45 

Broj zahteva stranaka se smanjio na samo 700, ali se količina 
utrošenog vremena za istraživanje i pronalaženje podataka za njihovo 
rešavanje proporcionalno povećala, što govori o tome da se radilo o 
specifičnim zahtevima u građi koja nije bila dovoljno sređena ili 
opremljena registrima i indeksima. 

Zanimljiv je i zaključak direktora: Praćenjem Zakona, 
propisa i prakse, sagledavanjem problema arhiva kao struke i 
funkcije, dovelo nas je do zaključka i zalaganja da je neophodno 
menjanje izvesnih propisa i kriterijuma u odabiranju arhivalija 
neophodnih za istoriju, nauku i kulturu. Pokazuje se, naime, da 
preuzimamo i čuvamo prevelike količine arhivske građe.46 

Inflacija47 obezvređuje sredstva, svako kašnjenje je tragično, 
pa Arhiv nema mogućnosti za nabavku najosnovnijih sredstava za 
rad, počev od kancelarijskog do higijenskog materijala. 

Decembra 1993. godine, na mesto direktora Milana Dubajića 
postavljen je rešenjem Vlade Zoran Veljanović. 

Pokrenuta je edicija Severna zvezda sa prvom knjižicom i 
priređena izložba o školstvu. 

43 Iz Arhiva su te 1992. godine otišli Jožef Berkeš (koji danas radi u Državnom 
arhivu Budimpešta), Marta Hegediš, Zorica Mandić  i dr Antal Hegediš (koji je 
otišao u penziju) . 
44 Reč je o računaru “PC286” 
45 Izveštaj o radu za 1992. godinu, st. 5 
46 Izveštaj o radu za 1992. godinu, st. 25 
47 http://sr.wikipedia.org/sr-el/% 
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Te 1994. godine dobijamo novi  Zakon o kulturnim dobrima, 
ali ne i dalju razradu koja bi se odnosila na arhive i arhivsku građu. 

U 1995. godini Arhiv ima petnaest zaposlenih. 
Ministarstvo kulture dostavilo je namenska sredstva koja su 

bila dostatna za nabavku manje količine metalnih polica, ormana i 
arhivskih kutija. 

Priređene su dve samostalne izložbe, a izašla je i druga 
knjižica u ediciji Severna zvezda. 

Broj zaposlenih raste u 1996. godini i iznosi šesnaest. Tada 
arhivsku mrežu Srbije čine: Arhiv Srbije, Arhiv Vojvodine i Arhiv 
Kosova i Metohije, 34 istorijska (međuopštinska) arhiva i dva 
specijalizovana arhiva. 

 

 
 

Godinu 1999. obeležila je NATO agresija. Bombardovana je i 
okolina Subotice. Arhivska građa najvećeg značaja je bila 
pripremljena za izmeštanje, no nije pomerana. Nekoliko zaposlenih 
mobilisano je u rezervni sastav vojske. Stradala je arhiva 
Meteorološke stanice na Paliću sa vrednom dokumentacijom.  
 Nagoveštaj shvatanja i uvažavanja problema Arhiva se ipak 
video iz toga što su vođeni pregovori (čak su načinjena idejna 
rešenja) o preseljavanju Arhiva u adaptirane prostorije zgrade  tzv. 
Nove opštine. Vrednost investicije je bila na nivou od ¼ miliona DM. 

Plima širokih društvenih promena, koja je eruptirala 5. 
oktobra 2000. godine, u  manjim ili većim talasima, zapljuskivaće i 
arhivsku struku u Srbiji.  
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Detalj depoa Arhiva u „Gradskoj kući – arhivska građa Gradskog veća Subotice 
(1861-1918) 

 
Maja 2001. godine, na osnovu postojećih zakonskih propisa48, 

ali u novim društvenim i političkim realnostima49, postavljen je 
Rešenjem o imenovanju Vlade  RS, novi direktor, Stevan Mačković .  
 Te godine podneto je 746 zahteva stranaka i privatnih lica radi 
izdavanja uverenja na osnovu arhivske građe.  

Zadatak otvaranja Arhiva prema široj društvenoj javnosti, 
postao je potpuno jasan, te se u čitavom narednom periodu radilo  na 
njegovom ostvarivanju. 
 Jedan od koraka u menjanju zatečenog stanja je uspostava i 
obnavljanje međunarodne saradnje50, koja od 1992. godine kod nas 

48 Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl. Glasnik RS, br. 
49/92) 
49 To je prva posleratna demokratska Vlada Srbije. Predsednici te Vlade su bili, od 
25. januara 2001. godine  do mučkog  ubistva  u atentatu 12. marta 2003. godine -  
Zoran Đinđić i  Zoran Živković, od 18. marta 2003. godine do 3. marta 2004.  
50 “U proteklih 15 godina zamrla je međunarodna i regionalna saradnja.” Tako piše 
arhivista Milena Popović- Subić, u članku Analiza stanja zaštite arhivske građe na 
teritoriji AP Vojvodine, Arhivski anali, br. 3, Novi Sad, 2006, st.257. U štampi je ta 
analiza propraćena u listu Danas, od 30.06.2005. godine  člankom pod naslovom 
Arhivi bez struje i obezbeđenja: “Da je stanje u devet međuopštinskih arhiva u 
Vojvodini bezmalo katastrofalno moglo se zaključiti na osnovu podataka iznetih na 
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ne postoji. Počevši od 2003. godine, uspostavljeni su kontakti i 
realizovane uzajamne posete, razmena iskustava, učešće na stručnim 
skupovima i konferencijama sa: Državnim arhivom u Osijeku, 
Državnim i Gradskim arhivom u Budimpešti, kao i Županijskim 
arhivom u Kečkemetu51 i Segedinu, odnosno Sentešu.  
   

 
 

U poseti državnom arhivu u Osijeku septembra 2005. godine, s leva na desno: 
Gabor Lalija, Zoran Vukelić, Zoltan Mesaroš, dr. Stjepan Sršan i Stevan Mačković 

 
Zakonom o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne 

pokrajine Vojvodine52 2002. godine, Pokrajina dobiva prava i 

jučerašnjem sastanku u Arhivu Vojvodine na kojem je predstavljena analiza zaštite 
arhivske građe i registratorskog materijala na teritoriji AP Vojvodine. Stanje 
najbolje oslikavaju podaci da depoi pojedinih arhiva nemaju struju, nema fizičkog 
ni elektronskog sistema obezbeđenja, a protivpožarni i klimatizacioni sistemi su 
"još uvek san" svakog arhivara. Nisu rešena ni osnivačka prava međuopštinskih 
arhiva, a jedinu svetlu tačku predstavlja Arhiv Vojvodine koji jedini ispunjava sve 
propisane uslove i standarde za čuvanje arhivske građe. Poslednja analiza stanja u 
arhivistici pokrajine rađena je pre 17 godina jer su propisi bili nepotpuni i 
onemogućavali su rad. Prema rečima Milene Popović Subić, šefa matične službe 
Arhiva Vojvodine, analiza je urađena na osnovu ovlašćenja iz Zakona o utvrđivanju 
posebnih nadležnosti AP Vojvodine, do čijeg donošenja nije bilo uslova za 
izvođenje tog posla. Neophodno je doneti zakon o arhivima u okviru zakona o 
zaštiti kulutrnih dobara - kaže Popović-Subić i naglašava da se insistira na 
donošenju posebnog zakona jer je to jedini način da se kvalitetno reguliše rad 
istorijskih arhiva. Neophodni su i podzakonski akti kojima bi se regulisali 
normativi vezani za prostor, međunarodnu saradnju, stvaranje elektronske arhive i 
jedinstvenog registra istorijskih arhiva Srbije.” 
51 Prilikom posete Kečkemetu, 2004. godine, potpisan je i Ugovor o saradnji. 
52 Sl. Glasnik RS, br. 06/02. Nakon stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju 
određenih nadležnosti autonomne pokrajine – omnibus zakon (Službeni glasnik RS 
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obaveze koje se odnose i na arhivsku mrežu u Vojvodini. Jedna od 
oblasti koja je bitno poboljšana time je tretiranje stranih istraživača. 
Olakšan  je i ubrzan  put njihovim željama za istraživanjem  naše  
arhivske  građe,  pošto je davanje odobrenja za njihov rad  prešlo na 
pokrajinske organe u Novom Sadu, koji gotovo bez izuzetka izdaju 
takva odobrenja.  

U Arhivu se 2003. godine čuvao 441 fond (385 sređenih, 56 
nesređenih) i zbirke,  koji čine ukupno 4550 dužnih metra arhivske 
građe. Broj evidentiranih registratura je iznosio 767: u subotičkoj 
regiji 518, bačkotopolskoj regiji 193 i maloiđoškoj regiji 56.   

Sredstva za zarade od početka 2003. godine stizala su iz 
budžeta SO Subotica, a i opština Bačka Topola se uključila u 
finasiranje rada arhivske delatnosti. Na njenoj teritoriji, postojeći i 
krajnje neodgovarajući smeštajni prostor, zamenjen je novim, čime se 
dobilo i nešto mesta za prijem nove građe.  

Stranke, građani i pravna lica, podneli su u toj godini izuzetno 
veliki broj molbi za izdavanje raznih potvrda, uverenja i prepisa. 
Posebnu grupu činila su lica koja su zahtevala izdavanje podataka o 
izgradnji objekata, što je bila posledica započete akcije legalizacije  
građevina.  

Izdavačka delatnost je bila uspešna: 2003. godine su 
objavljeni časopis Ex Pannonia br. 5-6-7, zatim nastavak serije 
analitičkih inventara, sveska br.2. - Kraljevski komesar Jozef 
Gludovac u Subotici (1788-1790) i monografija u ediciji Posebna 
izdanja – Istaknuti lekari Subotice (1792-1992); naredne 2004. 
godine: Ex Pannonia br. 8 i  monografija Industrija i industrijalci 
Subotice (1918-1941;  2005. godine: monografija – Lekarska društva 
u Subotici;  2006. godine: Ex  Pannonia br. 9 -10  i analitički inventar 
Zapisnici Magistrata 1743 - 1756.  Izdata su i tri izdanja na CD –u: 
Rukopisne karte iz kartografske zbirke, Istorijski arhiv Subotica 2005, 
Zorica Mandić, Vera Manasijević: Protokol Magistrata povlašćene 
Kraljevske komorske varoši Sent Marija – pre zvana Sabatka 1743-
1756 (analitički inventar), Istorijski arhiv Subotica 2006. i Diákok a 
levéltárban, A Levéltár és iskola, Istorijski arhiv Subotica 2007. 

Od godine 2004. nadalje permanentno su vršene nabavke, 
kako arhivskih kutija tako i računarske opreme, ali i metalnih polica.   
 U 2005. godini, po prvi put od postojanja ustanove, direktor je 
izabran na javnom konkursu. Svoj drugi mandat dobio je dotadašnji 
rukovodilac. Realizuje se i preseljenje dela kancelarijskih prostorija u 

br. 6/2002), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu je dobio veliki broj 
nadležnosti u obrazovanju i kulturi. 

                                                                                                                  



30 
 

novoadaptarine53, nešto veće ukupne površine, na istom spratu 
Gradske kuće. I što je mnogo značajnije, Arhiv barem kratkoročno 
rešava nestašicu smeštajnog prostora, pošto dobija tri etaže bivšeg 
Margit mlina u ukupnoj površini od 637 m², pa se time otvorila 
perspektiva i za prijem arhivske građe. 
 

 
 

Novi depo Arhiva (objekat Margit Mlin) 
 
Naredna  2006. godina  obeležena je izuzetno velikim brojem 

podnesenih zahteva stranaka (ukupno 1727). Većina od toga, nešto 
više od 1300 molbi, odnose se na pronalaženje dokumenata o 
oduzimanju pokretne i nepokretne imovine, a u skladu sa donetim 
zakonskim propisima kojima je naloženo evidentiranje takvih vrsta 
imovine54. Velika većina je bila i rešena, uz angažovanje gotovo svih 
zaposlenih na tim poslovima. 
 Sumarno, Arhiv je krajem 2006. godine raspolagao sa 
prostorom ukupne površine 2321,19 m², od čega je prostor za depoe 
bio 1800,40 m² i čitaonicom sa dvanaest mesta. Zaposleno je 
osamnaest radnika. Računarsku opremu čini četrnaest kompjutera, 
četiri skenera, dva digitalna fotoaparata i osam štampača. Planira se i 
povezivanje na arhivsku mrežu koju kreira Arhiv Vojvodine. 
Postavljena je web  stranica (www.suarhiv.co.yu) . 

53 Preseljenje je izvršeno u spremišne prostore koje je i do tada koristio Arhiv 
54 Dana 8. juna 2005. godine stupio je na snagu Zakon o prijavljivanju i 
evidentiranju oduzete imovine (Službeni glasnik RS, br. 45/2005) kojim se uređuje 
postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije 
oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i 
akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i 
drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945. godine (član 1. 
Zakona). Pod imovinom, u smislu ovog zakona, zakonodavac smatra pravo svojine 
na nepokretnim i pokretnim stvarima, kao i druga imovinska prava (član 2. 
Zakona).  

                                                 

http://www.suarhiv.co.yu/
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 Rezultati preuzimanja arhivske građe u 2007. godini, kada  su 
do polovine godine preuzeta 443 dužna metra, sami po sebi govore o 
postojanju potreba za takvim aktivnostima,  ali i o mogućnostima za 
njihovo realizovanje.   

Danas naša ustanova ima status međuopštinskog arhiva, svoju 
delatnost vrši na teritoriji tri opštine – Subotice, Bačke Topole i 
Malog Iđoša. U samome Arhivu postoje sledeće organizacione 
jedinice - odeljenja, koje čine osnovu njegove delatnosti. To su : 

 
1. Odeljenje za upravne i ošte poslove 
2. Odeljenje za zaštitu arhivske građe van Arhiva 
3. Odeljenje za sređivanje i obradu arhivske građe, i 
4. Odeljenje za dokumentaciono-informativnu službu, 

 
U arhivu postoji specijalizovana, stručna biblioteka čiji se 

fond bazira na knjigama objavljenim o arhivskoj delatnosti, kao i o 
zavičajnoj istoriji. Ova biblioteka je zatvorenog tipa namenjena 
prvenstveno istraživačima arhivske građe. Poslovi na stvaranju  
specijalizovane arhivske biblioteke započeti su 1960. godine, 
inventarisanjem i pečaćenjem knjiga i izradom predmetnog registra. 
Sve do 1995. knjižni fond je bio smešten po kancelarijama. Tada je 
izvršena revizija bibliotečkog fonda i njegov smeštaj u posebnu 
prostoriju. Sada, obrađeni knjižni fond biblioteke iznosi 5056 naslova 
(7110 primeraka), od toga knjiga i brošura 5434 i časopisa 1676. 
Izdanja su pretežno na srpskom, mađarskom, nemačkom i latinskom 
jeziku. Pored predmetnog kataloga izrađen je i autorski katalog.  
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Detalj stručne biblioteke Arhiva 
 

Istorijski arhiv vrši i nadzor nad zaštitom arhivske građe van 
Arhiva. Nadzor se vrši nad 810 registratura od kojih su 535 aktivne. 
On se vrši nad arhivama organa vlasti, prosvetnim, zdravstvenim, 
privrednim i kulturnim ustanovama, bankama, socijalnim 
ustanovama, arhivama osiguravajućih zavoda. Procenjena količina 
registraturskog materijala van arhiva iznosi preko 42000 dužnih 
metara.   

U okviru kulturno-prosvetne delatnosti 2007. godine 
priređene su dve izložbe i objavljen jedan CD.55 

U skladu sa administrativno - teritorijalnim promenama vršen 
je prenos prava i dužnosti osnivača, kao i nadzor nad radom Arhiva. 
Pravo i dužnost osnivača vršili su: Narodni odbor opštine Subotica, 
Narodni odbor sreza Subotica, Skupština sreza Subotica i Skupština 
opštine Subotica. Početkom devedestih do 2003. godine to pravo je 
imalo Ministarstvo za kulturu Republike Srbije. Od 2003. godine sva 
osnivačka prava preneta su na Skupštinu opštine Subotice, a time i 
obaveza finansiranja delatnosti ustanove. 

 
*** 

 
            Trebalo je mnogo truda, želja i znanja da se u tom proteklom 
vremenskom periodu izgradi i na stručnim temeljima oformi moderna 
arhivska ustanova. Započevši sa samo jednim radnikom - 
rukovodiocem arhivskog središta - Blaškom Vojnić Hajdukom (od 
1947.god.), bez ijedne prostorije, preko dobijanja prostora, depoa i 
kancelarija na III spratu Gradske kuće - 1950. godine i prvog 
stručnog radnika Emila Vojnovića, došlo se do kolektiva sa 
osamnaest zaposlenih, od toga devet arhivista. Od vagona razbacane 
hartije, rasparčanog fonda Magistrata, stiglo se do 4794 dužnih 
metara u 450 fondova ili zbirki, većinom obrađene i sređene arhivske 
građe, naučno - informativnih sredstava (sumarnih i analitičkih 
inventara) i edicija sopstvenih izdanja. Od jedne neadekvatne 
prostorije, do preko 2321 kvadratnog metra depoa i kancelarija, put je 
koji je Arhiv prevalio u  proteklom periodu.  

55 U okviru saradnje sa Državnim arhivom iz Osijeka, priređena je njihova izložba 
Osijek na starim razglednicama, a kao rezultat projekta Arhiv i škola u okviru koga 
su odabrani učenici specijalizovane Gimnazije Kosztolanyi Dezső vršili istraživanja 
u arhivskoj građi o školstvu, priređena je izložba na tu temu i izdan materijal na 
CD-u.  
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Gledano u celini, subotički Arhiv je izrastao na talasu 
modernog shvatanja arhivske delatnosti, od prvobitnog čuvara 
arhivalija samo kao pravnih sredstava (od 1743. do 1946. godine) u 
instituciju od opšteg društvenog interesa, sa zadacima da se stara o 
građi, obrađuje je i zaštićuje, te da zadovoljava naučno - istraživačke 
i privatno - pravne potrebe i zahteve stranaka i istraživača, u prvom 
redu na polju istoriografije.  

Promene u modernoj arhivistici, inicirane i primenjene kroz 
norme međunarodnih arhivsitičkih organizacija, nose poruke da se i 
ova struka na domaćem nivou mora menjati i prilagođavati. To je 
neminovno i zbog rezultata promena društva u celini, napretka 
informacionih tehnologija, drugačijeg shvatanja osnovnih postulata 
slobode i prava na dostupnost informacija, ali istovremeno nikada ne 
gubeći iz vida primarnu funkciju arhiva – zaštitu arhivske građe. 
Tako i subotički Arhiv, sa šezdeset godina bogatog iskustva iza sebe, 
pokušava na toj tradiciji izgraditi praksu primerenu modernom dobu.      

