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ПРЕДГОВОР
УВОД
Историјски архив у Суботици је институција културе која се бави
пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала на
територији општине Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош.
Архив је до сада представио своје фондове у две књиге водича, првој
која је објављена 1970. године, и другој која је објављена 1977. године у
оквиру издања Савеза друштва архивских радника Југославије као водич
„Архивских фондова и збирки у архивима и архивским одељењима у
СФРЈ – САП Војводина“.
У поменутим водичима су представљени фондови и збирке које су
тада биле евидентиране. У Водичу из 1970. године је представљено 143
фонда и збирке, а у другом Водичу из 1977. године је представљен 191
фонд и збирка.
У међувремену је у архив примљено много нове архивске грађе. Ново
примљени фондови су најпре морали бити архивистички сређени да би
се могли израдити њихови описи.
Данас Архив располаже са 473 фонда и збирке (подаци узети из
годишњег извештаја установе за 2010. годину).
Проучавајући досијее фондова, утврдили смо да је код појединих
фондова дошло до промене у количини архивске грађе или у називу
фонда. Код многих историјских белешки нису наведени историјски
извори, тако да су уследиле измене. Допуњени су подаци о историјату и
количини – јер је долазило до шкартирања докумената са роковима
чувања. Код појединих фондова због мале количине сачуване архивске
грађе није било могуће утврдити све податке који сачињавају историјску
белешку једнога фонда.
Водич је писан по Упутству за израду водича за архиве у Војводини
који је усвојила Редакција водича кроз архивску грађу Србије 2002.
године.
За основне елементе који сачињавају књигу су одређени:
предговор, који се састоји од увода, историјата Историјског архива,
архивске грађе, напомене кориснику и списка скраћеница,
фондови, породични и лични фондови и збирке,
попис фондова по класификационој шеми,
именски регистар и
географски регистар.
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Прва свеска Водича кроз архивске фондове обухвата 220 фондова и
збирки који се чувају у депоима архива, а који су одабрани по редоследу
уписа у улазни инвентар – регистар установе.
На изради првe свеске Водича је радило више архивиста. Предговор,
Историјат Историјског архива Суботица, поглавље Архивска грађа,
Напомена кориснику, Класификациону шему и именски регистар
саставила је Татјана Сегединчев као и опис 56 фондова, затим на опису
Фондова су радили и Зоран Вељановић укупно 56 фондова и географски
регистар, Зоран Вукелић 50 фондова, Санела Плетикосић 38 фондова,
Золна Матијевић 18 фондова и Смиља Продановић са 2 фонда.
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ИСТОРИЈАТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СУБОТИЦА
Заштита писаних докумената сe показала као потреба у
организованом друштву још од почетка настанка модерних држава и
њихових житеља. Од средњега века ова појава ће се јављати
спорадично да би она почетком XX века добила своје организоване
форме.
Колико је дуг континуитет чувања архивалија у нашем граду говори
нам податак да од 1751. године постоји просторија која је била намењена
за чување архиве. Наиме, те године је изграђена Градска кућа која је
имала свега четири просторије а једна од њих је била архива.1
Касније су изграђене још две Градске куће, готово на истом месту
(1828. и 1910. године), а континуитет чувања архивалија у Градској кући
се наставио до данашњих дана јер се и данашња Установа Историјског
архива налази у Градској кући.
У време након Првог светског рата у новој држави јужних Словена,
прва Државна архива почиње са радом у Војводини односно у Новом
Саду.
Тек успостављени систем заштите архивскe грађе, биће омеђен
избијањем Другог светског рата, када ће у ратном вихору страдати на
хиљаде важних докумената. Увидевши значај писаних докумената, нови
органи власти већ од завршетка рата доносе прве прописе и упутства
како би се спречило уништавање докумената.
Ови прописи су се односили на заштиту и чување архива појединих
установа или предузећа. У фонду Градски народни одбор, чије деловање
почиње од 1944. године, наилазимо на упутства која говоре о: начину
чувања архиве државних предузећа2, шкартирању архиве и издавању
докумената од културно-историјског значаја3, о архивама предузећа,
сређивању архиве, о осигуравању архиве, библиотеке и музеја. Ови
подаци указују да се и пре формирања архивских средишта и архивских
установа, водило рачуна о чувању постојеће документације и архивалија.