 
 

Novoadaptirani prostor nekadašnjeg zatvora za službene prostorije Arhiva 
 

ARHIVSKA GRAĐA 
 

Najstariji originalni dokument, koji se čuva u Istorijskom 
arhivu Subotica je plemićka diploma Janoša Sencija koja datira iz 
1658. godine, dok je svega desetak dokumenata sačuvano iz perioda 
Potiske Vojne krajine, kome je subotički šanac formacijski pripadao. 
Posle bitke kod Sente 1697. godine, Subotica je oslobodivši se turske 
vlasti pripojena Potiskoj vojnoj krajini. Za subotički vojni šanac 
određen je komadant šanca - kapetan, zajedno sa svojim zamenicima: 
lajtnatima, barjaktarima, izbornicima - eškutima i jednim beležnikom 



34 
 

(notarom). Oni su upravljali osim vojnim i civilnim poslovima, s tim 
što je Subotičanima pravo žalbe omogućeno u Segedinskoj vojnoj 
komandi. Do vremena uspostavljanja Magistrata (1743) sačuvano je 
samo još nekoliko pojedinačnih akata. Od te godine, možemo da 
pratimo već narastanje dobro sačuvane celine materijala nastalog u 
radu tog gradskog organa. I građa nastala radom kasnijih gradskih 
upravnih vlasti: Senata, Narodnog odbora i Skupštine opštine, 
sačuvana je gotovo u potpunosti i čini jedan od najznačajnijih i 
najvrednijih segmenata u našim depoima. Period XIX, a 
pogotovo  XX veka, karakteriše izuzetno povećanje količina pisanih 
dokumenata, a time i arhivske građe, zatečene ili preuzete u Arhiv.  

Danas razlikujemo sledeće velike grupe arhivalija (arhivske 
građe): isprave (povelje, diplome), rukopisne knjige (protokole, 
registre i druge knjige), spise sa svojim pomoćnim knjigama, 
rukopisne ostavštine značajnih porodica i ličnosti, karte, mape, 
planove, štampani materijal, fotografije, audio-vizulenu građu, te 
magnetne zapise (disketa, CD  i slično). Sav taj različiti materijal 
mora da ispunjava jedan kriterijum da bi dospeo i čuvao se u Arhivu - 
da poseduje kulturno-istorijsku vrednost i da je bio u sastavu 
registrature (pisarnice) stvaraoca  građe.  

Od ukupnog broja fondova arhivistički  je sređeno 387 
fondova. Dokumenti koji se nalaze u sklopu fondova i zbirki 
obuhvataju vremensko razdoblje od sredine 17. veka do današnjih 
dana, a svedoče o životu u gradu i okolini, mestima u teritorijalnoj 
nadležnosti Istorijskog arhiva Subotice, ali i širim prostorima. 
Najviše se koriste sledeći fondovi, koji su ujedno i najznačajniji i 
najstariji fondovi koji se čuvaju su kod nas:   

- F:261. Magistrat povlašćene kraljevsko komorske varoši - 
Sent Marija (Subotica)  (1743-1779), 

      -    F:272. Magistrat slobodnog kraljevskog grada - Subotica 
           (1779-1849);     

- F:002. Gradsko veće slobodnog kraljevskog grada - Subotica 
(1861-1918);  

- F:047. Gradsko poglavarstvo - Subotica (1918-1941);  
- F:060. Gradsko načelstvo Slobodnog kraljevskog grada - 

Subotica (1941-1944);  
- F:068. Gradski narodni odbor - Subotica (1944-1955); 
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Privilegija komorske varoši Sent Marija iz 1743. godine 
 

Pored navedenih arhivskih fondova značajne su i sačuvane 
karte i planovi grada, koje se čuvaju u okviru Zbirke planova i 
geografskih mapa 1556-1976. (F:002), kao i zbirka projekata (F:275).     

 

 
 

Detalj Subotice na rukopisnoj karti iz 1868. godine 
 

Najveći deo sačuvane arhivske građe je nastajao radom 
upravnih organa, privrednih organizacija, sudova, škola i kulturnih 
institucija. 

Razumljivo, da količinski najviše građe koje Arhiv čuva 
datira iz perioda nakon 1945. godine. Od šezdesetih godina 20-tog 
veka, nastaje i na teritoriji koju pokrivamo, prava eksplozija pisanih 
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dokumenata, prava industrijska produkcija registraturskog materijala 
čije količine dostižu ogromne razmere.  

Sa ulaskom u poslednje decenije 20-tog veka, zahvaljujući 
razvoju savremene nauke i tehnologije, posebno one digitalne, 
dočekuju nas i sada plave novi oblici audio-vizuelnih, elektronskih i 
digitalnih dokumenata. To pred arhivsku struku postavlja mnoga 
pitanja a njihovo rešavanje željno iščekuje i naš arhiv.  
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ZAPOSLENI U ARHIVU (1947-2007) 

 
 

Izveštaj Glavnog izvršnog odbora od 2. novembra 1946. 
godine upućuje svim muzejima, arhivama i bibliotekama Vojvodine 
dopis o obaveznim zaposlenim licima u ovim institucijama. Tako se u 
arhivima predviđa po jedan arhivar i saradnik u zavisnosti koliko 
iziskuju obim i priroda poslova.56 Predviđa se da arhivar bude ujedno 
i upravnik. Stručno osoblje ovih ustanova može biti stalno, honorarno 
ili dobrovoljno.57 

Kao prvi arhivski rukovodilac sa središtem u Gradskoj 
biblioteci pominje se Blaško Vojnić u izveštaju Glavnog izvršnog 
odbora Narodne skupštine AP Vojvodine od 5. jula 1947. godine.58 
Blaško Vojnić je 16. jula 1947. godine određen za prvog arhivskog 
rukovodioca subotičkog područja koje je obuhvatalo grad Suboticu i 
srezove Subotica i Bačka Topola. 

U godišnjem izveštaju za 1948. godinu od 1. januara do 11. 
jula, kao rukovodilac na dobrovoljnoj bazi pominje se Mihalj Prokeš. 
Nakon njega za područnog arhivara, a kasnije i arhivskog 
rukovodioca, biće postavljen Ivan Rudić. Kao rukovodilac Ivan 
Rudić će učestvovati na arhivističkim sastancima i boraviće na 
arhivističkim kursevima u Beogradu i Dubrovniku. Već te godine 
rukovodilac arhivskog središta ističe da je postojeći broj zaposlenih 
radnika nedovoljan za obavljanje delatnosti uz pomoć dva radnika: 
Ivana Rudića kao rukovodioca i Pal Petera kao pomoćnog 
službenika.59 
 Postavljenjem Emila Vojnovića za rukovodioca od 28. 
novembra 1951. godine postepeno će se povećavati broj zaposlenih 
radnika u Arhivu. A upravo zahvaljujući njima - generacijama 
arhivista i arhivskih pomoćnika koji su radili u Arhivu, arhivska 
građa je postala dostupna u naučne i druge svrhe. 
 Danas u Arhivu ima osamnaest radnika u stalnom radnom 
odnosu60. Od toga trinaest sa arhivskim zvanjima: šest viših arhivista, 
tri arhivista, jedan viši arhivski pomoćnik i tri arhivska pomoćnika. 

56 AIAS, Prepiska Istorijskog arhiva, 1/1947. 
57 Isto 
58 AIAS, Prepiska Istorijskog arhiva, 4/1947. 
59 AIAS, Prepiska Istorijskog arhiva, 61/1951. 
60 Upravo je u toku konkurs za popunjavanje još jednog radnog mesta arhiviste, 
koji je predviđen da vodi odeljenje - centar za dokumentaciju i informacije. 
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 Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća: devet radnika 
je sa visokom stručnom spremom, jedan radnik sa višom stručnom 
spremom, pet radnika je sa srednjom stručnom spremom i tri radnika 
imaju završenu osnovnu školu. 
  

Od osnivanja do danas radili su u Arhivu: 

Redni 
broj 

Ime i 
prezime 

Radno 
mesto 

Dan, mesec 
i godina 

stupanja na 
dužnost 

Dan, mesec i 
godina 

prestanka 
rada 

1. Ivan Rudić upravnik 01.01.1949. 30.11.1951 
2. Pal Peter pomoćni 

službenik 
01.01.1951. 15.06.1955. 

3. Emil 
Vojnović 

arhivista 01.12.1951. 01.02.1973. 

4. Ruža Dulić arhivski 
pomoćnik 

01.12.1951. 01.02.1973. 

5. Mirjana 
Dimitrijević 

arhivista 11.03.1955. 05.05.1983. 

6. Gašpar 
Ulmer 

arhivista 06.06.1955. 01.12.1979. 

7. Viktorija 
Ivanović 

arhivski 
manipulant 

01.09.1955. 01.03.1982. 

8. Janoš Sabo arhivski 
pomoćnik 

09.12.1957. 24.02.1959. 

9. Viktorija 
Ivanković 

arhivski 
pomoćnik 

06.09.1958. 31.12.1961. 

10. Edita Hamari arhivski 
pomoćnik 

01.03.1959. 22.02.1961. 

11. Vladimir 
Čučković 

arhivist 01.10.1960. 01.101962. 

12. Marija 
Milodanović 

arhivski 
pomoćnik 

01.05.1961. 04.01.1984 

13. Terezija 
Jegić 

arhivski 
pomoćnik 

01.02.1962. 30.12.1984. 

14. Ilona Greči čistačica 01.021962. 31.12.1970. 
15. Smilja Prijić sekretar, 

v.d.direktor 
01.01.1963. 31.12.1994. 

16. Andrija 
Horovic 

arhivski 
pomoćnik, 
v.d. direktor 

01.09.1965. 20.02.1976. 
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17. Andrija 
Jagica 

arhivski 
pomoćnik 

01.04.1969. 15.06.1970. 

18. Jelena 
Ivanković 

arhivski 
manipulant 

01.07.1970. 21.02.1988. 

19. Eržabet Apro arhivski 
pomoćnik 

01.08.1970. 15.09.1993. 

20. Rozalija 
Kukli 

čistačica 01.02.1971. 31.12.1977. 

21. Laslo 
Godanji 

arhivski 
pomoćnik 

01.01.1973. 15.04.1979. 

22. Jožef 
Palinkaš 

direktor 01.01.1974. 31.12.1975. 

23. Laslo Mađar arhivista 01.09.1975. 10.06.1998. 
24. Marta 

Hegediš 
arhivista 01.03.1976. 15.05.1980. 

   10.03.1992. 01.09.1992. 
25. Milan 

Dubajić 
direktor, 
arhivista 

01.02.1977. 04.04.1994. 

26. Dragica 
Gabrić 

čistačica 15.02.1978. 15.09.1994. 

27. Ruža Laslo čistačica 21.05.1979. 14.10.1988. 
28. Gabor Lalija arhivista 01.07.1979.  
29. Zolna 

Matijević 
arhivista 01.10.1980.  

30. Huba Bezeg arhivista 01.05.1981. 30.06.1987. 
31. Ana  Remeš spremačica 01.06.1982.  
32. Julija Simić knjigovođa 02.03.1980. 30.09..1983. 
33. Zorica 

Mandić (rođ. 
Pavić) 

arhivista 01.01.1984. 18.01.1992. 

   25.12.2002.  
34. Josip Tot knjigovođa 01.03.1984. 22.03.1986. 
35. Rudolf 

Gerhardt 
arhivski 
pomoćnik 

20.12.1984.  

36. Nevena 
Babić 

arhivski 
pomoćnik 

02.12.1985. 30.11.1990. 

37. Janoš Doboš arhivista 23.12.1985. 30.10.1991. 
38. Magda 

Lakatoš 
arhivski 
manipulant 

15.04.1986. 15.12.1996. 

39. Danka Prćić arhivski 
pomoćnik 

01.07.1988. 16.02.2000. 
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40. Jožef Berkeš arhivista 16.05.1988. 13.01.1992. 
41. Dušanka 

Trajković 
knjigovođa 01.06.1990.  

42. Hajnalka 
Levai (rođ. 
Čakanj) 

arhivski 
pomoćnik 

05.11.1991.  

43. Stevan 
Mačković 

arhivista, 
direktor 

13.01.1992.  

44. Smilja 
Prodanović 

arhivista 16.03.1992.  

45. Antal 
Hegediš 

arhivista 01.01.1992. 16.11.1992. 

46. Zoran 
Veljanović 

direktor, 
arhivista 

01.12.1993.  

47. Tatjana 
Segedinčev 
(rođ. 
Petković) 

arhivista 15.01.1994.  

48. Branislav 
Egić 

arhivski 
pomoćnik 

01.04.1994.  

49. Janja Panić čistačica 05.10.1994.  
50. Snežana 

Kaljević 
arhivista 01.10.1996. 30.09.2002. 

51. Željko 
Vidaković 

arhivski 
manipulant 

01.02.1997.  

52. Veroslava 
Manasijević 

arhivista 15.10.1998. 09.10.1999. 

53. Maria 
Hegediš 

čistačica 27.12.1999. 20.03.2002. 

   01.07.2002. 12.01.2004 
   10.10.2005. 07.10.2005. 
   12.04.2006. 11.04.2007. 
54. Nevenka 

Beronja 
arhivski 
pomoćnik 

27.12.1999.  

55. Zoran 
Vukelić 

arhivista 01.04.2000.  

56. Zoltan 
Mesaroš 

arhivista 01.09.2003.  

57. Žolt Heže informatičar 10.10.2005.  
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DIREKTORI ARHIVA 

 
Blaško Vojnić (1947), 
Mihalj Prokeš (1947), 

Ivan Rudić (1949 - 1951), 
Emil Vojnović (1951-1973), 

Andrija Horovic (1973 - 1974), 
Jožef Palinkaš (1974 - 1975), 

Andrija Horovic (1976), 
Smilja Prijić v.d. (1976 -1977), 
Milan Dubajić (1977 - 1993), 

Zoran Veljanović (1994 - 2001), 
Stevan Mačković (2001-  ). 

 
 

Ivan Rudić (1949 - 1951) 
 
 Rođen je u Subotici 27. decembra 1904. godine. Studije prava 
završava na Sveučilištu u Zagrebu 10. juna 1948. godine. Kao 
područni arhivar se pominje u spisima od 2. decembra 1948. godine. 
Adresa arhivskog područja tada je bila u Lenjinovom parku broj 11 u 
Subotici. Kao rukovodilac Arhiva će raditi do 28. novembra 1951. 
godine. Po njegovom postavljenju počinje veća pažnja da se 
posvećuje zaštiti arhivske građe. Učestvovaće na prvim posleratnim 
stručnim sastancima i kursevima. Radio je na sređivanju arhivske 
građe Magistrata slobodnog kraljevskog grada Subotice, Senata grada 
Subotice, kao i Gradskog načelstva 1943. godine. 

 
                      
 Emil Vojnović (1951-1973)     
 

Rođen je u Temišvaru u Rumuniji 28. juna 1910. godine. 
Gimnaziju je pohađao u Temišvaru i Novom Vrbasu. Od 1931. do 
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1933. godine je bio zaposlen u advokatskoj kancelariji u Bačkoj 
Topoli kod dr Josipa Gerovića kao službenik. Diplomirao je na 
Pravnom fakultetu u Subotici 1937. godine. Po odsluženju vojnog 
roka u bivšoj Jugoslovenskoj vojsci, ponovo stupa na rad u 
advokatsku kancelariju dr Josipa Gerovića  u Bačkoj Topoli kao 
advokatski pripravnik. 

Radio je i kao knjigovođa, finansijski kontrolor i pravni 
referent. Pored dužnosti pravnika vršio je korespodenciju na stranim 
jezicima. Posle oslobođenja zapošljava se kod Pokrajinskog 
građevinskog preduzeća Izgradnja u Subotici. 

Za upravnika Istorijskog arhiva u Subotici postavljen je 
rešenjem Izvršnog odbora Narodnog odbora grada Subotice danom 1. 
decembra 1951. godine. Kao arhivski radnik napisao je niz stručnih 
radova i referata  kao Gradska državna arhiva u Subotici, Opšti 
inventar Državne arhive arhive u Subotici, Neka zapažanja o 
problemu škartiranja kod nas, Razvitak arhivske službe FNRJ za 
poslednjih deset godina (1956), 200 godišnjica Nacionalnog arhiva 
Mađarske,  Škartiranje registraturskog materijala narodnog odbora,  
Izdvajanje i uništavanje pisane građe, Iskustva sa prve izložbe 
Državnog arhiva u Subotici, Kriterijumi za određivanje arhivskog 
fonda, Privredni arhivi Jugoslavije, Formiranje fondova 
vojvođanskih magistrata odnosno municipalnih gradova. Radovi su 
objavljeni u stručnim časopisima Arhivski pregled, Arhivski almanah 
i Arhivist, zatim u stručnom organu Nacionalnog arhiva Mađarske 
Levéltári Híradó. 

U vremenu od 1955. do 1962. godine bio je član redakcija 
stručnih organa Arhivskog pregleda, Arhivskog almanaha i  
Arhivista, zatim član Izvršnog odbora Društva arhivista SRS kao član 
raznih stručnih komisija. 

Govorio je nemački, francuski i mađarski jezik. 
Za svoj rad nagrađen je Oktobarskom nagradom grada 

Subotice 1972. godine. Bio je poznat kao jedan od najboljih 
stručnjaka – arhivista Jugoslavije. Kao rukovodilac ustanove posebnu 
pažnju je posvetio usavršavanju zaposlenih. Bio je inicijator razmene 
arhivskih dokumenata sa inostranstvom, radio je na istraživanju 
istorijskih dokumenata čiji se sadržaj odnosi prvenstveno na prošlost 
naroda i narodnosti Vojvodine. U penziju odlazi 1. februara 1973. 
godine. 
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              Andrija Horovic  (1973-1974)      
 
 Rođen je 3. maja 1920. godine u Subotici. Gimnaziju je 
završio u Subotici 1939. godine. Po odsluženju vojske započeo je 
studiranje koje prekida izbijanje rata. Na prinudni rad u logor je 
oteran 1. marta 1942. godine, odakle se bekstvom vraća 1. februara 
1945. godine kada je bio i ranjen. Najuža porodica mu strada u 
Aušvicu, a žena gine u bombardovanju Subotice. Javlja se u 
narodnooslobodilačku vojsku, odakle je demobilisan 26. novembra 
1945. godine kao predsednik Prosvetnog odeljenja II. bataljona III. 
vojvođanske brigade. 
 Pre rata kratko vreme je radio u Podravskoj Slatini kao 
službenik. Od 1946. godine zaposlen je kao sekretar u Gradskom 
prosvetnom savetu, pa radi kao prosvetni referent, prosvetni 
instruktor i kao referent za kulturu Narodnog odbora Sreza Subotice. 
 U Istorijski arhiv je zaposlen 1. septembra 1965. godine. 
Primljen je na mesto arhivskog pomoćnika za zaštitu i preuzimanje 
arhivske građe. Za vršioca dužnosti direktora imenovan je 16. januara 
1973. godine. Kao vršilac dužnosti direktora razrešen je 1. januara 
1974. godine. Za zamenika je imenovan 9. januara iste godine. 
Andrija Horovic je imenovan drugi put za direktora Istorijskog arhiva 
u Subotici 1. januara 1976. godine. Preminuo  je  20. februara 1976 . 
godine. 
 U svojoj karijeri je bio na više funkcija. Bio je član 
Republičke skupštine Saveza za širenje knjige, predsednik Sreskog 
pozorišta – muzičke drame i mađarske drame, te u više Saveta: 
Gradske biblioteke, Lutkarskog odnosno Dečijeg pozorišta, Gradske 
biblioteke, Gradske filharmonije, Muzičke škole, Zoološkog vrta, 
rukovodstva  Kulturnog društva Népkör. Bio je član raznih  komisija: 
za otkupljivanje umetničkih radova, za prikazivanje filmova, 
ocenjivačkih komisija za takmičenje folklornih grupa i dramskih 
sekcija. Prevodio je za lutkarsko pozorište komade koji su i 
prikazivani.  
 Andrija Horovic je bio inicijator i organizator početka rada 
Gradskog muzeja. Sakupio je veliki broj predmeta - eksponata sa 
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konfiskovanih imanja, te ih tako spasio od propadanja. Zahvaljujući 
njegovim naporima Narodni odbor na svom zasedanju od 24. aprila 
1948. godine donosi odluku o osnivanju Gradskog muzeja u Subotici. 
Bio je pokretač izgradnje Letnje pozornice na Paliću, zalagao se za 
otvaranje Zoološkog vrta,  kao i za razvoj Gradske biblioteke. 
 