Појединачни прописи и упутства о заштити докумената ће прерасти у
организовани вид заштите образовањем Архивског подручја за град
Суботицу и Бачкотополски срез, на основу одлуке одељења за просвету
ГИО НС АПВ бр. 16800 од 1946. године. Одлуком је формирано девет
1
ИАСу, Каталог, „1751–1828–1910 изложба Суботичке градске куће”, Суботица
2010, 6.
2
ИАСу, Ф:68, Индекс из 1946. године.
3
ИАСу, Ф:68, Индекс из 1946, II 2315/46.
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архивских подручја у Војводини: Новосадско, Сомборско, Суботичко (које
чине град Суботица и Срезови Суботица и Бачка Топола), Сенћанско,
Великокикиндско, Зрењанинско, Вршачко, Панчевачко, Сремскомитровачко.4 Истом одлуком је назначено да свако архивско подручје мора
имати архивског руководиоца. За архивског руководиоца у Суботици је
одређен Блашко Војнић. Његово именовање за архивског руководиоца и
одређивање његовог делокруга је извршено дописом ГИО НС АПВ –
Повереништво за Просвету број 11059 од 16. VII 1947. године.5 Нашавши
се на овој функцији, суочио се са првим пословима око организације рада
у архивском подручју. Ускоро су расписом утврђени најпречи послови
које је требало обавити: Добијање просторије за архивско подручје,
обезбеђивање финансија, проналажење лица за рад и преглед архива на
свом подручју.6
Од 1948. године га замењују Михаљ Прокеш који је овај посао
обављао на волонтерској бази. Након њега за подручног архивара, а
касније и архивског руководиоца, биће постављен Иван Рудић који ће
написати први годишњи извештај за 1948. годину. Извештај датира од
24. новембра 1948. године а био је упућен Извршном одбору Градског
народног одбора.7 Те године ће се обезбедити једна мала просторија за
Архивско подручје која се налазила у згради Градског музеја. Наредне
1949. године Архивско сабиралиште добија две просторије за употребу.
У то време ће се организовати први курсеви из архивистике у Новом
Саду, Београду и Дубровнику где ће и Иван Рудић учествовати. Већ тада
се уочава да је недовољан број запослених који су потребни за
квалитетно и стручно обављање послова у Архиву.
Почетком 1949. године Архивско подручје прерасло је у Архивско
средиште. У документу од 16. фебруара 1949. године који је упућен од
стране Градског народног одбора – Извршног одбора архивару архивског
подручја, наглашено је да се архивска средишта не могу третирати као
установе, све до доношења одлуке од стране Министарства просвете.
Архивска средишта су и даље везана и одговорна ГНО-а Повереништву
просвете на чијем се терену налазе.8
Емил Војновић је постављен за руководиоца од 28. новембра 1951.
године. Од тада ће се постепено повећавати број запослених радника у
Архиву. А управо захваљујући њима – генерацијама архивиста и
ИАСу, Архива Историјског архива Суботица, Кутија број 67, предмет 6/1947.
Исто.
6
ИАСу, Архива Историјско архива Суботица, Кутија број 67, 9/1947.
7
ИАСу, Архива Историјског архива Суботица, Кутија број 67, 22/1948.
8
ИАСу, Архива Историјског архива Суботица, Кутија број 67, 15/1949.
4
5

10

архивских радника који су радили у Архиву, архивска грађа је постала
доступна за коришћење у научне и друге сврхе. Сам Емил Војновић је
написао низ стручних радова и реферата.9
На основу Решења Извршног одбора Градског народног одбора бр.
2173/1952. године, донетог на основу Решења Министарства просвете
НР Србије бр.32355, оснива се самостална установа под називом
Градска државна архива у Суботици.10
Градска државна архива у овом периоду ради интезивно на
сакупљању архивске грађе. Установа приређује прве изложбе архивских
докумената у Суботици и на Палићу. У извештају из 1962. године
истакнуто је да је, захваљујући сређеној грађи Архив у могућности да је
користи у научне и друге сврхе.
Установа је добила назив Историјски архив Суботица на основу
решења Скупштине среза Суботице бр. 05-7101/1964. године.11 Права и
дужности оснивача у овом периоду је вршио Народни одбор среза,
односно Скупштина среза Суботице.