                  Jožef Palinkaš (1974 - 1975)      
 
 Rođen je 16. marta 1915. godine u Tordi. Osnovnu školu je 
završio u Tordi, gimnaziju u Zrenjaninu, Učiteljsku školu sa 
diplomskim ispitom u Somboru i Osijeku 1937. godine. Višu 
Pedagošku školu je završio u Novom Sadu, nakon čega studira 
istoriju u Beogradu. Završava Filozofski fakultet 1954. godine. 
 Po završetku školovanja odslužuje vojni rok. Od 1939. godine 
radi kao učitelj u Senti, u školi Stevan Nemanja. Potom radi u školi u 
Dušanovu i Čantaviru. Od 1947. godine radi kao nastavnik u 
nepotpunoj gimnaziji u Adi, a potom je premešten u Učiteljsku školu 
u Subotici gde predaje na mađarskom nastavnom jeziku. Završava 
fakultet i radi kao profesor u Gimnaziji i Učiteljskoj školi. 
 Učesnik je  NOB – e  od 27. novembra 1944. godine  do 15. 
maja 1945.godine. 
 Pored redovnog nastavničkog posla bavio se stručnim i 
naučno-istraživačkim radom. Na osnovu ugovora sa Opštinom grada 
Subotice, sakuplja građu po domaćim i stranim bibliotekama i 
arhivima za Monografiju školstva Subotice. Napisao je monografiju 
Učiteljska škola u Subotici, monografiju Muzička škola u Subotici (do 
1918),  te Narodna prosveta u Subotici (od 1687-1941). Objavio je 
studije o školovanju učitelja u Vojvodini do 1868. godine. Pored toga 
objavio je oko trideset radova u raznim časopisima i listovima. 
 Napisao je tri udžbenika iz istorije za 6, 7. i  8. razred osnovne 
škole. Bio je na radnom mestu direktora Učiteljske škole i Pedagoške 
akademije.  
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 Za direktora Istorijskog arhiva je imenovan 1. januara 1974. 
godine.Prestaje sa radom u  Arhivu odlaskom  u penziju 31. 
decembra 1975. godine 
 

Smilja Prijić (feb. 1976 – feb. 1977)      
v.d. direktor 

 
 Rođena je u Višnjevcu 21. novembra 1936. godine. Nižu 
gimnaziju završava u Čantaviru, a Srednju ekonomsku školu završava 
u Subotici 1961. godine. Kao računovođa od 1. oktobra 1956. godine 
je bila zaposlena u Narodnom odboru opštine Čantavir. Na ovom 
radnom mestu je zaposlena do 31. decembra 1962. godine kada 
prelazi u Gradski državni arhiv. Po dolasku u Arhiv 1963. godine 
obavlja poslove sekretara. Osim ovih poslova radi i poslove vezane 
za finansijsko i materijalno poslovanje. 
 Nakon smrti Andrije Horovica, Radna zajednica Istorijskog 
arhiva Subotica imenuje je za vršioca dužnosti direktora (rešenjem o 
imenovanju od 19. marta 1976. godine). Ove poslove obavljaće do 
februara 1977. godine. 
 

      Milan Dubajić (1977 – 1993)      
 

Rođen je u Novom Žedniku 3. februara 1929. godine. 
Osnovnu školu je završio u Žedniku, a gimnaziju u Novom Sadu i 
Subotici. Filozofski fakultet, predmet - istoriju sa pomoćnim 
istorijskim naukama, je studirao i završio u Beogradu 1957. godine. 
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Kratko vreme je bio zaposlen kao vaspitač, nešto više od dve 
godine radi kao profesor u Gimnaziji, a sedamnaest godina radi kao 
kustos - istoričar u Gradskom muzeju u Subotici. 

 Kao kustos u Muzeju radi na istraživanju radničkog pokreta i 
narodnooslobodilačke borbe. Za to vreme organizuje više izložbi. U 
štampi i časopisima objavljuje oko 150 članaka. Kao posebna izdanja 
objavljena su mu dva stručna rada: Radnički pokret u Subotici 1918-
1921. i  Portreti, biografije subotičkih revolucionara. 

Zajedno sa Gašparom Ulmerom i I. Sentđerđijem 1972. 
godine je sastavio rukopis Razvoj zabavišta, predškolske ustanove u 
Subotici 1843-1971.  

Milan Dubajić je bio učesnik narodnooslobodilačkog pokreta 
od 1944. godine. Bio je kurir pri Kotarskom narodnooslobodilačkom 
odboru Donji Lapac. 

Član SKOJ-a je od juna 1944 . godine, a član SKJ od juna 
1948. godine. Bio je učesnik na tri omladinske savezne radne akcije, 
član omladinskih organizacija i društveno-političkih organizacija. 

Na radno mesto direktora Istorijskog arhiva imenovan je 1. 
februara 1977. godine. Kao direktor ustanove radiće do novembra 
1993. godine. Kratko vreme pre odlaska u penziju, februara 1994. 
godine radi kao arhivista.     

Zoran Veljanović (1993-2001)      
 
 Zoran Veljanović je rođen u Zrenjaninu 1959. godine. 
Klasičnu gimnaziju (društveno-jezičku) završio je u rodnom gradu, a 
studirao je na Filozofskom fakultetu - grupa istorija u Beogradu i 
Novom Sadu gde je diplomirao. Od 1995. godine je na  magistarskim 
studijama. 
 Radio je kao profesor istorije u prosveti. Na mesto direktora 
Istorijskog arhiva u Subotici dolazi novembra 1993. godine. Na ovom 
radnom mestu pokreće više naučno-istraživačkih i informativnih 
edicija Arhiva: Severna zvezda, Naučno-informativna sredstva o 
arhivskoj građi, Ex Pannonia, glasnik Istorijskog arhiva od 1996. 
godine. Član je uredništva Luče, časopisa za kulturu, umetnost i 
nauku, gde je objavio nekoliko svojih radova. Saradnik je Matice 
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srpske. Na osnovu arhivske građe koja se čuva u Arhivu priredio je 
više izložbi. Bavi se istraživanjem nacionalne istorije iz perioda 
XVIII-XX veka . 
 Objavio je knjige: Mišićevo (1925-1996), Srpska čitaonica u 
Subotici (1862-1959), Dr Jovan Paču narodni tribun, Dr Jovan Paču 
1847-1902,  Jugoslavija; istina ili zabluda. 
 Od 2001. godine radi u Arhivu kao arhivista - referent spoljne 
službe za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala van 
Arhiva. 

 
 

                Stevan Mačković  (2001 -   )      
 
 Stevan Mačković je rođen 16. oktobra 1959.godine u 
Subotici. Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smera 
pohađa i završava u rodnom gradu. Upisuje studije istorije u Novom 
Sadu. Još kao apsolvent radi kao nastavnik. Diplomu profesora 
istorije stiče na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine. 
Nakon toga radi u Subotici u osnovnoj školi, a potom u Gradskom 
muzeju. Od 1985. do 1988. godine je u Novom Sadu asistent na grupi 
za istoriju kod prof. dr Danila Kecića na predmetu Istorija 
Jugoslavije. Tada upisuje magistarske studije u Beogradu i započinje 
da se bavi istraživačkim poslovima i objavljuje prvu stručnu studiju. 
Vraća se u Suboticu krajem 1988. godine i opet radi kao nastavnik. U 
Istorijski arhiv dolazi početkom 1992. godine. Istoriografski radovi, 
studije i članci, publikuju mu se mahom u lokalnim ali i inostranim 
časopisima, kao i stručni radovi iz oblasti arhivistike. Zvanje višeg 
arhiviste stekao je 2003. godine.  
 Tokom svog rada u Arhivu radio je na raznovrsnim stručnim 
poslovima. Iz oblasti zaštite arhivske građe unutar arhiva – na 
sređivanju i obradi. Radio je na nekoliko velikih upravnih fondova: 
Senat grada Subotice (1918–1941.), Sresko načelstvo Subotica 
(1934-1941.), Okružni narodni odbor Subotica (1945-1946.), Gradski 
narodni odbor (1944-1954), kao i drugim fondovima, školskim i 
privrednim. Za njih je izradio sumarne inventare, a za fond Sresko 
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načelstvo i seriju Gradski beležnik iz fonda Senat i analitičke 
inventare. Angažovan je i na kulturno-prosvetnoj delatnosti Arhiva, u 
organizaciji i  postavljanju izložbi i publikovanju časopisa Arhiva Ex 
Pannonia. 
 Njegova stručna bibliografija broji preko pedeset jedinica, a 
sastoji se od članaka i studija, priloga u zbornicima, leksikografskih 
odrednica, jedne autorske monografije Industrija i industrijalci 
Subotice 1918-1941. Napisao je dve koautorske monografije 
Nastanak i razvoj predškolstva u Subotici  i  Crveni krst u Subotici 
1886-2006. Za knjigu o industriji je 2006. godine dobio nagradu Dr 
Ferenc Bodrogvari. 
 Od juna 2001. godine nalazi se na mestu direktora subotičkog 
Istorijskog arhiva. 
  
 
Sastavila: Tatjana Segedinčev, viši arhivista 
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IZLOŽBE I PUBLIKACIJE 

Priređene izložbe Istorijskog arhiva u periodu od 1955. do 2003: 

- Subotica u dokumentima od kraja XVIII do prve polovine XIX veka, autori 
izložbe Emil Vojnović i Gašpar Ulmer (izložba postavljena u prostorijama 
Gradske izložbene dvorane 13. novembra 1955. (prva priređena izložba) 

- 180 godišnjica Subotičke pošte - Prva pokrajinska filatelistička izložba, 
grupa autora    

- Radnički pokret i NOV u Subotici - povodom dvadesetogodišnjice 
oslobođenja Subotice; autor Milan Dubajić, oktobar 1964. 

- 100 godina bunjevačko - šokačkih novina, u saradnji sa Gradskom 
bibliotekom, 1970. 

- 100 godina rođenja Vladimira Iliča Lenjina,  postavljena u Bačkoj Topoli, 
Malom Iđošu, Lovćencu i Feketiću, 1970. godine (broj posetilaca 4940) 

- Iz prošlosti Subotice, (broj posetilaca 501), Subotica 1971. 

- 100 godina obrazovanja učitelja, izložba priređena povodom sto godina 
Učiteljske škole u Subotici, Subotica 1972. 

- II zasedanje AVNOJ-a, postavljena u sali Radničkog univerziteta, 
Subotica 1973. 

- X Kongres SKJ, u čast X kongresa SKJ (broj posetilaca 3 570), Subotica 
1974. 

- AVNOJ, izložba je postavljena u Mesnim zajednicama u gradu, Subotica 
1974 

- Osijek kroz vekove, gostujuća izložba Historijskog arhiva iz Osijeka, 
postavljena u Domu kulture (broj posetilaca 2996) Subotica 1974.  

- Subotica i okolina kroz vekove, povodom 25. godina osnivanja ustanove, 
1977. 

- Tito – sloboda – revolucija, postavka pozajmljena iz Muzeja revolucije iz 
Novog Sada, postavljena na Paliću povodom berbanskih dana 1977. godine. 
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- Razvoj mlinarstva kroz istoriju, postavljena u Hali sportova povodom 
sajma zanatsva, oktobra 1977. 

- Omladinski napredni pokret u Vojvodini 1919-19179,  u saradnji sa 
Muzejom revolucije iz Novog Sada, postavljena u Subotici i Osijeku, 1979. 

- 30. godina samoupravljana u Subotici, u saradnji sa Gradskom 
bibliotekom i Radničkim univerzitetom, 1980. 

- 200 godina urbanizma Subotice, povodom 200 godina Urbanističke 
delatnosti u Subotici i 25  godina Urbanističkog  saveza Srbije; grupa autora 
(izložba je postavljenja u pretprostoru Svečane sale Gradske kuće 20. 
oktobra 1980 .) 

- Ustavni razvoj socijalističke Jugoslavije, u saradnji sa Radničkim 
univerzitetom i u njihovim prostorijama od 7. do 27. oktobra 1983. 

- Subotica u ogledalu dokumenata, otvorena 10. oktobra 1985. u hodniku 
radnih prostorija Arhiva u Gradskoj kući  kao stalna postavka. 

- Revolucionarni pokret u Žedniku 1936-1986, autor Milan Dubajić, 
otvorena 6. juna 1986. u Novom Žedniku kao stalna postavka. 

- Subotičke gradske kuće 1751-1912; autori Eržebet Apro,  Janoš Doboš, 
Milan Dubajić, Laslo  Mađar (izložba je postavljena u holu Svečanog ulaza 
Gradske kuće oktobra 1986.) 

- Subotica vekovima 1391-1991 - povodom prvog pominjanja imena grada; 
autor Laslo Mađar (izložba je postavljena u Izložbenom prostoru Gradskog 
muzeja septembra  1991. godine, a kasnije je deo izložbe prenet kao stalna 
postavka u  Istorijski arhiv)  

- Školstvo u Subotici - OŠ Sveti Sava 1804-1994; autor  Zoran Veljanović 
(izložba je postavljena u OŠ Sveti Sava 27. januara 1994.)  

-  Pedest godina pobede nad fašizmom, povodom pedeset godina pobede 
nad fašizmom i oslobođenja Subotice u Drugom svetskom ratu; autor 
Stevan Mačković (izložba je postavljena u Izložbenoj galeriji Kluba vojske 
Jugoslavije maja 1995.)  

-  Kolo srpskih sestara Subotica 1938-1995; autori izložbe Zoran 
Veljanović, Tatjana Petković (izložba je postavljena u Gradskoj biblioteci 
maja 1995.) 



51 
 

- Turizam na Paliću tokom XIX i XX veka; autori Rudolf Gerhardt, Zoran 
Veljanović (izložba je bila postavljena u Maloj gostionici na Paliću 1995.) 

- Školstvo u Subotici - OŠ Ivo Lola Ribar 1856-1996; autori Rudolf 
Gerhardt, Zoran Veljanović (izložba je postavljena u OŠ  I. L. Ribar, 1996.)  

- Dr Jovan Paču - narodni tribun, povodom stopedesetogodišnjice od 
rođenja dr J. Pačua; autor Zoran Veljanović (izložba je postavljena u 
Izložbenoj sali Srpskog kulturnog centra Sveti Sava Subotica 13. novembra 
1996.)  

-  Iz depoa Arhiva - arhivalije od terezijanskog do modernog doba 
(Povodom obeležavanja 1.09. Dana grada Subotice i jubileja - 50. godina od 
osnivanja ustanove Arhiva) autori: Stevan Mačković, Rudolf Gerhardt 
(izložba je postavljena u Gradskom muzeju, septembra 2002.). 

- Pozdrav iz Osijeka – Osijek na starim razglednicama, gostujuća izložba 
Državnog arhiva u Osijeku (izložba je postavljena u Gradskom muzeju, 
decembra 2006.) 

- Arhiv i škola, Levéltár és iskola, autori Mészáros Zoltán (Zoltan Mesaroš) 
i Stevan Mačković (izložba je postavljena u atrijumu Gradske kuće od 16. 
do 30.5.2007.) 
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PUBLIKACIJE 

Kataloška izdanja publikovana uz izložbene postavke od 1955 . do 
2007. godine: 

- Milan Dubajić, Radnički pokret i NOV u Subotici, Gradski muzej i 
Državna arhiva, Subotica 1964. 

- Grupa autora, 200 godina urbanizma Subotice, Zavod za urbanizam i 
Istorijski arhiv, Subotica 1980. (na srpskom i mađarskom jeziku) 

- Eržebet Apro, Janoš Doboš, Milan Dubajić, Laslo Mađar: Subotičke 
gradske kuće 1751-1912, Istorijski arhiv Subotica 1986.(na srpskom i 
mađarskom jeziku) 

 

- Laslo Mađar, Subotica vekovima 1391-1991 - povodom prvog pominjanja 
imena grada; Istorijski arhiv Subotica 1991. (na srpskom i mađarskom 
jeziku.)  

 

- Zoran Veljanović, Školstvo u Subotici OŠ Sveti Sava - Aleksandrovo, 
Istorijski arhiv Subotica 1994. 
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- Zoran Veljanović, Kolo srpskih sestara Subotica 1938-1995, Istorijski 
arhiv Subotica 1994. 

- Rudolf Gerhardt, Zoran Veljanović, Turizam na Paliću, Istorijski arhiv 
Subotica 1995. (na srpskom i mađarskom jeziku) 

 - Stevan Mačković, 50 godina pobede nad fašizmom, Gradski Muzej 
Subotica i Istorijski arhiv Subotica, 1995. 

       

- Rudolf Gerhardt, Zoran Veljanović, Školstvo u Subotici OŠ Ivo Lola Ribar 
1856-1996, Istorijski arhiv Subotica 1996. 

 

- Zoran Veljanović, Dr Jovan Paču - narodni tribun, Istorijski arhiv 
Subotica 1996. 

- Pavle Stanojević, Zoran Veljanović, Napred u otadžbinu i slavu, Arhiv 
Vojvodine, Istorijski arhiv Subotica, Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-
1918. njihovih potomaka i poštovalaca, Klub Vojske Jugoslavije Subotica, 
februar 1999. 

- Stevan Mačković, Rudolf Gerhardt, Iz depoa Arhiva - arhivalije od 
terezijanskog do modrenog doba (povodom obeležavanja 1.09. Dana grada 
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Subotice i jubileja – 50  godina od osnivanja ustanove Arhiva), Subotica 
2002. 

 

 

Izdanja na CD-u: 

- Rukopisne karte iz kartografske zbirke, Istorijski arhiv Subotica 2005. 

    
 
-  Zorica Mandić, Vera Manasijević:  Protokol Magistrata povlašćene 
Kraljevske komorske varoši Sent Marija – pre zvana Sabatka 1743-1756 
(analitički inventar), Istorijski arhiv Subotica 2006. 

- Diákok a levéltárban, A Levéltár és iskola, Istorijski arhiv Subotica 
2007.    

- 60 godina  delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, A szabadkai Történelmi 
Lévéltár 60 éves tevékenysége,  Istorijski arhiv Subotica 2007. 
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ČASOPISI: 

EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 1, Subotica 1996.  

 

EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 2, Subotica 1997. 

 

EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 3 - 4, Subotica 2000. 
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EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 5-6-7, Subotica 2003.  

    

 

EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 8, Subotica 2004. 

 

EX PANNONIA, Glasnik Istorijskog arhiva br. 9 - 10, Subotica 2006. 
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EDICIJE: 

Koreni: 

- Svedočenje vekova, Pravni položaj i stanovništvo Subotice 1391-1828, 
(autori: Laslo Mađar, Gašpar Ulmer, Janoš Doboš, Emil Vojnović), 
Istorijski arhiv Subotica, Subotica 1991.  

 

Severna zvezda: 

- Gašpar Ulmer, Prosjaci u Subotici krajem XVIII i u prvoj polovini XIX 
veka (u vreme slobodnog kraljevskog grada), Istorijski arhiv Subotica, 
Milen, Subotica 1994. 

- Gašpar Ulmer, Zanatstvo u Subotici 1686-1789, Istorijski arhiv Subotica, 
Milen i Minerva, Subotica 1995. 

Posebna izdanja: 

- Zoran Veljanović, Mišićevo 1925-1996 (prilozi za monografiju sela 
Mišićeva), Istorijski arhiv, Subotica 1996. 
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- Zoran Veljanović, Srpska čiotaonica u Subotici 1862-1959, Srpski 
kulturni centar Sveti Sava Subotica, Istorijski arhiv Subotica, Gradska 
biblioteka Novi Sad, Subotica 1998. 

- Dr Emil Libman, Istaknuti lekari Subotice (1792-1992), Istorijski arhiv 
Subotica, Subotica 2003. 

 

- Stevan Mačković: Industrija i industrijalci Subotice 1918-1941, Istorijski 
arhiv Subotica, Subotica 2004. 
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- Dr Emil Libman: Lekarska društva u Subotici (1880-2005), Istorijski 
arhiv Subotica i Društvo lekara Vojvodine-Srpsko lekarsko društvo, 
Podružnica Subotica, Subotica 2005.  

-  60 godina arhivske delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, Istorijski arhiv 
Subotica 2007. 

Pupoljci istorije: 

- Prilozi za zavičajnu istoriju Severno - bačkog okruga br. 1, (autori: Đurđa 
Žigić, Milorad Mirović), OŠ Nikola Tesla iz  B. Topole i Istorijski arhiv 
Subotica, Bačka Topola - Subotica 1997.  

 

- Prilozi za zavičajnu istoriju Severno - bačkog okruga br. 2, (Magdalena 
Deak, Viktorija Janković, Bojana Agbaba, Ildiko Kiskovacs, Agnes 
Banov), OŠ Nikola Tesla B. Topola i Istorijski arhiv Subotica, Bačka 
Topola - Subotica 1998.       
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Naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi: 

 - Stevan Mačković: Sresko načelstvo Subotica 1934-1941, sveska I 
(analitički inventar 1934-1936), Istorijski arhiv Subotica 1996. 
 
- Stevan Mačković: Sresko načelstvo Subotica 1934-1941, sveska II 
(analitički inventar 1937) , Istorijski arhiv Subotica 1997. 
 
- Stevan Mačković: Sresko načelstvo Subotica 1934-1941, sveska III 
(analitički inventar 1938), Istorijski arhiv Subotica 1997.  
 
- Stevan Mačković: Sresko načelstvo Subotica 1934-1941, sveska IV 
(analitički inventar 1939-1941), Istorijski arhiv Subotica 1997. 
 
- Gašpar Ulmer, Kraljevski komesar Ferenc Skulteti u Subotici (1819-
1823) (analitički inventar, serija Kraljevski komesari br. 3), Istorijski arhiv 
Subotica 1998. 
 

 
 
- Gašpar  Ulmer, Kraljevski komesar  Mihalj Irmenji u Subotici (1782-
1788) (analitički inventar, serija Kraljevski komesari br. 1), Istorijski arhiv 
Subotica 2000. 
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- Gašpar Ulmer, Zorica Pavić: Kraljevski komesar Jozef Gludovac u 
Subotici (1788 -1790) (analitički inventar, serija kraljevski komesari br. 2), 
Istorijski arhiv Subotica 2003. 
 

    
 
- Zorica Mandić, Vera Manasijević: Protokol Magistrata povlašćene 
Kraljevske komorske varoši Sent Marija – pre zvana Sabatka 1743-1756 
(analitički inventar), Istorijski arhiv Subotica 2006. 

 

 
 

ILUSTRACIJE 
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A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR  

60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE 
 
 
 
 

BEVEZETŐ RÉSZ 
 
A publikáció levéltári szolgálatunk fennállásának 60 éves 

évfordulója alkalmából készült, azzal a céllal, hogy az intézmény 
tevékenységének bemutatása és áttekintése mellett a  polgároknak és 
a kutató nyilvánosságnak is tájékoztatót nyújtson. 

A Levéltár története című fejezetben az intézmény 60 éves 
tevékenységét követjük nyomon, figyelembe véve mindazokat a 
szempontokat, melyek kihatással voltak kialakulására. 

A levéltári anyag című fejezetben a levéltári anyag fajtáiról, 
mennyiségéről, tulajdonságairól és felhasználásának különböző 
lehetőségeiről beszélünk. 

A személyzet cím alatt az alkalmazottak szakmai 
végzettségéről van szó. Megadjuk a 60 év alatt foglalkoztatott 
levéltári dolgozók, és a levéltárban töltött munkaéveik áttekintését. 
Külön fejezetben felsoroljuk az intézmény eddigi igazgatóit, és 
megadjuk a velük kapcsolatos biográfiai és bibliográfiai adatokat. 

Kiállítások és kiadványok című fejezetben felsoroljuk a 
megrendezett kiállításokat, az azokat kísérő kiadványokat, a 
publikációkat fajták szerint - a monográfiáktól a folyóiratokig, a 
digitális formában is megjelent  anyagfeltáró publikációkig. 

 
*** 

Ahhoz, hogy egy levéltár sikeresen végezhesse feladatkörébe 
tartozó tevékenységét, szükséges a raktárhelyiségek biztosítása,  
megfelelő szakmai képzettségű alkalmazottak foglalkoztatása, a 
levéltár tevékenységének jelentőségéről létező köztudat, a megfelelő 
törvényhozási és pénzelési háttér biztosítása. Sajnos Levéltárunk hat 
évtizedes fennállása alatt a fent felsorolt feltételek egyike sem volt 
teljes mértékben biztosítva. 

 
*** 
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Elképzelésünk, hogy a Szabadkai Történelmi Levéltár egy 
olyan korszerű és nyílt intézménnyé váljon, melynek fejlődése és 
fejlesztése iránt egyaránt érdekeltek lennének Szabadka, Topolya és 
Kishegyes község polgárai, de tudományos és közművelődési 
nyilvánossága is. 

 
Feladatunk a levéltári anyag leghatásosabb védelme: a 

levéltári anyag feldolgozása, mikrofilmezése, a rendezett állagok 
digitalizációja és más módon történő tárolása és megőrzése az 
eljövendő generációk számára. Külön gondot kell fordítani a 
gyűjtőterületen levő szervek és azok által alkotott anyag 
nyilvántartására, az iratellenőrzésre, a selejtezések felülvizsgálatára, 
az iratkezelési szabályzatok és tervek véleményezésére, a levéltári 
anyag átvételének törvényszerű lebonyolítására.61 

 
Szabadka, 2007.07.05. 
                                                          A Történelmi Levéltár Igazgatója 
                                                            Stevan Mačković, főlevéltáros 

 
  

61 A szöveg alapjául a Belgrádi Történelmi Levéltár igazgatónője, Branka Prpa, 
által megírt „Naša vizija, misija, ciljevi” (Vízióink, küldetésünk, céljaink) című 
írása szolgált, http://www.arhiv-beograda.org.FR-O-Nama.html. A Levéltár 
helyzetének és perspektívájának  precíz leírása példaként szolgál más levéltárak 
„víziójának és küldetésének” kialakításához. 
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A LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 

(1946/1947-2007) 
 
 

Az írásos dokumentumok megőrzésének szükségességét az 
emberiség még az írástudás kezdetekor belátta. A XVIII. század 
közepétől az állami szervek megszervezésével, a közigazgatási 
ügyvitel bevezetésével párhuzamosan „irodai” levéltárak alakulnak. 
Céljuk a hivatalok kezelésében lévő dokumentumok őrzése a 
polgárok birtok- és más jogai megvalósítása céljából. A történeti 
tudomány fejlődésével a XIX. században tudatossá vált a tény, hogy a 
levéltárak a történeti források kikerülhetetlen lelőhelyei. Ilyen 
forrásanyag alapján készült el a szabadkai Gimnázium tanára, Iványi 
István odaadó kutatása eredményeként Szabadka két kötetes 
monográfiája is.62 

A szabadkai Levéltár története folyamán az iratok 
raktározásának két periódusát különböztetjük meg. Az első időszak 
1743-tól veszi kezdetét és egybeesik a város ügyvitelének 
megszervezésével és a levéltári anyag őrzésének kezdeteivel. A 
Magisztrátus politikai-közigazgatási és bírósági hatósági szerveinek 
megalapításával 1743 júniusában, a katonai igazgatás megszűnése 
után, városunkat Szent Mária szabadalmazott kamarai várossá 
(Privilegiatum Oppidum Szent Maria) nyilvánították.63 

62 Iványi István, Szabadka szabad királyi város története, Szabadka I., 1886, II., 
1892. 
63 A dokumentumok védelméről tanúskodik a kamarai és városi vezetőség közös 
gyűlésén 1743. július 31-én hozott határozata is, amelyben meghatározzák a 
jövendőbeli városháza helyét, mely épületnek 2-3 ügyviteli irodája lenne, és egy 
külön helyisége, a bírósági határozatok meghozatala és a fontosabb dokumentumok 
őrzése céljából. Szent Mária Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros Tanácsának 
Jegyzőkönyve-korábbi nevén Szabatka (1743-1756), a Magisztrátus 
jegyzőkönyveinek sorozata analitikus leltára (1743-1779), 1.sz., 2. számú leírás, 
F.261.1.pag.3 1/1743, Szabadka, 2006. 15.old. 
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Szabadka város pecsétje 
 

Az erőteljes gazdasági, a politika és a közművelődés terén 
történő fejlődés következményeképpen 1779 után ez a folyamat 
nagyobb lendületet kap. Városunk ekkor kapja meg a szabad királyi 
városi rangot Maria Theresiopolis elnevezés alatt (Libera regiaque 
civitatis Maria Theresiopolis). 

A város szabad királyi városi  rangja megmarad a Monarchia 
ideje alatt, az új Jugoszláv államban is egészen 1918-ig. Az első 
korszerű állami levéltár alapítására Vajdaságban – ez az Újvidéki 
Állami Levéltár - 1926-ban kerül a sor a Belgrádi Állami Levéltár 
kezdeményezésére.  

A második világháború után, összhangban a levéltári szakma 
követelményeivel országszerte sor kerül a levéltári intézmények 
megalapítására. A levéltári anyag szervezett begyűjtése és védelme 
céljából a levéltári szolgálat megszervezését állami szervek veszik 
át.Az ebben az irányban megtett első lépés 1946-ban történik a 
Vajdaság Autonóm Tartomány Újvidék Város Végrehajtó Tanácsa 
Tanügyi részlegének 16800/194664 számú határozata alapján, amely  
meghatározza a Szabadka város és Topolya járás levéltári 
gyűjtőterületét.  

A szakma első feladata a  levéltárban fennálló viszonyok 
megvizsgálása és a levéltári anyag megvédése és biztonságos 
raktározása volt, és annak megakadályozása, hogy a 
dokumentumokat megsemmisítsék a szakemberek előzetes 

64 A Szabadkai Történelmi Levéltár irattárából (a további szövegben Sz.T.L. 
irattára) 1947/6, számú tárgy. A Vajdasági Képviselőtestület Fő Végrehajtó 
Bizottsága 1946. november 2-án kelt határozata szerint Vajdaságban 9 regionális 
levéltár létesül: Újvidéken, Zomborban, Szabadkán, Zentán, Kikindán, 
Becskereken, Versecen, Pancsován és Sremska Mitrovicán. Ugyanígy szervezték 
meg a múzeumokat, műemlékvédő intézeteket és könyvtárakat is - ezen 
intézmények minden városban közös székhellyel rendelkeztek. Azt is előlátták, 
hogy az intézményeket egy közös épületben helyezzék el. 
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jóváhagyása és véleményezése nélkül.651947. július 17-én66 
kinevezik  Szabadka város és a szabadkai és topolyai járások levéltári  
központjának vezetőjét – ezt a dátumot tartjuk régiónkban a levéltári 
szolgálat kezdetének . 

A vezetői állást Blaško Vojnić Hajduk , a Városi Könyvtár 
igazgatója tölti be. Feladata a levéltári szakma megszervezése, 
megfelelő szakemberek foglalkoztatása, az intézmény és a levéltári 
anyag védelme, a gyűjtőterülethez tartozó szervek nyilvántartása, a 
veszélyeztetett levéltári anyag megmentése, szállítása és raktározása  
(raktárhelyiségekkel még nem rendelkezett a Levéltár annak idején). 

A háború utáni években elsősorban a levéltári anyag 
mennyiségét és állapotát kellett megállapítani. A háborús időkben 
nagy mennyiségű levéltári anyag megsemmisüléséről szerezhettünk 
tudomást.  

Blaško Vojnić Hajduk hat hónapon keresztül tölti be a kettős 
funkciót67, majd levéltári beosztását dr. Prokes Mihálynak adja át, 
aki ezt a munkát önkéntes alapon végzi. Vojnić Hajduk felmondása 
után, az év végén Ivan Rudićot nevezik ki igazgatóvá, már havi 
fizetés ellenében.68 

Ivan Rudić értékes úttörő munkát végzett. Az irattárak 
bejárása mellett irattárosokat alkalmazott, betérképezte a 
gyűjtőterületen uralkodó viszonyokat, megtette a szükséges lépéseket 
azok kiküszöbölése érdekében. Jelentéseiben megadta a levéltári 
anyag állapotának és természetének az első leírását és ami még 
fontosabb, sikeresen mentett  meg nagy mennyiségű levéltári anyagot 
a megsemmisüléstől.69 
Az első évi jelentés 1948. november 24-én készült el. A jelentés két 
„félévre” van felosztva, azaz a Prokes, majd Rudić által igazgatott 
periódusokra. Prokes hét irattárban írta össze és  helyezte védelem 
alá a levéltári anyagot. Megállapította, hogy 1944 őszén „néhány 
kocsi” levéltári anyagot Topolyára szállítottak. A jelentésében Rudić 
további adatokat adott a levéltári anyag sorsáról valamint a levéltári 
anyagot a terepen kezelő személyekről. A 18 létező irattárban a 
viszonyok megtarthatatlanok. A levéltári anyag nagy része 

65 U.o. 
66 U.o. 
67 A Városi Könyvtár igazgatója  egyben a levéltári központ igazgatója is. 
68 Sz.T.L.irattára, 1948/22 sz.tárgy. A jelentésből megtudjuk, hogy Ivan Rudić a 
Levéltárban nemcsak levéltárosként helyezkedett el állandó beosztásban, hanem a 
levéltári központ vezetője is volt meghatározott időre. 
69 Zoran Veljanović, Pro Arhivo-De Arhivo, Rukovet, Časopis za književnost, 
umetnost i kulturu br.4-5-6, Subotica, 1997, 41-53.old. 
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tönkrement, vagy a megszállók széthordták. Rudić  nagy mennyiségű 
levéltári anyagot mentett meg a megsemmisítéstől.70 
 A levéltári anyag begyűjtése és feldolgozása csak elegendő 
raktárhelyiség biztosítása mellett lehetséges. Kezdetben ez a kérdés 
megoldása lassan haladt. 1948 végén a Levéltár csak egy kis 
helyiséggel rendelkezett dr. Schulmann-nak, a Városi Múzeum 
igazgatójának köszönhetően. A Levéltári Központ címe a következő 
volt: Szabadka város és Topolyai járás Levéltári Központja, 
Szabadka, Lenjin park 11., Városi Múzeum, tel. 6-28 sz.71 
 1949-ben a gyűjtőterület szükségleteire még két helyiséget 
biztosítanak, igaz bútor nélkül, az Engels utca 9. alatt721950 végén a 
Városháza harmadik emeletén a Levéltár még 11 raktárhelyiségre 
tesz szert.73 

1951-ben növekszik a személyzet létszáma: egy levéltáros - a 
Levéltári Központ vezetője és egy segédhivatalnok dolgozik. Ivan 
Rudić, a Levéltári Központ vezetője 1949-ben Újvidéken 14 napos, 
Belgrádban egy hónapig tartó, 1950-ben pedig Dubrovnikban 7 
hónapos tanfolyamon vesz részt. Az Intézmény továbbra is pénzügyi 
problémákkal, szűk raktári férőhellyel és személyzethiánnyal küzd. 

Folytatódik a gyűjtőterületen nyilvántartott anyag átvétele. A 
következő két évben még két helyiséggel gyarapodik a Levéltár, 
szintén a Városháza harmadik emeletén. 

1951. december 1-től Emil Vojnović kerül a Levéltár élére, 
ami az elkövetkező években jelentősen hozzájárul az intézmény 
szakmai fellendüléséhez74. 

Már 1952-ben, az előző Levéltári gyűjtőterület Levéltári 
Központja önállósul, a Szerbia Iskolaügyi Minisztérium 32355 sz. 
végzése alapján hozott Városi Nápbizottság Végrehajtó Bizottsági 

70 u.o., Sz.T.L. irattára 1948/14 sz.tárgy. A Vajdasági Levéltárnak írt levél azt a 
lesújtó adatot tartalmazza, hogy az Államügyészség 7560 kg mennyiségű levéltári 
anyagát kidobták a Vajdasági Levéltár azaz a Szabadkai Levéltári Központ 
engedélyezése nélkül; 1948/22, 1953/34 sz. tárgyak. Ilyesmi sajnos nagyon sűrűn 
előfordult. 
71 Sz.T.L. irattára 1949/4 sz.tárgy. 
72 Sz.T.L. irattára 1949/85 és 1949/89 sz. tárgyak . 
73 Emil Vojnović, Arhivist, Belgrád, 1955/1, 45. old. 
74 Zolna Matijević, Prilozi za bibliografiju Emila Vojnovića, Ex Pannonia, Glasnik 
Istorijskog arhiva Subotica, Subotica, 1996, 1 sz.,193-194. old. Vojnović Emil 
1910-ben született Temesváron. A gimnáziumot Verbászon fejezi be. A szabadkai 
Jogi Karon 1937-ben diplomál, 1942-ben doktorál Pécsett. Olvasottságának, 
műveltségének köszönhetően és poliglotta lévén, a Levéltári Központ igazgatójává 
nevezik ki. Fennmaradt munkaéveit ezentúl ebben az Intézéményben tölti. A 
régióban a levéltári tudomány alapköveit teszi le, több tudományos dolgozat 
szerzője. 
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1952/2173 sz. végzése alapján, és a Szabadkai Városi Állami Levéltár 
elnevezést kapja.75 Az Intézmény új hatáskörébe Szabadka község 
területe és a néhai Szabadka és Topolya járások területe tartozik. 
 Vojnović fő feladata az állomány gyarapítása volt, mégpedig 
a város 1743-1918 között működő közigazgatási szerveinek levéltári 
anyagának az átvételével. Az anyagot a Városháza két nagy termében 
helyezték el, a korabeli viszonyokhoz mérten tűzvédett helyen, 
úgyhogy érintetlenül átvészelte a két világháború veszedelmeit. 1947-
ben sajnos, a levéltári tudomány alapelveivel ellentétben, sor kerül az 
állag szétválasztására. A Magisztrátus, a városi képviseletek és a 
királyi biztosok jegyzőkönyvei, az 1779-1850 közötti időszak összes 
segédkönyve (összesen 150 darab), Magyarország 
Törvénygyűjteménye, a hivatalos lapok, a helyi sajtó, a budai Állami 
Levéltár és más levéltárak kiadványai a Városi Könyvtárba 
kerültek.76 Az egységes anyag másik és legértékesebb része pedig – a 
diplomák, a Maria Theresia által 1743-ban és 1779-ben kiadott, és 
más évekből származó kiváltságlevelek a Városi Múzeum 
állományába kerültek. A város Szenátusának 1919-1954 közötti, 
részben rendezett anyaga a levéltárban maradt. 
 A Városi Levéltár hátramaradt, 1743-1918 közötti anyaga a 
két terem anyagával és magukkal a termekkel együtt a Levéltár 
tulajdonába került. Az anyag fizikai állapota kétségbeejtő. A 
városházában végzett villanyszerelési munkálatok következtében 
ledőltek a polcok, az anyag szétszóródott és ellepte a por.77 
 „A levéltári anyag begyűjtési hete” elnevezésű akció keretén 
belül a Levéltár egy kiállítást is rendezett annak ellenére, hogy sem 
elegendő tapasztalattal, sem pénzzel, sem személyzettel ( 4 levéltári 
dolgozó és 1 takarítónő) nem rendelkezett. Levéltárunknak ma 18 
helyisége van, melyek közül 17 nem felel meg a követelményeknek,  
főleg kiállítások rendezése  szempontjából. Valamennyi teremben a 
Magisztrátus anyaga van elhelyezve, a többi börtönhelyiség volt. A 
város kiállítási termében rendezett levéltári kiállítást a politikai és 
közművelődési élet képvselői jelenlétében Josip Mirnić, a Tanügyi 
Tanács kévpiselője és a Gimnázium igazgatója nyitották meg. A 
kiállítás témája SZABADKA A XVIII. SZÁZADBAN ÉS A XIX. 
SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN. A kiállított dokumentumok  a város 
Magisztrátusának iratanyagát (1743-1918) mutatják be, melyek a 
város múltjának politikai, gazdasági, jogi és kultúrális viszonyairól 