Број радника и количина архивске грађе у Архиву се повећава. Тако је
количина архивске грађе у 1970. години износила 3454 метра а било је
запослено једанаест радника.12
Те 1970. године из штампе је изашао први Водич Историјског архива
у Суботици. Водич је изашао као први у оквиру серије „Водича кроз
архивске фондове Војводине“. Водич је изашао у издању Архива
Војводине у Сремским Карловцима 1970. године.13 Водич је обухватао
описе 143 архивска фонда, а његово објављивање је представљало
велики корак у домену информисања о архивској грађи. Иако је био
непотпун и данас је остао у употреби и користи се приликом „првог”
упознавања са архивским фондовима. На изради овога Водича су
радили архивисти: Емил Војновић, Улмер Гашпар, Мирјана Димитријевић
и Тереза Буљовчић.
9
Наслови радова које је написао Емил Војновић гласе: Градска државна архива у Суботици,
Општи инвентар Државне архиве у Суботици, Нека запажања о проблему шкартирања код нас,
Развитак архивске службе ФНРЈ за последњих десет година (1956), 200 годишњица
Националног архива Мађарске, Шкартирање регистратурског материјала народног одбора и
многи други. Ови радови су објављени у стручним часописима Архивски преглед, Архивски
алманах и Архивист затим у стручном органу Националног архива Мађарске „Levéltári Híradó”.
10
60 година делатности Историјског архива Суботица, Стеван Мачковић, Историјат и
делатност архива 1946/1947, 2007, 13.
11
Архивски фондови и збирке у СФРЈ – САП Војводина, Савез друштава архивских радника
Југославије, Београд 1977, 249.
12
60 година делатности Историјског архива Суботица, Стеван Мачковић, Историјат и
делатност архива 1946/1947, 2007, Суботица, 2007, 16.
13
Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Scriptura de Archivo, Архивски гласник,
информативни билтен друштва архивиста Србије, бр. 6, Београд 2009, стр. 22-24.
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Од 1970. године до данас број фондова у архиву се повећао на 482.
У међувремену су многи фондови сређени и обрађени па је велики број
података о њима измењен. Због свега тога се приступило изради новога
Водича са подацима на основу тренутног стања.
Историјски архив у Суботици је међуопштинска установа заштите, чији
су оснивачи општине Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош.
Од оснивања до данас подручје територијалне надлежности је остало
непромењено. Уз три општине Архиву припадају и 33 насељена места:
Бачки Соколац, Бачки Виногради, Багремово, Бајмок, Бајша, Биково,
Чантавир, Душаново, Ђурђин, Фекетић, Горња Рогатица, Гунарош,
Хајдуково, Карађорђево, Келебија, Кочићево, Ловћенац, Мала Босна,
Мали Београд, Мићуново, Ново Орахово, Његушево, Орешковац, Пачир,
Средњи салаши, Стара Моравица, Светићево, Шупљак, Таванкут,
Вишњевац, Зобнатица, Жедник.14
До 31. августа 1955. године, права и дужности оснивача Архива вршио
је Народни одбор града Суботице. Од 1. септембра 1965. до 31. марта
1965. Народни одбор среза, односно Скупштине среза Суботица, од 1.
априла 1965. до 31. марта 1967. Покрајинско Извршно веће, а од 1.
априла 1967. па надаље Скупштина општине Суботица, Бачка Топола и
Мали Иђош.15
Крајем 2010. године Архив располаже са 473 архивска фонда и
збирке, од којих је 391 сређен и 82 несређена.16 У депоима се укупно
налази 6,535.77 m архивске грађе. Установа врши надзор над 833
регистратуре које се простиру на три архивска подручја у Суботици,
Бачкој Тополи и Малом Иђошу.
У Архиву се обавља рад у оквиру следећих организационих јединица:
1. Одељење за управу и опште послове
2. Одељење за заштиту архивске грађе ван Архива
3. Одељење за сређивање и обраду архивске грађе
4. Одељење за документационо-информативну службу.
Историјски архив у Суботици има и богату библиотеку са фондом од
5056 књига, које се стално допуњују куповином, путем поклона или
размене. Претежно су то књиге које се односе на завичајну историју,
стручни часописи и периодика. Књиге су писане на српском, мађарском,
14
Емил Војновић, Гашпар Улмер, Мирјана Димитријевић и Тереза Буљовчић, Водич кроз
архивске фондове 4, Историјски архив Суботица, Свеска I, Издање Архива Војводине, Сремски
Карловци 1970, стр, 18.