75 F:60, GNO, 1952/2173, ez a beosztás érvényes a Szerb Köztársaság egész 
területén. 
76 Veljanović, említett munka, 41-53. old. 
77 Ulmer Gáspár elbeszélése alapján. 
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tanúskodnak. A kiállításon a dokumentumokat időbeli sorrendbe 
rendszerezték.78 
 A Levéltár a Fürdő vezetőségével és a Városi Múzeummal 
közösen a Palics fürdő történetével kapcsolatos kiállítást l958-ban 
rendezi meg.79 
 A Levéltárban a hatvanas évek kezdetén uralkodó 
viszonyokról Emil Vojnović tudósít: 1962-ben az  1524 folyóméter 
mennyiségű  anyagból  497 folyóméter rendezett, 358  rendezetlen és 
687folyóméter részben rendezett állapotban van. Az anyagátvételek 
be vannak vezetve az átvételi jegyzőkönyvbe, a leltározás módszerét 
szabályozó utasítással összhangban. Az elmúlt periódusban 
intézményünk eleget tett alaptevékenységének, és lehetővé tette a 
kutató- és tájékoztatószolgálat működését. Nagy számú bizonylat és 
másolat kiadására került sor, melyekkel a polgárok munkaéveiket, 
iskolai végzettségüket, katonaéveiket vagy birtokjogaikat 
igazolhatták. Lehetővé tettük ezen kívül szakemberek, tudományos 
munkatársak, tanügyi dolgozók, tanulók számára a kutatást, a 
tanulmányaik megírásához szükséges levéltári anyag használatát.80  
 A közművelődés területén kiállítások, előadások rendezésével, 
cikkek és tanulmányok megjelentetésével igyekeztek a levéltár 
intézményének népszerűsítésére. A Levéltár igyekezett javítani az 
irattárakkal fennálló kapcsolatain, nem csak az irattári anyag jobb 
megőrzési és megvédési lehetőségein munkálkodtak, hanem ésszerűbb 
szervezésre és a segédkönyvek precízebb vezetésének ellenőrzésére 
törekedtek. A levéltári anyag levéltáron kívüli védelme mindig is a 
levéltár első feladatai közé tartozott. A 10 éves levéltári tevékenység 
ideje alatt 9 önálló vagy közös kiállítás rendezésére és 101 előadás 
megtartására került sor.1962 végén a Levéltár az igazgató-levéltáros 
mellett még két levéltárost, két segédlevéltárost, egy adminisztratív 
dolgozót, egy állandó hivatalnokot és két takarítónőt foglalkoztat. 

Szabadka Járás Képviselőtestülete 1964-ből származó 
határozata alapján az intézmény neve Szabadkai Történelmi 
Levéltár.81 

78 Sz.T.L.irattára 1955/186 sz. tárgy 
79 Sz.T.L. irattára 5.sz. jegyzőkönyv, 1958.X.18. 
80 F.316.6.9. Vojnović Emil kézirata 
81 A Szabadkai Járás Képviselőháza és annak szervei szervezetéről szóló határozat 
2. szakasza szerint (Sl.list Sreza Subotica 1963/36 sz.) és a Szabadkai Járás 
Képviselőháza Tanügyi, Közművelődési és Testnevelési Tanácsa 1954. szeptember 
22-i határozata alapján, mindkét Tanács közös gyűlésén 1964. október 7-én 
meghozott 1964/05-7101 számú végzése alapján névváltozás következik be: a 
Szabadkai Városi Állami Levéltár  
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 1960 áprilisában megalakul A Szabadkai Állami Levéltár 
Dolgozóinak Aktívája. Ebből az alkalomból intézményünk kiállítást 
rendez a XVIII-XIX. századi térképek bemutatásával a levéltári 
anyag tanügyi célokra való felhasználásának a lehetőségeiről. Az 
Aktíva tagjai iskolákat látogatnak  és 35 előadást tartanak meg ezzel a 
témával kapcsolatban.82 
 1967-ben a Levéltár személyzete 9 dolgozóból áll. Az állagok 
száma 1969-ben 147, a gyűjtőterületi irattárak száma 559, 70 
bejárással. A Levéltár állománya 1970-ben 3454 folyóméter,  
tizenegyen dolgoznak, két kiállítást rendeznek. Nagy jelentőségű  a 
Szabadkai Történelmi Levéltár állagairól készített tájékoztató (Vodič 
kroz arhivske fondove), melyet Emil Vojnović, Ulmer Gáspár, 
Mirjana Dimitrijević és Terezija Buljovčić készítettek el. Miután a 
Község átvette a Tartománytól az alapítói jogokat, a három község 
szerződést ír alá a pénzelésben való közös részvételről.83 
 

 
 

A Levéltár hegyzetéről és munkájának ellenőzéséről készült jegyzőkönyv (1971). 
 

A Levéltár 1971-ben nehéz helyzetbe kerül, főleg a 
raktárhelyiségek hiánya miatt, ami akadályozza az intézmény 
normális működését.84 A túltömött raktárhelyiségek képtelenek 
befogadni a terepen átvételre váró 3000 folyóméter anyagot. Évente 
ez a mennyiség 150 folyóméterrel nő. Az anyag ládákban, a földön 
fekszik. Emellett a Levéltár káderproblémákkal is küzd. Pálinkás 
igazgató a következőket jelenti: Az egyetemi végzettségű levéltárosi 
munkahely betöltésére kiírt pályázatra már egy éve senki sem 

Szabadkai Történelmi Levéltár elnevezést kapja. Sz.T.L. irattára 1964/148/2, 0208 
sz.tárgyak. 
82 Sz.T.L. irattára 1964/65/1, 0207 sz.tárgyak. 
83 E szerződés alapján a Szabadkai Község a szükséges pénzelés 75%-át, Topolya 
19 %-át és Kishegyes 6 %-át biztosítja. 
84 Pálinkás József a Községi Közművelődési Szervnek írt leveléből. 
Sz.T.L. irattára 1971/ 02-71/1. 
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jelentkezett, ugyanis alacsony a fizetés, rosszak a munkakörülmények, 
a stimuláció hiánya és más okok. visszataszítják az érdeklődőket.85 
 A helyzet megoldása érdekében Pálinkás József  konkrét és 
minden szempontból jogos tervet nyújt be az illetékes szerveknél, 
melyben arról ír, hogy szükség lenne a személyzet létszámának a 
növelésére (30 dolgozó), egy korszerű épület építésére (ebben 300 
m2-es irodahelység, 2200 m2 -es raktárhelyiség, 120 m2 -es műhely, 
egy könyvtár, egy kiállítóterem és egy konferenciahelyiség lenne, a 
három terem összesen 150 m2 -rel, házmesteri lakás stb. lehetne).86 
Sajnos a társadalmi életszínvonal nem engedte meg a terv 
megvalósítását. 
  

 
 

A levéltár gondjairól tanúskodó okirat 1974-ből 

85 Az igazgató jelentése Stanje i problemi Istoprijskog arhiva u Subotici, u.o. 
86 Pálinkás párhuzamot húz a szabadkai Levéltárban uralkodó viszonyok és a 
Belgrádi Városi Levéltár építésével kapcsolatos körülmények között. 

                                                 



72 
 

 
 

Kismutatás a levéltár alkalmazottairól (1971). 
 

1973-ban az állagok és gyűjtemények száma 167 és 3790 
folyómétert tesz ki. Az 1975. év Đuro Pucar látogatásáról 
emlékezetes, aki a két napig taró irattári kezelésről szóló 
szaktanácskozáson vett részt a társult munka szervezetekből érkező 
130 jelenlévő mellett. A polcok mennyisége annak idején 457 
folyóméter, abból 345 folyóméter fémpolc. A levéltári anyag 
faszekrényekben87 áll, melyek közül valamennyi még 1831-ben 
készült a magisztrátus anyagának tárolása céljából. 

 
 

Szabadka szabad királyi város Magisztrátusának iratanyaga a Levéltár 
raktárában. 

87 A régi, a városháza plafonjáig érő faszekrények még ma is használatban vannak. 
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A Levéltár gondjairól tanúskodó okirat 1974-ből. 
 

1976-ban a Levéltárnak 12 dolgozója van, 9 szakvizsgával 
rendelkező (ebből 4 egyetemi végzettségű) és 3 adminisztrativ 
dolgozó. A 184 állag és gyűjtemény - összesen 3637 folyóméter 
levéltári anyag. A Levéltárat 51 kutató látogatta meg összesen 238 
kutatónapon. 

  
A Levéltár dolgozói 1977 márciusában (balról jobbra): Magyar László, Jelena 
Ivanković, Smilja Prijić, Terezija Jegić, Marija Milodanović, Apró Erzsébet, 

Mirjana Dimitrijević, Gašpar Ulmer, Rozalija Kukli, Milan Dubajić, Viktorija 
Ivanović, Hegedűs Márta és Godányi László. 
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1977-ben új dolgozóval gazdagodik az Intézmény, így már 13 

dolgozó van, 5 egyetemi végzettségű. Három helyiség adaptációját 
végezték el, két kiállítást rendeztek, melyek közül az egyik a 
Szabadkai Évszázadok cím alatt készült el, és mellyel a levéltári 
szolgálat 30. évfordulóját és a Levéltár, mint intézmény 
fennállásának a 25. évfordulóját ünnepelték meg. 
 1978-ban a szakemberek megállapítják, hogy túlterheltek a 
meglévő raktárhelyiségek (936 kg/m2 a megengedett 150 kg/m2 
helyett). Ezért 120 m2-rel bővítik a raktárhelyiséget. Ezenkívül két 
levéltáros kutatásokat végez a Magyar Országos Levéltárban, 
ahonnan 150, Szabadkára vonatkozó fénymásolattal gazdagítják 
állagainkat. 

A földön fekvő levéltári anyagot 1979-ben helyezik csak át 
fapolcokra. Ekkor kerül szóba először az is, hogy Topolyán, a volt 
Zeneiskola helyiségeit iratraktárként használják. Egy jelentés része 
ezzel kapcsolatban: A múlt évben a Levéltár szerényen és 
csigatempóban megindult az intézmény állapotánk  javítása útján.88 
 A  közművelődési intézmények közül a Levéltár volt mindig a 
legrosszabb anyagi helyzetben, ezért 1980-ban Milan Dubajić az 
intézmény pénzelésével kapcsolatban a következőket írja: Az a 
benyomásom, hogy a Levéltár tevékenysége nem eléggé közismert és 
nincs elismerésben része, az intézményt "magasról" kezelik és 
leértékelik. A Levéltár nem egyszer a kicsi és zárt intézmény 
minősítést kapja.89 
 1981-ben a Levéltár a Városháza 1570 m2 területét  foglalja 
el, 220 állaggal és gyűjteménnyel rendelkezik. A személyzet létszáma 
14,5 fő (a Múzeummal közös könyvelőt alkalmaz). 
 1982-ben újabb 230 m2 területű raktárhelyiségeket kapott a 
Levéltár a Bíróság helyiségeiben – az akkori felmérések szerint ez a 
terület eleget kell hogy tegyen az elkövetkező 25-30 év 
állománygyarapítási szükségleteinek. Az előrelátások nem vették 
figyelembe az átvételre érett anyag gyors szaporodását, úgyhogy  a 
bírósági raktárak is fele annyi idő alatt megteltek. 1983-ban ide is 
fémpolcok kerültek. 
 1984-ben beérkezett pénzek 17 %-a közvetlenül a 
munkaszervezetektől érkezik be.90 Ebben az évben 59 kutató 

88 Sz.T.L. irattára, A Levéltár 1979. évi tevékenységéről szóló jelentése 
89 Sz.T.L. irattára, 1981/80-/1 sz. tárgy, a Levéltár 1981 évi tevékenységéről szóló 
jelentés 
90 Sz.T.L. irattára 1985/ 02-97/1, A levéltár tevékenységéről szóló 1984 évi 
jelentés. 
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látogatogatott a Levéltárba, 694 könyvet, 3864 tárgyat, 64 dobozt, 22 
irattömböt és 126 térképet használtak. 
 A Levéltár 1985-ben új dolgozót vesz fel. A Zentai 
Levéltárban szerzett 22 éves tapasztalattal rendelkező Dobos János 
levéltári tudomány magisztere helyezkedik el nálunk.  
 1986-ban a pénzelést a három község közművelődési 
közössége biztosítja. 640 levéltári doboz vásárlására kerül sor. 
Levéltárosaink küldöttsége részt vesz a Jugoszláv levéltárosok 
szaktanácskozásán Prištinában, valamint Szerbia levéltárosai 
szaktanácskozásán Mataruška Banján. A levéltár dolgozói 
Lengyelországba is kirándulnak. 

A Levéltár 40 éves fennállásának megünneplése kapcsán 
1987. szeptember 17-én kétnapos tanácskozás megrendezésére került 
sor, melyen a Szerb Köztársaság, a Macedón Köztársaság, Koszovó 
Autonóm Tartomány és Vajdaság Autonóm Tartomány levéltári 
dolgozói vettek részt. 

 

 
 

A vajdasági levéltárak levéltárosai látogatóban a lengyelországi levéltárakban 
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A tánácskozáson készült jegyzőkönyv 
 

1988-ban 16 dolgozónk van, ebből 7 rendelkezik egyetemi 
végzettséggel. A raktárhelyiségek továbbra is hiányoznak. A több, 
felmerülő megoldás közül egyik sem valósul meg. 
 Topolyán a raktárhelyiségek adaptációját végzik. A Csongrád 
Megyei Levéltárral és a Magyar Országos Levéltárral kötött 
nemzetközi megállapodás alapján tapasztalatcserén alapuló 
együttműködés folyik az említett intézmények és intézményünk 
között. Minden levéltárosunk 12 napot tölt Magyarországon, ahonnan 
500 Szabadkára vonatkozó dokumentum fénymásolatát hozza 
Szabadkára.91 
 Az 1990-ben történő társadalmi változások kihatással vannak 
az Intézmény pénzelésére. Nincs  többé önigazgatás. A hatalom 

91 Sz.T.L. irattára, A Levéltár tevékenységéről szóló 1988 évi jelentés. 
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centralizálódik, a levéltárak állami szervekké válnak, a szolgálat 
irányítása egy központból – a Szerbiai Levéltárból-történik92, a 
pénzelés pedig az állami költségvetésből. 
 

 
 

A levéltár 1988-as évre szóló jelentése 
 
E  folyamatok tetőfoka a szerbiai Alkotmány változása 1990 

szeptemberében, minek következtében meghozzák a Kultúrjavakról 
szóló törvényt is.93 

92 Sz.T.L. irattára 1991/ 01-30/1, Felszólalás a Szerbiai Levéltár tanácskozásán. 
93 Službeni glasnik RS, 1990/6. 
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 1990-ben a Levéltár nyilvántartásában 379 állag és 
gyűjtemény ( 3498 folyóméter) és 673 irattár van. 1990. április 1-től 
az Intézmény pénzelésének java részét a Tartományi Közművelődési 
Tárca, a többit pedig a községi tárcák biztosítják. Ezekből a 
forrásokból a fizetések fedezése mellett felszerelést is vásárolnak: 14 
folyóméter fémpolcot és 1000 dobozt. 
 Folytatódik a nemzetközi együttműködés a szegedi Csongrád 
Megyei Levéltárral és a budapesti Magyar Országos Levéltárral. 
 A levéltári anyag levéltáron kívüli védelme során 118 
irattárba volt bejárás, átvettünk 104 foltóméter anyagot. A társadalmi-
politikai szervek megszűnésével rengeteg átvételre érett anyag 
keletkezett – raktárhiány miatt azonban nem került sor annak 
átvételére. Jugoszlávia levéltárosai szaktanácskozását Ohridban 
tartják meg, Szabadka – Eszék – Zombor városok levéltárosai pedig 
Zomborban találkoztak. 
 1990.december 20-án és 21-én Szabadkán tartják meg az 
utolsó előtti Vajdasági Levéltárosok szaktanácskozását,94 melynek 
tárgya  az egyházi anyakönyvek megvédése és a levéltárak távlatai a 
társadalmi viszonyok tükrében. Az első témával kapcsolatos 
beszámolók95 után elhangzott az a javaslat, amely szerint az 
egyházaknak vissza kell adni azokat az anyakönyveket, amelyeket a 
közigazgatási szervek nyilvántartás miatt átvettek.96 Még tizenhat  
évvel a tanácskozás után sem történt semmi ezen a téren. Sőt az ügy 
tovább fokozódik, állami felügyelői rendelet alapján 2006-ban a 
Levéltár 14,87 folyóméter anyakönyvet vesz át az anyakönyvi 
hivataltól. Ez csak egy példa arra, hogy a levéltári szakmát és a 
levéltári anyag védelmét előíró törvények meghozatalát meg kellene 
sürgetni. 
 A második téma kapcsán: A levéltári szolgálat és a 
társadalmi tranzíció, is hoztak határozatokat. Javasolták, hogy 
minden megszűnt társadalmi-politikai szerv levéltári anyagát  

94 1991.november 14-én és 15-én Pancsován megtartják a Levéltári dolgozók 
tartományi szaktanácskozását. Ez volt az évtized utolsó tanácskozása. 
95 Az egyházi anyakönyvek védelme Vajdaságban című komoly tanulmánnyal mr. 
Dobos János szerepelt a tanácskozáson. Az ott elhangzott beszámolók megjelentek 
az Arhivski anali (1992/1 sz., Újvidék, 1992, 39-58. old.) folyóiratban. Mr. Sredoje 
Lalić levélben válaszolt a tanulmányra. Azonkívül, hogy kifejti véleményét azokkal 
a kérdésekkel kapcsolatban amelyekkel nem egyezik, megtudjuk azt is, hogy az 
Egyesült Államok Genealógiai Egyesülete 600 000 dollárt fizetne az anyag 
mikrofilmezéséért.  
Az ilyen anyagias elképzelés sokat elárul Vajdaság levéltári köreiben uralkodó 
gondolkodásról. 
96 Arhivski anali 1992/1, Újvidék 1992, 8.old. 
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azonnal át kell venni, annak megszűnése utáni97. Továbbá határozatot 
hoztak az irattárakkal és az újonnan alapított egyéni cégek 
dokumentációjával kapcsolatban, amely szerint pontosan meg kell 
határozni a levéltári és irattári anyag képzőit, azoknak az anyag 
feletti birtokjogát, mert így lehetővé válik a képző kötelességeinek 
előírásokkal való meghatározása, valamint a védelem alá eső 
levéltári és irattári anyag képzőinek nyilvántartásokba való 
bevezetése98. Sajnos ez a kezdeményezés sem vált valóra. 
 Már 1992-ben nyilvánvalóvá vált, hogy az országban 
uralkodó viszonyok kihatnak a szabadkai Levéltárra is. Az országban 
történtek – Jugoszlávia szétesése és a háború – az eddigieknél is 
jobban  kihatottak Levéltárunk 16 dolgozójára. A reménytelenség , a 
beszélgetéseket beárnyékoló sötét gondolatok, a félelem, mindez 
nyomot hagyott a munka eredményességére is. Jugoszlávia tragédiája 
közvetlenül a Levéltárban is reflektálódott – két levéltárosunk99 
november elején elhagyta munkahelyét és külföldön keresett 
menedéket.100 
 Az akkori igazgató sikerként könyveli el, hogy elkészült a 
Gyökerek  című dokumentumgyűjtemény kézirata és Szabadka  város 
600 éves említésének évfordulója (1391-1991) alkalmából készített 
kiállítás is. A konfiszkált és a felvásárolt ingatlanok 
visszaszármaztatásáról szóló törvény101 meghozatalának  
következményeként 1700 ügyfél fordult a Levéltárhoz adatokért. A 
Levéltár már 1990-ben előkészítette az anyagot, így a kárpótlási 
kérvények megoldása az esetek 90 %-ban sikeresnek mondható.102 
A pénzelésben problémák merültek fel. A tartományi eszközökön 
kívül nem érkezett be a remélt pénz – a községi tárca megszűnik. 
 Sor kerül 55 folyóméter anyag átvételére : Vajdaság 
Szocialista Szövetség Munkásainak Községi Konferenciája 1949-
1990- 17 folyóméter, Topolya Vajdaság Szoc Szövetség Ifjúságának 
Községi Konfereciája 1962-1974 – 22 folyóméter anyagot adott át. 