15
ИАСу, Архивски фондови и збирке у СФРЈ, САП Војводина, Савез друштава архивских
радника Југославије, Београд 1977, стр. 249.
16
ИАСу, Извештај рада за 2010. годину.
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немачком и латинском језику. Књиге користе запослени радници као и
истраживачи, ђаци и студенти.
Данас је у Архиву запослено 20 радника.17 Они обављају своје
послове у оквиру одељења која постоје у Установи. Архив користи
просторије у седам објеката. Од тога се један објекат налази у Бачкој
Тополи. Укупна површина износи 2.805,90 m2. Радне просторије се
налазе у 8 канцеларија које заједно са читаоницом износе 198, 47 m2. У
читаоници се налази место за 12 истраживача.18
У делатности Архива спада и културно-пропагандна делатност. Ради
се на истраживању чија се основа базира на архивској грађи, затим
изради публикација и на публиковању архивске грађе путем информативних средстава као и на њеној дигитализацији. У Архиву се
припремају и изложбе ради популаризације архивске грађе.
Са кадровским јачањем архива развија се и његова издавачка
делатност. Сами запослени заједно са многим сарадницима углавном из
сродних културних институција објављују своје радове и студије које се
базирају на архивској грађи а тичу се завичајне историје. Архив је
покренуо часопис под називом „Ex Pannonia“ 1996. године. До данас је
објављено 14 бројева уз сарадњу многобројних истраживача, запослених
у Архиву и изван њега. У објављеним радовима се говори о многобројним
темама из историје, културе, социологије, биологије, медицине,
уметности а односе се на суботичко подручје. Архив је у протеклом
времену у оквиру едиција и посебних издања објавио књиге: „Сведочење
векова, Правни положај и становништво Суботице 1391-1828“, 1991.
године, „Просјаци у Суботици крајем XVIII и у првој половини XIX века“,
1994. године, „Занатство у Суботици 1686-1789“, 1995. године,
„Мишићево 1925-1996“, 1996. године, „Српска читаоница у Суботици
1862-1959“, 1998. године, „Истакнути лекари Суботице“, 2003. године,
„Индустрија и индустријалци Суботице 1918-1941“, 2004. године, „Лекарска друштва у Суботици (1880-2005)“, 2005. године, „60 година
архивске делатности Историјског архива Суботица“, 2007. године. У
оквиру научно-информативних средстава о архивској грађи су објављени
многи аналитички инвентари фондова из различитих временских епоха,19
међу којима се издваја серија „Краљевски комесари (Михаљ Ирмењи,
1782-1788, Јожеф Глудовац, 1778-1790 и Ференц Скултети, 1819-1823.
година)”.
Исто.
Годишњи извештај рада Историјског архива Суботица директора Стевана Мачковића
написан 19. 04. 2010. године за Архив Војводине.
19
ИАСу, „60 година делатности Историјског архива Суботица”, Научно-информативна
средства о архивској грађи, Суботица, 2007, стр. 63-65.
17
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У својој прошлости сам Историјски архив у Суботици је био
организатор више запажених стручних саветовања и семинара. На овим
скуповима се расправљало о актуелним темама из струке. Поред колега
из земље на овим семинарима су учешће узимали и колеге из суседних
земаља. Сами суботички архивисти од 2003. године, успостављају
контакте и реализују узајамне посете као и учешће на стручним
скуповима и конференцијама са: Државним архивом у Осијеку, Државним
и Градским архивом у Будимпешти, као и жупанијским архивом у
Кечкемету и Сегедину. Добру сарадњу Архив остварује са матичним
Архивом Војводине као и осталим архивима у земљи.
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АРХИВСКА ГРАЂА
Ради најлакшег сагледавања целокупне слике архивске грађе које
поседује Архив, почећемо од уопштених података.
У Историјском архиву у Суботици се налазе разноврсни фондови.
Податке из друштвене, економске, политичке, социјалне, економске и
културне прошлости града и поднебља можемо пронаћи у 473 архивска
фонда и збиркe.20 За подручје Суботице, Бачке Тополе и Малог Иђоша
је евидентирано 833 регистратуре над којима врши надзор архив у
Суботици.21
Архивска грађа која се чува у Суботици је писана на српском,
мађарском, немачком, латинском језику. Документи из фондова који су
настали до Другог светског рата и његовог завршетка су писани на
страним језицима, док су документи који су настали након 1945. године
у већини писани на српскохрватском језику и мање на мађарском језику.
Сачувани документи датирају из различитих временских епоха. Они су
различите провинијенције. Подељени су по настанку у фондове и збирке:
Органе власти и органе управе
Правосудне органе
Просвету, науку и културу
Привреду
Војску
Друштвено-политичке организације
Породичне и личне фондове
Збирке.
Најстарији оригинални документ који се чува у Архиву је племићка
диплома Јаноша Сенција из 1658. године. Из периода Потиске Војне
крајине имамо сачувано десетак докумената којој је припадао суботички
шанац. Сачувану грађу у континуитету а која се односи на градску управу
можемо пратити од 1743. године. Те године је по укидању Потиске и
Поморишке Војне крајине, Војни шанац Суботица, привилегијом царице
Марије Терезије, проглашен привилегованом коморском варошицом по
имену Сент Марија. Тада добија свој Магистрат, који је био орган
политичко-управне и судске власти.22 У Суботици се 1751. године гради
ИАСу, Годишњи извештај о раду Историјског архива Суботица, Стеван Мачковић,
Извештај о раду за 2010. годину.
21
Исто.
22
Зоран Вељановић, Pro Arhivo – De Arhivo, Руковет, часопис за књижевност, уметност и
културу, бр. 4-5-6, Суботица, 1997, стр. 47.
20
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прва „Варошка кућа“, са четири просторије од којих је једна била
намењена за архиву. Од тада па све до данас ова архивска грађа се чува
у Градској кући, са тиме да је премештана приликом изградње друге и
треће зграде. Од изградње садашње Градске куће 1910. године,
документи се чувају у истим просторијамa.
Привилегована камерална варош Сент Марија је 1779. године
проглашена за слободни краљевски град Марија-Терезиополис и тада
град добија први Статут. Из овога времена слободног краљевског града
Суботице (1779-1849) су сачувани списи у количини од 4000 фасцикула.23
Континуитет рада градске управе се наставља кроз архивски фонд
Градског начелства за период од 1850–1860. године. Потом следи фонд
Градско веће Суботице 1861–1918. година. У ову групу фондова спада и
фонд Градско поглаварство (Сенат града Суботице), 1918-1941. годинe.
Из времена Другог светског рата сачуван је архивски фонд Градско
начелство слободног краљевског града Суботице у граничним годинама
1941-1944. године, а за период након Другог светског рата фонд Градски
народни одбор 1944-1955. година. Функционисање градске управе
можемо пратити све до 1975. године, кроз списе архивског фонда
Народни одбор општине Суботица.
Поред фондова који осликавају рад градске управе кроз векове, не
мање значајни су фондови са списима о раду судова, краљевских
комесара, Уреди Великог жупана Суботице и Баје (1887-1918), Збирка
црквених матичних књига, збирке карата и планова града, збирка
пројеката, збирка диплома из периода 1658-1845. година.
По количини сачуваних предмета највећи фонд је Ф.2 Градско веће
слободног краљевског града Суботице са 4462 инвентарне јединице у
количини од 487,33 дужна метра.
Највише архивских фондова који се чувају у архиву су они који су
настали након завршетка Другог светског рата и периода социјализма и
социјалистичког самоуправљања.
На основу критеријума за категоризацију архивске грађе, архивски
фондови су груписани на фондове од изузетног, великог и општег
значаја.
У фондове од изузетног значаја спада 21 фонд, наводимо: Ф.261
Магистрат повлашћене краљевско-коморске вароши Сент Марија (17431779), Ф.272 Магистрат слободног краљевског града – Суботица (17791849), Ф.71 Среска комисија за ратну штету – Суботица (1945-1946),

23
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Исто.