97 Arhivski anali 1992/1, Újvidék 1992. 9.old. 
98 u.o. 
99 Berkes József és Hegedűs Márta 
100 Az 1991.évi levéltár tevékenységéről szóló jelentést Milan Dubajić igazgató írta 
meg (Novi Žednik, 3.02.1929. – Subotica, 30.04.2007.) 
101 A Mezőgazdasági Földalapba felvásárolt, illetve a mezőgazdasági termények 
beszolgáltatásának eleget nem tevő személyektől a társadalmi tulajdon javára 
konfiszkált termőföldek visszaszármaztatásának jogosultságát és feltételeit 
szabályozó törvény, Službeni glasnik RS , br.18/1991. 
102 Gerhardt Rudolf által írt adalék a Milan Jakšić Iskustva arhiva u Vojvodini u 
vezi s primenom Zakona o vraćanju zemlje című munkájához, Arhivski anali 
1992/1, Újvidék 1992, 142.old. 
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Ettől az időtől kezdve a fizetésekhez szükséges pénzeket a 
Szerb Köztársaság Közművelődési Minisztériuma biztosítja, az 
anyagi költséget pedig Szabadka város, Topolya és Kishegyes 
községek. 
 A tizenkét év alatt először fordult elő, hogy elmaradt a 
felszerelésre, dobozokra szánt támogatás. 
 Ezekben az időkben a dolgozók munkavándorlása nagy volt. 
A négy megüresedett munkahelyre 103 új dolgozókat vesz fel a 
Levéltár. Az informatikai technológiák meghódították 
Intézményünket is. Annak ellenére, hogy apróságnak tűnik, az idén 
beszerzett számítógép104 elsőrendű jelentőséggel bír, óriási 
lehetőségeket nyújt a levéltár munkájában is.105 
 Az ügyfelek kárpótlási kérvényeinek száma 700-ra csökkent, 
a megoldásukra szükséges idő viszont növekedett, mert olyan 
kérvényekről van szó, melyekkel kapcsolatban rendezetlen vagy 
segédkönyvek nélküli anyagban kell végezni kutatást. 

Az igazgató érdekes következtetést von le: Tekintetbe véve a 
törvényeket, előírásokat és a gyakorlatot, értékelve a levéltári 
szolgálatot és annak funkcióját, azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy szükség van a történelem, a tudományok és a közművelődés 
számára értékes levéltári anyag értékeléséhez szükséges új 
előírásokra és kritériumokra. Túl nagy mennyiségű anyagot veszünk 
át és őrzünk.106 
 Az infláció107 értékteleníti a pénzt, befektetésében történő 
minden késés tragikus következményekkel jár, a Levéltár teljesen 
elszegényedik, nem képes az alapvető munkaeszközök beszerzésére 
sem. 

1993 decemberében Milan Dubajić igazgatót kormányi 
végzéssel Zoran Veljanović váltja fel az Intézmény élén. 
 Megindul a Severna zvezda elnevezésű kiadványsorozat – 
megjelenik az iskolaüggyel foglalkozó kiállítás füzete. 
 1994-ben meghozzák a Kultúrjavakról szóló új törvényt, 
azonban nem kerül sor annak további, a levéltárakat érintő részének 
feldolgozására. 

103 1992-ben a Levéltárat elhagyta Berkes József (ma a budapesti Állami 
Levéltárban dolgozik), Hegedűs Márta, Zorica Mandić (2002 óta ismét a 
Levéltárban dolgozik) és dr. Hegedűs Antal (nyugdíjba vonult). 
104 a PC286 típusú számítógépről van szó 
105 Az 1992 évi levéltári tevékenységről szóló jelentés, 5. old. 
106 Az 1992 évi levéltári tevékenységről szóló jelentés, 25.old. 
107 http://sr.wikipedia.org/sr-el/% 
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 1995-ben a Levéltár 15 dolgozót foglalkoztat. A 
Közművelődési Minisztérium eszközöket biztosít kisebb mennyiségű 
fémpolc, szekrény és levéltári doboz vásárlására. Két önálló kiállítás 
rendezésére is sor kerül, kiadtuk a Severna zvezda kiadvány második 
füzetét is. 
 1996-ban már 16 dolgozója van a Levéltárnak. A szerbiai 
levéltári hálózatot Szerbia Levéltára, A Vajdasági Levéltár és 
Koszovó és Metohia Levéltára, 34 körzeti történelmi levéltár és két 
speciális levéltár képezik. 
 

  
 

A Levéltár pecsétje és bélyegzői 
 

Az 1999. év a NATO bombázás jegyében múlik. Szabadka 
környékét is érte légitámadás. A legértékesebb levéltári anyag 
készenlétben állt az esetleges evakuációra, amire szerencsére nem 
került sor. Egyes dolgozók tartalékos katonai beosztást kaptak. Egy 
támadás alkalmával megsemmisült a meteorológiai állomás levéltári 
anyaga. 

A Levéltár problémáival foglalkozva megemlíthetjük, hogy 
komoly megbeszélések folytak arról, hogy az új község épületének 
egy részét intézményünk céljaira adaptálnák. A befektetés költségei 
kb. negyedmillió német márkát tettek volna ki. 
 A társadalmi forrongások, melyek 2000. október 5-én 
teljesedtek ki, nyomot hagytak Szerbia levéltári szolgálatán is. 
 2001 máju108sában a Szerb Köztársaság Kormánya végzése 
alapján, összhangban az érvényben levő törvényekkel109 és az új  

108 Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (Sl.glasnik RS, 
br.49/92) 
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társadalmi-politikai körülményekkel110 Stevan Mačković lett a 
Szabadkai Történelmi Levéltár új igazgatója. Ebben az évben 746 
kérvény megoldásán dolgoztunk. 

A Levéltár továbbra is igyekszik minél sokrétűbben szolgálni 
a tudományt és a polgárokat.  
 Az évekig eltartó elhanyagoltságból eredő gondok áthidalása 
céljából, többek között, újból felvettük az 1992-ben megszűnt 
nemzetközi kapcsolatokat. 2003 óta ismét nemzetközi 
tapasztalacserét végzünk, külföldi szaktanácskozásokon és 
konferenciákon veszünk részt -  ilyen kapcsolatokat teremtettünk az 
Eszéki Állami Levéltárral, a budapesti Országos és Városi Levéltárral 
és a Szegedi (Szentesi) és Kecskeméti Megyei Levéltárakkal.111 
 

109 A háború utáni első szerb demokrata kormány. A kormány elnökei 2001. január 
25-től – a merénylet elkövetéséig 2003. március 12-ig – Zoran Đinđić, 
2003.március 18-tól – 2004. március 3-ig Zoran Živković. 
110 Az elmúlt 15 évben kimúlt a nemzetközi és regionális együttműködés - írja 
Milena Popović Subić levéltáros az Analiza stanja zaštite arhivske građe na 
teritoriji AP Vojvodine, (Arhivski anali, 3. sz., Újvidék 2006, 257 old.) 
megjelentetett cikkében. A cikket a Danas napilap 2005.06.30. megjelent száma 
kommentálja  Arhivi bez struje i obezbeđenja  cikkében: „Vajdaság 9 levéltárában 
uralkodó viszonyok katasztrofálisak - hangzott el a Vajdasági Levéltárban tartott 
gyűlésen a következtetés, miután betekintést nyertek a Vajdaság területén található 
levéltári és irattári anyag védelmébe. Egyes raktárakban nincs áram, sem fizikai 
sem elektronikus felügyelet, a tűz elleni riadó -  és  hűtőberendezés még mindég 
csak utópia. A regionális levéltárak feletti alapítói jogok sincsenek letisztázva, 
egyedül a Vajdasági Levéltár dicsekedhet azzal, hogy eleget tesz a levéltári anyag 
védelmét előíró szabványnak. A tartományi levéltári szolgálatban uralkodó 
viszonyokat 17 évvel ezelőtt vizsgálták csak, az előírások hiánya gátolta az 
intézmény működését. Milena Popović Subić a Vajdasági Központi Levéltári 
Szolgálat főnöke szerint nem végezhettek analízist a Vajdaság külön illetékességi 
köre meghatározásáról szóló törvény meghozatala előtt (Zakon o posebnim 
nadležnostima AP Vojvodine). A kultúrjavak védelméről szóló törvény keretén 
belül szükség van a levéltárakról szóló önálló törvény meghozatalára, mert csak így 
lehet szabályozni a történelmi levéltárak munkáját. Ugyanúgy szükségesnek tartja a 
raktárhelyiségek bővítését, a nemzetközi együttműködést, elektronikus adattárat és 
a szerbiai levéltárak egységes regiszterét berendező előírások meghozatalát.” 
111 2004-ben aláírtuk Kecskeméten az Együttműködési Szerződést. 
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Az együttműködési megállapodás hitelesítése Kecskeméten 2004-ben, Stevan 

Mačković és dr. Szabó Attila 
 

A 2002 évi, a Vajdaság Autonóm Tartomány hatáskörét 
meghatározó törvény112 értelmében a vajdasági levéltári hálózat 
jogaiban és kötelezettségeiben a Tartomány veszi át az illetékeséget. 
Ezzel nagy mértékben javult a külföldi kutatók helyzete. Könnyebb a 
levéltári anyaghoz jutniuk, mert a kutatási engedélyt a Köztársasági 
Közművelődési Minisztérium helyett az újvidéki tartományi szervek 
adják meg, akik szinte kivétel nélkül megadják a kutatási 
engedélyeket. 
 2003-ban 441 állagot és gyűjteményt számlál a Levéltár, ami 
4550 folyóméter levéltári anyagot tesz ki. A nyilvántartásban 767 
irattár van bevezetve: a szabadkai község területén 518, Topolyán 
193 és Kishegyesen 56. 
 2003 elejétől kezdve a fizetésekre szánt pénzeket a Szabadkai 
Községi Képviselőtestület biztosítja azzal, hogy a levéltári 
tevékenység pénzelésébe a Topolyai Község is bekapcsolódott. A 
régi helyett Topolyán új raktárhelyiséget kaptunk, így újabb 
raktárhelyiséghez jutott az Intézmény. 
 Ebben az évben különösen sok ügyfél fordult a Levéltárhoz. 
Külön csoportjuk az épületekkel kapcsolatban és az építési 
engedélyek legalizálásával kapcsolatban kérte a papírokat. 
 2003-ban megjelenik az Ex Pannonia 5-6-7 száma, az 
analitikus leltárak második füzete-Kraljevski komesar Jožef Gludovac 
(Gludovác József, királyi biztos Szabadkán) (1788-1790)  és  
Istaknuti lekari Subotice (Szabadka híres orvosai)  (1792-1992)  című 

112 Sl.Glasnik RS, 2002/06 szám. Az omnibusz törvény (Zakon o utvrđivanju 
određenih nadležnosti autonomne pokrajine) érvénybe lépése után a Tartományi 
Oktatásügyi és Közművelődési titkárság illetékessége jelentősen bővült ezen a 
téren. 
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monográfia; 2004-ben az Ex Pannonia 8. száma, Industrija i 
industrijalci Subotice (1918-1941) (Szabadka gyáripara és 
gyáriparosai 1918-1941 között) című könyv; 2005-ben a Lekarska 
društva u Subotici (Szabadkai orvosi egyesületek) című monográfia; 
2006-ban az Ex Pannonia 9-10. száma és a Magisztrátus 
jegyzőkönyvei (1743-1756) analitikus leltár. 
 CD lemezen három publikáció kiadására is sor került: A 
térképgyűjtemény kéziratos térképei, Történelmi Levéltár Szabadka, 
2005; Zorica Mandić, Vera Manasijević: Szent Mária kiváltásgos 
királyi kamarai mezőváros tanácsának jegyzőkönyve – korábbi nevén 
Szabatka 1743-1756 (analitikus leltár), Történelmi Levéltár 
Szabadka, 2006; és Diákok a Levéltárban, a Levéltár és az iskola, 
Történelmi Levéltár Szabadka, 2007. 
 2004 óta állandóan folyik a munkaeszközök - dobozok, 
számítógépek, fémpolcok folyamatos beszerzése.  
 2005-ben történik meg először az intézmény történetében, 
hogy az igazgató megválasztása pályázat útján történjen. Az eddigi 
igazgató megkapja második mandátumát is. Az irodák új, adaptált 
helyiségekbe113 kerülnek, szintén a Városháza 3. emeletén. Még 
fontosabb talán az a tény, hogy ebben az évben a Levéltár új 
raktárhelyiségekhez is jutott – megkapta a Margit malom három 
emeletét, ahol 637 m2 terület áll rendelkezésre további átvételek 
céljából. 

Az elkövetkező 2006. év a kérvények nagy számáról (1727) 
marad majd emlékezetes. Több mint 1300 kérvény a 
vagyonvisszaszolgáltatásra vonatkozik, azokra a dokumentumokra, 
melyek alapján az ingó és ingatlan vagyont elvették és összhangban a 
törvénnyel nyilvántartásba vették.114 A kérvények nagy mennyisége 
miatt szükség volt arra, hogy minden levéltári dolgozót bevonjunk a 
munkába, így a kérvények többségét sikeresen megoldottuk. 
 A Levéltár 2006-ban 2321,19 m2 területet foglal el, ebből 
1800,40 m2-t az iratraktár, és a 12 férőhelyes olvasóterem foglal el. A 
Levéltár 18 dolgozót foglalkoztat, 14 számítógéppel, négy 

113 A költözködés a már fennálló raktárhelységekbe történt. 
114 2005. június 8-án érvénybe lépett a Zakon o prijavljivanju i evidentiranju 
oduzete imovine (Službeni glasnik RS, 2005/45 sz.) törvény, amely szabályozza a 
Szerb Köztársaság területén, minden anyagi térítés nélkül elsajátított vagyon 
bejelentését és összeírását a nacionalizációval, agrárreformmal, konfiszkációval, 
szekvesztrációval, expropriációval kapcsolatos 1945. március 9-én érvénybe lépő 
törvényekkel összhangban. (a Törvény 1.szakasza) A vagyon fogalma alatt a 
törvényhozó az ingatlan és ingó vagyon feletti birtokjogot valamint más birtoklási 
jogokat értelmez ( a Törvény 2.szakasza.). 
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szkennerrel, 2 digitális fényképezőgéppel és 8 nyomtatóval 
rendelkezik. 
 Tervben van a Vajdasági Levéltár által berendezett levéltári 
hálózatba való bekapcsolódásunk is. A honlapunk 
www.suarhiv.co.yu. 
2007. első félévében 443 folyóméter levéltári anyagot vettünk át. 
 Intézményünk ma regionális levéltár, tevékenységének 
hatásköre három község – Szabadka, Topolya és Kishegyes területét 
foglalja magába. A Levéltár szervezete a következő: 

 
1.Igazgatási osztály 
2.Anyagvédelmi osztály 
3.Anyagfeldolgozó osztály 
4.Kutató- és tájékoztató szolgálat 
 
Szakkönyvtárunk állománya a helyi történelemmel foglalkozó 

és levéltári anyagon alapuló könyveket tartalmaz. Elsősorban 
kutatóink szükségleteit szolgálja. Szakkönyvtárunk állományát 1960-
ban kezdtük gyarapítani, a könyveket leltároztuk, és tematikai és 
ABC regiszterbe vezettük. 1995-ig a könyvek az irodákban álltak. 
Ebben az évben elkészült a könyvtári állag felülvizsgálata-reviziója, a 
könyvek pedig egy külön helyiséget kaptak. Most a könyvtár állaga 
4664 művet (6657 kötetet) számlál, ebből 3984 könyvet (5121 
kötetet) és 680 folyóiratot (1536 kötetet). A kiadványok szerb, 
magyar, német és latin nyelvűek. 

 

 
Előkészületek a levéltári anyag költöztetésére 

 

http://www.suarhiv.co.yu/
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A Levéltár szakosított könyvtára 
 

A Levéltár fontos feladatköre a gyűjtőterület felügyelete is.  
Iratellenőrzést 810 szervnél végzünk, melyek közül 535 aktív. A 
Levéltár illetékességi körébe tartozó szervek: közigazgatási, 
oktatásügyi, egészségügyi, gazdasági és közművelődési szervek, 
bankok, szociális , biztosítási intézmények. A gyűjtőterületen 
található anyag mennyisége kb. 42 000 folyóméter. 