Ф.385 Комисија за ратну штету среза и града – Суботица (1946-1947),
Ф.69 Градска комисија за ратну штету – Суботица (1945-1946), Ф.283
Општинска градска управа – Суботица (1965-?), Ф.377 Уред за катастар
– Суботица (1945-1965), Ф.166 Команда места - Суботица (1944-1945),
Ф.284 Војна станица Пачир (1944-1945), Ф.384 Војна станица – Стара
Моравица (1944-1945), Ф.23 Краљевски судбени сто – Суботица (18711918), Ф.20 Судбени сто – Суботица (1861-1871), Ф.45 Окружни суд –
Суботица (1919-1941), Ф.86 Окружни суд – Суботица (1945 -?), Ф.419
Окружни привредни суд – Суботица (1954-?), Ф.60 Градско начелство
слободног краљевског града – Суботица (1941-1944), Ф.1 Војнићи из
Бајше – Суботица (1644-1946), Ф.179 Збирка Ивањи Иштвана (17241783), Ф.271 Тајни архив града Суботице (1743–1904), Ф.275 Збирка
пројеката (1845-1989), Ф.216 Збирка Јелисавете Лифке (1882-1981).
Већина ових фондова је и највише коришћена приликом истраживања.
Интересовање корисника архивске грађе у Суботици је велико.
Истраживачи као и корисници грађе су заинтересовани за разнолику
архивску грађу, али евидентно је највеће интересовање за грађу старије
провенијенције. Стога ће се и у будућем Водичу посебно обратити пажња
на опис тих фондова и збирки.24 Међу највише коришћене фондове, осим
горе поменутих, спада још: Збирка црквених матичних књига (1756-1901),
Сенат града Суботице (1918-1941), Градски народни одбор (1944-1955),
Правни факултет – Суботица (1920-1941), Збирка карата и планова
(1770-1948), Збирка матичних књига основних школа у Суботици (18711946).
Информисање заинтересованих истраживача, корисника, правних и
физичких лица као и странака врши се на основу постојећих инвентара
и регистара. Користе се историјске белешке, сумарни инвентари, подаци
из досијеа фондова као и већ објављени радови настали на основу
истраживања постојећих докумената. Истраживање допуњује коришћење књига архивске библиотеке где се могу пронаћи значајни подаци о
прошлости поднебља било политичког, културног или привредног.25
Захваљујући генерацијама архивиста и архивских радника који су
радили са архивском грађом, она је постала доступна за коришћење у
научне и друге сврхе. Израда Водича кроз архивске фондове и збирке
ће бити несумљив допринос коришћењу, очувању и заштити архивске
грађе као културне баштине.
24
Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Scriptura de Archivo, чланак објављен у Архивском
прегледу 2009, стр. 24.
25
Исто.
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НАПОМЕНА КОРИСНИКУ
За први део Водича кроз архивске фондове Архива у Суботици
предвиђена је израда описа за 220 фондова. Предвиђено је да се обрада
за све фондове ове Установе уради у две књиге.
Архивски фондови су у књизи уписани по редоследу како су уписивани
у Регистар архива. Израда описа сваког фонда је рађена по упутству за
израду „Водича кроз архивску грађу Србије“ и Упутства о техничком
изгледу водича за архиве у Војводини. Основни елементи који су
исказани при опису фондова су следећи:
- У наслову: број фонда, назив, седиште ствараоца, временски распон
фонда и временски распон архивске грађе. За назив архивског фонда се
узима последњи назив који је стваралац имао или име под којим је
најдуже деловао, односно под којим је најпознатији. У загради је уписан
оригинални назив фонда под којим је постојао. За седиште се означава
оно у коме је стваралац фонда радио и престао да ради. Распон година
ствараоца фонда се означава у загради – година почетка и година
престанка рада. Из распона година ван заграде сазнајемо годину
настанка најстаријег и најмлађег сачуваног списа или књиге у фонду.
Поред неких наслова се налазе звездице за коју је у фусноти наведен
претходни назив фонда који је објављен у Водичу из 1970. године.
- У рубрици „Основни подаци о фонду“ се наводе: Количина архивске
грађе, језику на ком је писана, степену сређености, која су информативна
средства израђена, а под категоризацијом су дати подаци само од
изузетног и великог значаја, док за остале нема никакве назнаке.
- У текстуалном делу се наводе: Основне карактеристике садржаја
грађе о томе какве податке садржи грађа фонда, затим историјат
ствараоца фонда који нас упознаје са творцем фонда, и са историјатом
фонда и подацима када је грађа преузета у фонд, у којој количини, и
колико је грађе сачувано после сређивања. На крају се дају подаци о
степену сачуваности књига и списа у фонду.