A közművelődési tevékenységen belül 2007-ben két kiálltás 
rendezésére és egy CD115 kiadására került sor. 
 Összhangban a közigazgatási-területi változásokkal, változott 
az alaptó jogi hatásköre is. Alapítói jogokkal és kötelezettségekkel 
bírtak: Szabadka Község Népbizottsága, a Szabadkai Járás 
Népbizottsága és Szabadka Község Képviselőtestülete. A 90-es évek 
kezdetétől fogva egészen 2003-ig az alapító a Szerb Köztársaság 
Közművelődési Minisztériuma volt. 2003-tól az Intézményünkre 
vonatkozó minden alapítói jogot és tevékenységének pénzelését a 
Szabadkai Községi Képviselőtestület veszi át. 
 Nagy erőfeszítésre, sok kitartásra és tudásra volt szükség egy 
modern levéltári intézmény kiépítéséhez. Hosszú utat tett meg 
Intézményünk: A legelején, 1947-től csak egy ember, aki egyben a 
levéltári központ vezetője is – Blaško Vojnić Hajduk dolgozott, nem 
is a saját helyiségében. Majd az az időszak következik, mikor a 

115 Az Eszéki Állami Levéltárral kötött együttműködés keretén belül megrendeztük 
az eszéki Levéltár  az Eszék a régi képeslapokon című kiállítását Szabadkán is , A 
Levéltár és az iskola elnevezésű projektumon belül a Kosztolányi Dezső Nyelvi 
Gimnázium valamennyi tanulója  az iskolaüggyel kapcsolatos kutatásokat végzett 
Levéltárunkban, minek eredményeként egy kiállítás rendeztünk és egy CD-t adtunk 
ki. 
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Városháza harmadik emeletén raktárhelyiséget és irodát kap 
intézményünk, és 1950-től az első szakember – Emil Vojnović is 
munkába áll. Ma már 18 dolgozót foglalkoztat Levéltárunk, abból 9 
levéltáros. Egy nem megfelelő raktárhelyiségtől a 2321 m2 területű 
iratraktárig, az egy vagon összekevert papírrakástól, a Magisztrátus 
levéltári anyagának szétválasztásán keresztül elértünk a 4794 
folyómétert kitevő állományt, amely 450 állagból és gyűjteményből 
áll, melynek zöme rendezett, középszintű és darabszintű 
iratrendezésen ment keresztül és végül saját kiadványainkat is 
megjelentettük.   
 Egészében véve, a Szabadkai Történelmi Levéltár a korszerű 
levéltári szolgálat céljait szem előtt tartva egy eredetileg jogi iratokat 
őrző szervből (1743-1946) egy közérdekű intézménnyé fejlődött, 
melynek feladata a levéltári anyag megvédése, feldolgozása és a 
kutató - és tájékoztató szolgálat hatékony működése, elsősorban a 
történetírás érdekében. 
 A nemzetközi levéltári szervek által kezdeményezett 
szabványok bevezetése megköveteli a hazai levéltári szolgálat 
ezekhez való alkalmazkodását, fejlődését. Ez a folyamat 
elkerülhetetlen - változnak a társadalmi viszonyok, fejlődik az 
informatikai technológia, az információkhoz szabadon hozzá lehet 
jutni – mindez mellett azonban továbbra is szem előtt kell tartani a 
levéltárak elsődleges faladatát – a levéltári anyag védelmét.  
 60 éves gazdag tapasztalat és hagyomány alapjain a 
Szabadkai Történelmi Levéltár is igyekszik egy modern korszak 
követelményeinek megfelelő gyakorlatot kiépíteni. 
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Szabadka Város Tanácsának iratanyaga (1861-1918) a Levéltár raktárában 
 

A LEVÉLTÁRI ANYAG 
 
 A Szabadkai Történelmi Levéltárban őrzött legrégibb eredeti 
okirat az 1658-ban kiadott Szenci János nemesi oklevele; A 
tiszamenti határőrvidék idejéből pedig, melyhez a szabadkai sánc is 
hozzátartozott, csak 10 okiratot őrzünk. A zentai csata után 1697-ben 
a török hatalomtól felszabadulva, Szabadkát hozzácsatolták a 
Tiszamenti határőrvidékhez. A szabadkai katonai sáncot a kapitány 
vezette segédeivel, hadnagyaival, zászlósaival, választóival és egy 
jegyzővel. Nemcsak a  katonai, hanem a polgári ügyintézést is 
intézték, azzal hogy a fellebezéseiket a szabadkaiak a szegedi katonai 
parancsnoksághoz nyújthatták csak be. A Magisztrátus 
megszervezéséig (1743) csak néhány okirat maradt meg. Ettől az 
időtől kezdve már követhetjük a közigazgatási szerv egységes 
levéltári anyagának a gyarapodását. A későbbi közigazgatási szervek, 
a Szenátus, a Népbizottság és a Városi Képviselőtestület anyaga is 
teljes egészében meg van őrizve, Levéltárunk  legjelentősebb és 
legértékesebb részét képezi. A XIX., de főleg a XX. század folyamán 
az írott dokumentumok, tehát egyben a levéltári anyag 
mennyiségének komoly növekedését észlelhetjük. 
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 Levéltárunkban megtalálhatók a levéltári anyag különböző 
fajtái: okiratok (oklevelek, diplomák), kéziratos könyvek 
(jegyzőkönyvek, regiszterek és más könyvek), segédkönyvekkel 
ellátott iratok, jelentős családok és személyek kéziratos iratai, 
térképek, tervrajzok, nyomtatványok, fényképek, és a más, korszerű 
adattárolási formák valamelyike (hajlékony lemez, CD stb.). 
 E különféle anyag sokasága csak úgy kerülhetett be a 
levéltárba, ha a történelem számára értékes adatokat tartalmazott és 
az iratalkotó irattárához tartozott. 

A levéltárilag feldolgozott állagok száma 387. Az állagok és 
gyűjtemények évköre a XVII. századtól a mai napig terjed. A legtöbb 
kutató a következő állagok anyagát kutatja: 

 

 
 

Szabadka 1779 évi kiváltságlevele 
 

F:261 Szent Mária Kiváltságos Királyi Kamarai Mezőváros 
Tanácsa 1743-1778 

F:272 Szabadka Szabad Királyi Város Magisztrátusa 1779-
1849 

F:002 Szabadka Szabad Királyi Város Tanácsa 1861-1918  
F:60 Szabadka Szabad Királyi Város Polgármesteri Hivatala 

1941-1944 
F:68 Szabadka Város Népbizottsága 1944-1955 
 

 Ezek egyben a Levéltár legrégibb és legértékesebb állagai. 
Ezek mellet nagy jelentőséggel bír Térképgyűjteményünk 1556-1976 
(F:003) és Tervrajzgyűjteményünk (F:275). 
 A megőrzött anyag zöme közigazgatási szervek, bíróságok, 
iskolák és közművelődési intézmények tevékenysége által 
keletkezett.Az anyag nagy része 1945 után keletkezett, a hatvanas 
években pedig a dokumentumok hiperprodukciójának lehettünk 
szemtanúi. 
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 A XX. század utolsó évei az adattárolás új tehnológiáit 
hozzák magukkal és elárasztják az emberi tevékenység minden 
területét. Nagy elvárásaink vannak a levéltárban való alkalmazásuk 
irányában, amit Levéltárunk is türelmetlenül vár. 
 

 
 

Fegyvertartási engedély 1850-ből 
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A LEVÉLTÁR SZEMÉLYZETE 

(1947-2007) 
A Levéltár dolgozói, annak megalakulása óta: 

 

 
Sorszám 

 
Név Betöltött 

munkahely 

A munkába 
állás éve, 

hónapja, napja 

A 
munkaviszony 
megszűntének 
éve, hónapja, 

napja 
1. Ivan Rudić igazgató 1949. 01.01. 1951.11.30. 
2. Pál Péter segédszemélyzet 1951.01.01. 1955.06.15. 
3. Emil 

Vojnović 
levéltáros  1951.12.01. 1973.02.01. 

4. Ruža Dulić segédlevéltáros 1951.12-01. 1973.02.01. 
5. Mirjana 

Dimitrijević 
levéltáros 1955.03.01. 1983.05.05. 

6. Ulmer 
Gáspár 

levéltáros 1955. 06.06. 1979.12.01. 

7. Viktorija 
Ivanović 

levéltári kezelő 1955.09.01. 1982.03.01. 

8. Szabó János segédlevéltáros 1957.12.09. 1959.02.24. 
9. Viktorija 

Ivanković 
segédlevéltáros  1958.09.06. 1961.12.31. 

10. Hamari Edit segédlevéltáros  1959.03.01. 1961.02.22. 
11. Vladimir 

Čučković 
levéltáros 1960.10.01. 1962.10.01. 

12. Marija 
Milodanović 

segédlevéltáros  1961.05.01. 1984.01.04. 

13. Terezija 
Jegić 

segédlevéltáros  1962.02.01. 1984.12.30. 

14. Ilona Greči takarítónő 1962.02.01. 1970.12.31. 
15. Smilja Prijić titkár, ügyvezető 

igazgató 
1963. 01.01. 1994.12.31. 

16. Andrija 
Horovic 

segédlevéltáros, 
ügyvezető 
igazgató 

1965.09.01. 1976.02.20. 

17. Andrija 
Jagica 

segédlevéltáros 1969.04.01. 1970.06.15. 

18. Jelena 
Ivanković 

levéltári kezelő 1970.07.01. 1988.02.12. 

19. Apró 
Erzsébet 

segédlevéltáros 1970.08.01. 1993.09.15. 

20. Kukli 
Rozália 

takarítónő 1971.02.01. 1977.12.31. 

21. Godányi 
László 

segédlevéltáros 1973.01.01. 1979.04.15. 

22. Pálinkás igazgató 1974.01.01. 1975.12.31. 
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József 
23. Magyar 

László 
levéltáros 1975.09.01. 1998.06.10. 

24. Hegedűs 
Márta 

levéltáros 1976.03.01. 1980.05.15. 

   1992.03.01. 1992.09.01. 
25. Milan 

Dubajić 
igazgató, 
levéltáros 

1977.02.01. 1994.04.04. 

26. Dragica 
Gabrić 

takarítónő 1978.02.15. 1994.09.15. 

27. László Rózsa takarítónő 1979.05.21. 1988.10.14. 
28. Lalija Gábor levéltáros 1979.07.01.  
29. Zolna 

Matijević 
levéltáros 1980.10.01.  

30. Bezzeg Huba levéltáros 1981.05.01. 1987.06.30. 
31. Ana  Remeš takarítónő 1982.06.01.  
32. Julija Simić könyvelő 1980.03.02. 1983.09.30. 
33. Zorica 

Mandić (szül. 
Pavić) 

levéltáros 1984.01.01. 1992.01.18. 

   2002.12.25.  
34. Tóth József könyvelő 1984.03.01. 1986.03.22. 
35. Rudolf 

Gerhardt 
segédlevéltáros 1984.12.20.  

36. Nevena 
Babić 

segédlevéltáros 1985.12.02. 1990.11.30. 

37. Dobos János levéltáros 1985.12.23. 1991.10.30. 
38. Lakatos 

Magda 
levéltári kezelő 1986.04.15. 1996.12.15. 

39. Danka Prćić segédlevéltáros 1988.07.01. 2000.02.16. 
40. Berkes 

József 
levéltáros 1988.05.16. 1992.01.13. 

41. Dušanka 
Trajković 

könyvelő 1990.06.01.  

42. Lévai 
Hajnalka 
(szül. 
Csákány) 

segédlevéltáros 1991.11.05.  

43. Stevan 
Mačković 

levéltáros, 
igazgató 

1992.01.013.  

44. Smilja 
Prodanović 

levéltáros 1992.03.16.  

45. Hegedűs 
Antal  

levéltáros 1992. 01.01. 1992.11.16. 

46. Zoran 
Veljanović 

igazgató, 
levéltáros 

1993.12.01.  

47. Tatjana 
Segedinčev 
(szül. 

levéltáros 1994.01.15.  
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Petković) 
48. Branislav 

Egić 
segédlevéltáros 1994.04.01.  

49. Janja Panić takarítónő 1994.10.05.  
50. Snežana 

Kaljević 
levéltáros 1996.10.01. 2002.09.30. 

51. Željko 
Vidaković 

levéltári kezelő 1997.02.01.  

52. Veroslava 
Manasijević 

levéltáros 1998.10.15. 1999.10.09. 

53. Hegedűs 
Mária 

takarítónő 1999.12.27. 2002.03.20. 

   2002.07.01. 2004.01.12. 
   2005.10.10. 2005.10.07. 
   2006.04.12. 2007.04.11. 
54. Nevenka 

Beronja 
segédlevéltáros 1999.12.27.  

55. Zoran 
Vukelić 

levéltáros 2000.04.01.  

56. Mészáros 
Zoltán 

levéltáros 2003.09.01.  

57. Hézső Zsolt informatikus 2005.10.10.  
 
 
 A Fő Végrehajtó Bizottság 1946. november 2-án értesíti 
előírásairól Vajdaság minden múzeumát, levéltárát és könyvtárát az 
alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban. A levéltárakban 1 
irattáros és 1 munkatárs foglalkoztatását látták elő, amennyiben azt a 
munka mennyisége és természete megköveteli, lehet több is.116 Az 
irattáros egyben igazgató is. A fent említett intézmények dolgozói 
foglalkoztatása történhet állandó munkahelyi, tiszteletdíjas vagy 
önkéntes alapon.117 

A Levéltár első igazgatója Blaško Vojnić volt, székhelye a 
Városi Könyvtárban – a Vajdaság Autonóm Tartomány 
Képviselőtestületének Fő VégrehajtóBizottságának jelentése 
szerint.118 
 1946. július 16-án nevezték ki Blaško Vojnićot a szabadkai 
Levéltári Központ igazgatójává. A Levéltári Központ magába 
foglalta Szabadka város területét és Szabadka és Topolya járások 
területét. 

116 Sz.T.L. irattára 1947/1 
117 u.o. 
118 Sz.T.L. irattára 1947/4 
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 Az 1948 évi levéltári tevékenységről szóló jelentés szerint 
január 1-jétől július 11-ig Prokes Mihály volt az igazgató, méghozzá 
önkéntes alapon. Őt, először mint irattáros, majd mint igazgató Ivan 
Rudić követi. Igazgatói évei alatt Ivan Rudić részt vesz a 
levéltárosok összejövetelein, tanfolyamokon Belgrádban és 
Dubrovnikban. A levéltári teendőket két alkalmazott végzi – Ivan 
Rudić, az igazgató és Pál Péter mint segédmunkás.119 Kifejezésre jut 
több dolgozó alkalmazásának a szükségessége. 
 1951. november 28-tól, Emil Vojnović igazgatóvá való 
kinevezésével fokozatosan nő a személyzet létszáma a Levéltárban. 
Főként neki köszönhetjük, hogy a levéltári anyag hozzáférhetővé vált 
tudományos és más célokra. 
 Ma a Levéltár 18 dolgozót foglalkoztat.120 Abból 13 dolgozó 
levéltári szakvizsgával rendelkezik: 6 főlevéltárosunk, 3 
levéltárosunk, 1 magassegédlevéltárosunk és 3 segédlevéltárosunk 
van. 
 A dolgozók szakképzettségi beosztása a következő: 9 
egyetemi, 1 főiskolai, 5 középiskolai és 3 elemi iskolai végzettségű 
alkalmazottja van az Intézménynek. 
   
 
 

LEVÉLTÁRI IGAZGATÓK 
 
 

Blaško Vojnić (1947) 
Prokes Mihály (1947) 

Ivan Rudić (1949-1951) 
Emil Vojnović (1951-1973) 

Andrija Horovic (1973-1974) 
Pálinkás József (1974-1975) 

Andrija Horovic (1976) 
Smilja Prijić, ügyvezető igazgató (1976-1977) 

Milan Dubajić (1977- 1993) 
Zoran Veljanović (1994-2001) 

Stevan Mačković (2001-   ) 
 
 

119 Sz.T.L. irattára 1951/61 
120 Jelenleg a kutató- és tájékoztató osztályon betöltendő levéltárosi munkahelyre is 
kiírtunk pályázatot. 
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IVAN RUDIĆ (1949-1951) 

 
 1904. december 27-én született Szabadkán. Jogi egyetemi 
tanulmányait Zágrábban fejezi be 1948. június 10-én. Egy 1948. 
december 2-i irat levéltárosi szerepben említi. A Levéltári Központ 
címe: Szabadka, Lenjin park 11. A Levéltári Központ igazgatói 
állását 1951. november 28-től tölti be, és ezentúl nagyobb gondot 
fordítanak az anyagvédelemre. Részt vesz a háború utáni 
szaktanácskozásokon és tanfolyamokon. A Magisztrátus, Szenátus és 
a Városi Elöljáróság anyagán dolgozott. 
 

EMIL VOJNOVIĆ (1951-1973)      
 
 Romániában, Temesváron született 1910. június 28-án. 
Gimnáziumi éveit Temesváron és Verbászon töltötte. 1931 és 1933 
között dr. Josip Gerović ügyvédi irodájában dolgozott Topolyán. A 
szabadkai Jogi karon 1937-ben diplomált. A Jugoszláv katonaságnál 
letöltött szolgálati idő után ismét visszatér Topolyára dr. Josip 
Gerović ügyvédi hivatalába ügyvédjelöltként. 
 Munkaévei alatt volt ügyvédjelölt, könyvelő, pénzügyi ellenőr 
és jogi tanácsadó. Jogászi állásában idegen nyelvű levelezéseket is 
lebonyolított. 
 A felszabadulás után az Izgradnja elnevezésű tartományi 
építészeti cégnél helyezkedik el Szabadkán. A szabadkai Levéltár 
igazgatói állását a Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottságának 
végzése alapján tölti be 1951.december 1-től. A levéltárban töltött 
évei során szakmunkák és beszámolók sorozatát írta meg: A 
Szabadkai Városi Állami Levéltár (Gradska državna arhiva u 
Subotici), A Szabadkai Állami Levéltár általános leltára (Opšti 
inventar Državne arhive u Subotici), Észrevételek a gyakorlatunkban 
előforduló selejtezési problémákról (Neka zapažanja o problemu 
škartiranja kod nas), A JSzNK levéltári szolgálatának utolsó 10 éves 
gyakorlata (1956) (Razvitak arhivske službe FNRJ za poslednjih 
deset godina), Magyar Nemzeti Levéltár 200 éves évfordulója (200 
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godišnjica Nacionalnog arhiva Mađarske), A népbizottság irattári 
anyagának selejtezése (Škartiranje registraturskog materijala 
narodnog odbora), Az írott anyag elkülönítése és megsemmisítése 
(Izdvajanje i uništavanje pisane građe), A Szabadkai Állami Levéltár 
első kiállításának  tapasztalatai (Iskustva sa prve izložbe Državnog 
arhiva u Subotici, Egy állag meghatározásához szükséges kritériumok 
(Kriterijumi za određivanje arhivskog fonda), Jugoszlávia gazdasági 
levéltárai (Privredni arhivi Jugoslavije), A vajdasági magisztrátusok 
azaz a törvényhozó szervekkel rendelkező városok állagainak képzése 
(Formiranje fondova vojvođanskih magistrata odnosno municipalnih 
gradova). A beszámolók megjelentek az Arhivist, Arhivski almanah, 
Arhivski pregled és a magyarországi Levéltári Híradó 
szakfolyóiratokban. 
 1955 és 1962 között az Arhivski pregled, Arhivski almanah, 
Arhivist folyóiratok szerkesztőségében, valamint a Szerb Szocialista 
Köztársaság Levéltárosai Egyesületének Végrehajtó Bizottságában és 
más szakbizottságokban is tevékenykedett. 

Folyékonyan beszélt németül, franciául és magyarul. 
 Munkásságáért 1972-ben Szabadka város Októberi díját nyeri 
el. Jugoszláviai szinten a legjobb levéltárosok közé tartozott és nagy 
szakmai tekintélyt élvezett. Mint igazgató támogatta a dolgozók 
szakmai továbbképzését. Kezdeményezője a külföldi kapcsolatoknak 
és ennek következtében a dokumentum- és tapasztalatcserének. Főleg 
Vajdaság népei és nemzetiségei történetének a kutatásával 
foglalkozott. 1973. február 1-jén nyugdíjba vonul. 
 

ANDRIJA HOROVIC (1973-1974)      
 
 1920. május 3-án született Szabadkán, ahol 1939-ben le is 
érettségizik. A katonai szolgálat letöltése után egyetemi tanulmányait 
megszakítja a háború. 1942. március 1-jén kényszermunkatáborba 
hurcolják, ahonnan 1945-ben megszökik. Szökés közben megsebesül. 
Legszűkebb családját az auschwitzi haláltáborban vesziti el, felesége 
pedig Szabadka bombázásakor életét veszíti. Jelentkezik a  
népfelszabadító katonaságnál, ahonnan 1945. november 26-án 
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elbocsájtják a III.Vajdasági Brigád II. Zászlóaljának Iskolaügyi 
Osztálya elnökeként. 
 A háború előtt rövid ideig Podravska Slatinan dolgozik mint 
hivatalnok. 1946 óta a Városi Pedagógiai Tanács titkára, pedagógiai 
referensként, tanügyi tanácsosként és a Szabadkai Járás 
Népbizottsága Közművelődési referenseként tevékenykedik.A 
Történelmi Levéltárban 1965. szeptember 1-jén helyezkedik el. A 
levéltári anyag  
védelmével és átvételével kapcsolatos munkákon dolgozik mint 
segédlevéltáros. 1973. január 16-án kinevezik a Levéltár ügyvezető 
igazgatójának, ezen a munkahelyen 1974. január 1-ig marad. 
Igazgatóhelyettesi kinevezést 1974. január 9-én kap. Andrija 
Horovicot másodszor is kinevezik a szabadkai Történelmi Levéltár 
igazgatójává 1976. január 1-jén. Munkásságát hirtelen halála szakítja 
meg 1976. febrár 20-án. 
 Munkássága alatt több funkciót is betölt. Tagja A 
Könyvterjesztő Egyesület Köztársasági Közgyűlésének, elnöke a 
Járási színház -Zenei színjátszó és a Magyar Színjátszótársulatnak és 
a Városi Könyvtár, Báb- vagyis Gyermekszínház, Városi 
Filharmónia, Zeneiskola, Állatkert, a Népkör közművelődési 
egyesület tanácsainak. 
Tagja a műkereskedési, filmbemutató, folklóregyesület  
bizottságainak, drámai csoportoknak. A Bábszínház szükségleteire 
színműveket is fordított. 
 Andrija Horovic a Városi Múzeum alapításának a 
kezdeményezője, legkiemelkedőbb szervezője. Az elkonfiszkált 
birtokokról nagyszámú műtárgyat gyűjt be és ment meg a 
megsemmisüléstől. Neki köszönve hozta meg a Népbizottság 1948. 
április 24-én a Múzeum alapításáról szóló határozatot. 
Kezdeményezője a Palicsi Nyári Színpad kiépítésének, síkraszáll az 
Állatkert mgnyitásáért és hozzájárul a Városi Könyvtár 
fejlesztéséhez. 
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PÁLINKÁS JÓZSEF (1974-1975)      
 
 Tordán született 1915. március 16-án, itt járja ki az elemi 
iskola 8 osztályát. Gimnáziumi éveit Becskereken tölti.  Tanítóképző 
iskolába Zomborban és Eszéken jár, ezt  1937-ben fejezi be. A 
Pedagógiai Főiskolát Újvidéken végzi el, miután a belgrádi egyetem 
Történelmi szakán folytatja tanulmányait, ahol 1954-ben diplomál. 
Az  egyetem után letölti a katonai szolgálatot. 1939 óta tanítói állásba 
lép a Stevan Nemanja Elemi Iskolában. Később Dušanovon és 
Csantavéren dolgozik, 1947-től az adai Gimnáziumban tanít, majd 
átkerül Szabadkára, ahol A Tanítóképző magyar nyelvű tagozataiban 
ad elő.  
 1944. november 27. és 1945. május 15. között, tanári 
pályafutása mellett, Pálinkás József tudományos kutatómunkával is 
foglalkozott. Szabadka város községével kötött szerződés alapján 
kutatásokat végez hazai és külföldi lévéltárakban és könyvtárakban a 
város iskolaügyének monográfiája megírása céljából. Megírta a 
szabadkai Tanítóképző (Učiteljska škola u Subotici), a Zenede (1918-
ig) (Monografija Muzičke škole u Subotici), és a Szabadkai 
népiskolák (1687-1941)(Narodna prosveta u Subotici (od 1687-1941) 
című monográfiákat. A tanítók képzéséről Vajdaságban 1868-ig több 
tanulmányt is írt. Mintegy 30 tanulmányt jelentet meg különböző 
folyóiratokban és újságokban. 

Az elemi iskolák 6.,7.,8. osztálya számára 3 tankönyvet írt. A 
Tanítóképző és a Pedagógiai Főiskola igazgatójaként is dolgozott. 
 A Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatójává 1974. január 1-
jén lett kinevezve. 1975. december 31-én nyugdíjba vonul, minek 
következtében befejeződik gazdag pályafutása.   
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ANDRIJA HOROVIC 
(1976. január 1. – 1976. február 20.) 

 
 Andrija Horovic 1976. január 1-jén másodszor is a Történelmi 
Levéltár igazgatója lett. Munkáját 1976. febrár 20-án megszakítja 
hirtelen halála. 
 

SMILJA PRIJIĆ (1976. feb. – 1977. feb.)      
ügyvezető igazgató 

 
 1936. november 21-én Višnjevacon született. Az alsó 
gimnáziumot Csantavéren, a Közgazdasági iskolát pedig Szabadkán 
fejezi be 1961-ben. 1956. október 1. és – 1962.december 31. között a 
csantavéri Népbizottságnál dolgozik könyvelőként. Ezután 
munkaéveit a Városi Állami Levéltárban tölti le. 1963 -tól titkári 
feladatkörén kívül pénzügyi intézést is végez. 
 Andrija Horovic halála után a Levéltár munkaközössége 
1976. március 19-i végzésével kinevezi ügyvezető igazgatónak. Ezen 
a funkción 1977 februárjáig marad. 
 

MILAN DUBAJIĆ (1977-1993)      
 
 Újzsedniken született 1929. február 3-án. Az elemi iskolát 
Újzsedniken a gimnáziumot pedig Újvidéken és Szabadkán végzi el. 
A belgrádi Bölcsészeti Egyetem Történelmi karán diplomált 1957-
ben. 
 Rövid ideig nevelőként, majd több mint 2 évig tanárként 
dolgozik a szabadkai Gimnáziumban.Az elkövetkező 17 évet a 
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szabadkai Városi Múzeumban mint történész  kusztoszi állásban tölti. 
A múzeumban kutatásokat folytat a munkásmozgalom és a 
népfelszabadító háború történetével kapcsolatban. Ez idő alatt több 
kiállítás szervezője, a sajtóban és folyóiratokban több mint 150 cikket 
jelentet meg. Két könyv szerzője: Radnički pokret u Subotici 1918-
1921 (A szabadkai munkásmozgalom) és Portreti, biografije 
subotičkih revolucionara (Portrék, szabadkai forradalmárok 
életrajzai). 
Ulmer Gáspárral és Szentgyörgyi Istvánnal közösen kéziratot ad ki 
1972-ben: Razvoj zabavišta, predškolske ustanove u Subotici 1843-
1971 (Az óvódák, iskoláskor előtti gyermekek számára létesített 
intézmények Szabadkán). 
 Milan Dubajić 1944-ben részt vett a népfelszabadító 
háborúban a Donji Lapac Népfelszabadító Bizottság futárjaként. 1944 
júniusától a Jugoszláv Kommunista Ifjúsági Szövetkezet tagja, a 
Jugoszláv Kommunista Szövetség tagságába 1948 júniusában lép. 
Három ifjúsági munkaakció résztvevője, különböző ifjúsági  és 
társadalmi-politikai szervezet tagja. 
 A Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatójává 1977. február 
1-jén nevezik ki. Ezt a funkciót 1993 novemberéig tölti be. Rövid 
ideig levéltárosi munkakörben dolgozik, majd 1994 februárjában 
elmegy nyugdíjba. 
 

ZORAN  VELJANOVIĆ (1993-2001)      
 
 1959-ben született Becskereken. A gimnázium társadalmi 
nyelvi tagozatát szülővárosában fejezi be, egyetemi tanulmányait 
pedig a belgrádi és újvidéki Bölcsészeti Egyetem Történelmi karán 
folytatja. 1995 óta magiszteri tanulmányokat folytat. 
 Elemi iskolában történelemtanárként dolgozik, majd 1993 
novemberében a szabadkai Történelmi Levéltár igazgatójává nevezik 
ki. Igazgatási ideje alatt több tudományos, kutatástörténeti 
kiadvànysorozatot indít meg: Severna zvezda (Sarki csillag), Naučno-
informativna sredstva o arhivskoj građi (Iratfeltáró kiadványok), Ex 
Pannonia – a Történelmi Levéltár folyóirata 1996-tól. Tagja a Luča 
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elnevezésű közművelődési, művészeti és tudományos kérdésekkel 
foglalkozó folyóirat szerkesztőségének. A Matica srpska munkatársa. 
A levéltári anyag alapján több kiállítást is szervez, és a XVIII.-XX. 
századi szerb nemzeti történelem kutatásával foglalkozik. 
 Következő könyvei jelentek meg: Mišićevo 1925-1996, 
Srpska čitaonica u Subotici 1862-1959 (A szabadkai Szerb 
Olvasóegylet), Dr Jovan Paču 1847-1902, Jugoslavija: istina ili 
zabluda (Jugoszlávia: igaz vagy tévhit). 
 200l óta a Levéltárban levéltárosként dolgozik, a levéltári és 
irattári anyag levéltáron kívüli védelmén. 
 

STEVAN MAČKOVIĆ (2001 -     )      
 
 Stevan Mačković 1959. október 16-án született Szabadkán. 
Az elemi iskolát és a gimnázium társadalmi nyelvi tagozatát 
szülővárosában fejezi be. Egyetemi tanulmányait az újvidéki 
Bölcsészeti Egyetem Történelmi szakán végzi. Már apszolvensként 
tanári állást vállal. Történelemtanári diplomát az újvidéki Bölcsészeti 
karon kapja meg 1984-ben. Ezek után Szabadkán tanít elemi 
iskolában, majd a Városi Múzeumban helyezkedik el. 1985 és 1988 
között az újvidéki egyetemen prof. dr. Danilo Kecić asszisztense a 
Jugoszlávia történelme szaktantárgy előadásain. Magiszteri 
tanulmányokra iratkozik be Belgrádban, kutatómunkával is kezd 
foglakozni és megjelenteti első szakmunkáját. 1988 végén visszatér 
Szabadkára, ismét tanári állásba lép.  A Történelmi Levéltárban 1992  
elején helyezkedik el. Kutatástörténeti munkáit, tanulmányait és 
cikkeit a helyi és külföldi folyóiratokban jelenteti meg. 
 Levéltári munkaévei során különféle szakmunkákban vett 
részt.A következő közigazgatási állagok rendezésén dolgozott: 
Szabadka város Szenátusa 1918-1941, Szabadkai Járási Elöljáróság 
1934-1941, Szabadkai Kerületi Népbizottság 1945-1946, Városi 
Népbizottság 1944-1954 és más iskolai és gazdasági fondok 
rendezésén. E fondok anyagára leltárokat készített, darabszintű 
iratrendezést pedig a Járási Elöljáróság iratain és a Szenátus  Városi 
jegyző sorozatán végzett el. A Levéltár közművelődési 
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tevékenységében, kállítások rendezésében és az Ex Pannonia 
folyóirat megjelentetésében is részt vesz. 
 Több mint 50 publikációt ad ki cikkek és tanulmányok, 
közlönyökben megjelent adalékok, lexikográfiai címszavak 
formájában,  ezenkívül megjelenik egy szerzői kiadványa: Industrija i 
industrijalci Subotice 1918-1941 (Szabadka gyáripara és 
gyáriparosai). A könyvért 2006-ban kiérdemli a Dr. Bodrogvári 
Ferenc díjat. 

Két közös szerzői monográfia megírásában is részt vesz : 
Nastanak i razvoj predškolstva u Subotici (Az iskoláskor előtti 
nevelés kialakulása és fejlődése Szabadkán) és Crveni krst u Subotici 
1886-2006 (A Szabadkai Vöröskereszt). 2001 júniusától a Szabadkai 
Történelmi Levéltár igazgatója. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: Tatjana Segedinčev, főlevéltáros 
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ILLUSZTRÁCIÓK 

    
Protokol Magistrata povlašćene Kraljevsko-komorske varoši Sent Marija (1743) 

Szent Mária kamarai szabadalmas mezőváros jegyzőkönyve (1743) 
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Grb grada iz privilegije komorske varoši Sent Marija iz 1743. godine 
A város címere Szent Mária mezőváros 1743 évi kiváltságleveléből 

 

 
 

Protokol Magistrata povlašćene Kraljevsko-komorske varoši Sent Marija (1743-
1756) 

Szent Mária kamarai szabadalmas mezőváros jegyzőkönyve (1743-1756) 
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Matica krštenih, venčanih i umrlih Srpske pravoslavne crkve u Subotici (1768) 
A szabadkai pravoszláv templom anyakönyve a kereszteltekről és elhunytakról 

(1768) 
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Karta slobodnog kraljevskog grada Subotice sa pripadajućim pustarama, Gabrijel 
Vlašić 1789. 

Szabadka szabad királyi város térképe a hozzá tartozó pusztákkal, Gabriel Wlassics 
1789. 

 

 
 

Kraljevski pečat sa privilegije Slobodnog kraljevskog grada Maria Theresiopolis 
(1779) 

Királyi pecsét a Maria Theresiopolis szabad királyi város kiváltságlevelén (1779) 
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Karta planiranih vinograda u okolini Subotice, Gabrijel Aradski 1823. 
Térkép a Szabadka határában tervezett szőlők telepítéséről, Gabriel Aradszky 1823. 
 

 
 

Knjiga zapisnika ekonomskih sednica Slobodnog kraljevskog grada Subotice iz 
1823. godine 

Szabadka szabad királyi város gazdasági üléseinek jegyzőkönyve 1823-ból 
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Plan subotičkog pozorišta iz 1845. godine 
A szabadkai színház tervrajza 1845-ből 

 

 
 

Molba subotičke Napredno-Nacijonalne Omladine iz 1923. godine upućena Senatu 
grada Subotice. 

A szabadkai Napredna-Nacijonalna Omladina folyamodványa Szabadka város 
Tanácsához 1923-ból 
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Subotica sa teritorijem 1923. godine 
Szabadka és a hozzá tartozó külterület 1923-ban 

 

 
 

Izvod iz matice krštenih Rimokatoličke župe Sv. Terezije u Subotici (1926) 
Anyakönyvi kivonat a Római Katolikus Szt. Teréz plébánia kereszteltek 

anyakönyvéből (1926) 
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Kolektiv Arhiva (1972), s leva na desno čuče /A levéltár munkaközössége (1972), 
balról jobbra guggolnak/: Terezija Jegić, Viktorija Ivanović, Smilja Prijić, Mirjana 
Dimitrijević, stoje/állnak/: Emil Vojnović, Jelena Ivanković, Rozalija Kukli, Marija 

Milodanović, Gašpar Ulmer, Andrija Horovic. 
 

 
 

Arhivski radnici u Donjem Milanovcu (1983) 
Levéltárosok Donji Milanovacon (1983) 
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Deo kolektiva Istorijskog arhiva Subotica – ekskurzija u arhivu u Pragu (jun 1986) 
s leva na desno čuče /A Levéltár munkaközösségének egy része – látogatóban a 

Prágai Levéltárban (1986 júniusa) balról jobbra guggolnak/: Milan Dubajić, Zorica 
Pavić (Mandić) NN, Laslo Mađar, stoje/állnak/: Ruža Laslo, NN, Magda Lakatoš, 

Marija Hegediš, Jelena Ivanković, Smilja Prijić, Gabor Lalija, Eržebet Apro i 
Dragica Gabrić. 

 

 
 

Kolektiv i penzioneri Istorijskog arhiva Subotica (1987), s leva na desno čuče /A 
Szabadkai Történelmi Levéltár munkaközössége és nyugdíjasai (1987) balról 

jobbra guggolnak/: Gabor Lalija, Janoš Doboš, Milan Dubajić, Rudolf Gerhardt, 
stoje/állnak/: Dragica Gabrić, Jelena Ivanković, Eržebet Apro, Nevena Babić, 

Magda Lakatoš, Zolna Martijević, Viktorija Ivanović, Ruža Laslo, Ana Remeš, 
Ulmer Gašpar, Smilja Prijić, Zorica Pavić i Laslo Mađar. 
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Kolektiv subotičkog Arhiva sa penzionerima (1987), s leva na desno prvi red /A 
Szabadkai Levéltár munkaközössége és a Levéltár nyugdíjasai balról jobbra az első 
sorban/: Jelena Ivanković, Viktorija Ivanović, Smilja Prijić, drugi red/második sor/: 

Milan Dubajić, Dragica Gabrić, Magda Lakatoš, Nevena Babić, Ana Remeš, 
Rudolf Gerhardt, Eržebet Apro, Zorica pavić, Zolna Matijević, Gašpar Ulmer, treći 

red/harmadik sor/: Laslo Mađar, Janoš Doboš, Gabor Lalija i Ruža Laslo.  
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Kolektiv Istorijskog arhiva Subotica 8. mart 1986. proslavilo je sa penzionerima 
Arhiva, s leva na desno, sede /A Levéltár munkaközössége március 8-át közösen 

ünnepelte a Levéltár nyugdíjasaival; balról jobbra ülnek/: Viktorija Ivanović, Ruža 
Laslo, Jelena Ivanković, Terezija Jegić, Smilja Prijić, stoje/állnak/: Josip Tot, 
Gašpar Ulmer, Eržebet Apro, Laslo Mađar, Milan Dubajić, Rudolf Gerhardt, 
Zorica Pavić, Huba Bezeg, Dragica Gabarić, Zolna Matijević i Ana Remeš. 

 

 
 

Proslava Nove godine, 1996. 
Az 1996-os Újév ünnepén 
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Kolektiv Arhiva 28.11.2005, s leva na desno stoje /A Levéltár munkaközössége 
2005. november 28-án, balról jobbra, állnak/: Smilja Prodanović, Zoltan Mesaroš, 

Marika Hegediš, Janja Panić, Branislav Egić, Ana Remeš, Nevenka Beronja, 
Dušanka Trajković, Tatjana Segedinčev, Zorica Mandić, Zolna Matijević, Hajnalka 

Levai, Željko Vidaković, sede/ülnek/: Žolt Heže, Rudolf Gerhard, Stevan 
Mačković, Zoran Vukelić, Gabor Lalija, Zoran Veljanović. 

 

 
 

U Osijeku, 11.03.2004. 
Eszéken, 2004. március 11. 
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U Arhivu, Laslo Segi i Stevan Mačković, 5.06.2004. 
A Levéltárban Szögi László és Stevan Mačković, 2004. június 5. 

 

 
 

Gradski muzej 29.10.2004, nakon predavanja kolega iz Osijeka 
Az eszéki kollégák előadása után a Városi Múzeumban, 2004. október 29. 
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Ispred Arhiva grada Budimpešte, 17.03.2007. 
A Budapest Főváros Levéltára előtt, 2007. március 17. 

 

 
 

U Osijeku 29.05.2007, direktori Arhiva Pečuja, Tuzle i Subotice 
Eszéken  a pécsi, tuzlai és szabadkai levéltárak igazgatói, 2007. május 29.  
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Montiranje polica u Margit mlinu, 1. 2.2007. 
Polcok felállítása a Margit malomban, 2007. február 1. 

 

 
 

Članovi UO ispred Margit mlina, 29.12.2006. 
Az Igazgatóbizottság tagjai a Margit malom előtt, 2006. december 29. 
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U depou sa gostima iz Budimpešte, 30.05.2006. 
A raktárban a budapesti vendégekkel, 2006. május 30. 

 

 
 

Otvaranje izložbe Arhiv i škola, 16.05.2007. 
A Diákok és a Levéltár kiállítás megnyitóján, 2007. május 16. 
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