На почетку Водича кроз архивску грађу Историјског архива Суботица
се налази: садржај, предговор са уводом, историјат Историјског архива
Суботица, о архивској грађи, напомене кориснику и списак скраћеница.
На крају Водича налази се класификациона шема где су фондови
груписани по групама и подгрупама делатности, по редоследу како су
приспели у Архив. Иза шеме се налазе регистри.
Сређена и обрађена архивска грађа је доступна свим корисницима у
научне и друге сврхе. Архивска грађа се може користити у читаоници
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архива. Странке заинтересоване за решавање својих приватно-правних
питања, добијају информације о документацији у секретаријату Архива.
Адреса за посетиоце је следећа: Историјски архив Суботица, Трг
Слободе 1/III, а информације се могу добити телефоном 024 524-033,
сваким радним даном од 6,30 до 14,30. Подаци о Установи су такође
доступни на интернет адреси: www.suarhiv.rs.
Посетиоцима Архива је у оквиру читаонице доступно и коришћење
архивске библиотеке са књигама о историји града и поднебља и
стручном литературом.

19

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
АПВ
АФЖ
а.д.
бр.
г.
ГИО НС АПВ
ГНО
ГНОО
ГНООВ
д.д.
ИАС
ЈНА
к
књ.
КПЈ
КПС
ком.
КУД
л.д.
м
МНО
МУНДП
НО
НОО
НОС
НПО
НРС
НФ
ОК
ОНОО
ООУР
ОСЗЗ
РАНАПОЗ
рег.
РНОО

20

Аутономна покрајина Војводина
Антифашистички фронт жена
акционарско друштво
број
Година
Главни извршни одбор Народне скупштине
Аутономне покрајине Војводине
Градски народни одбор
Градски народноослободилачки одбор
Главни народноослободилачки одбор Војводине
деоничарско друштво
Историјски архив Суботица
Југословенска народна армија
кутија
књига
Комунистичка партија Југославије
Комунистичка партија Србије
комада
Културно уметничко друштво
лични доходак
метар
Месни народни одбор
Месна управа народних пољопривредних добара
Народни одбор
Народни одбор општине
Народни одбор среза
Народна пољопривредна добра
Народна република Србија
Народни фронт
општински комитет
општински народноослободилачки одбор
Основна организација удруженог рада
Основни савез земљорадничких задруга
Радничко намештеничка набављачко потрошачка
задруга
регистар
Реонски народноослободилачки одбор

РСЗЗ
РУНПД
СИЗ
СК
СКС
сл.кр.град
Сл. лист
СО
СО
СРС
СРЗ
СССР
ССЗЗ
ССРН
ССРНС
Стр.
СХС
тзв.
тј.
УЗГП
УРССЈ
Ф.
фасц.
ФНРЈ
ХПДС
ЦМК
ЦРСОЈ
чл.

Реонски савез занатлијских задруга
Реонска управа народних пољопривредних добара
Самоуправна интересна заједница
Савез комуниста
Савез комуниста Србије
слободно краљевски град
Службени лист
Срески одбор
Скупштина општине
Социјалистичка република Србије
Самостална радна заједница
Савез совјетских социјалистичких република
Срески савез земљорадничке задруге
Социјалистички савез радног народа
Социјалистички савез радног народа Србије
страна
Срба, Хрвата и Словенаца (Краљевина)
такозвани
то јест
Услужно занатско градско предузеће
Уједињени раднички синдикални савез Југославије
фонд
фасцикула
Федеративна народна република Југославија
Хрватско пјевачко друштво Суботица
Црквене матичне књиге
Централни раднички синдикални одбор Југославије
Члан
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ФОНДОВИ, ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ
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Ф.1 ВОЈНИЋИ ОД БАЈШЕ (Vojnich de Bajsha)
(1644-1946), 1235-1946*
Основни подаци о фонду
Количина: књ.3; к. 46; 5,60 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду; уз списе је израђен и генеалошки индекс
Категоризација: фонд је од изузетног значаја26
Фонд има сложену структуру. Састоји се од следећих организационих
јединица или серија:
1. Документи који се тичу целе породице (1235-1928);
2. Документи који се тичу појединих чланова породице (1245-1943);
3. Документи који се односе на управљање породичним добром
(1757-1942);
4. Документи који се односе на газдовање породичним добром (1757–
1890);
5. Обрачуни (1775-1910);
6. Variae (1582-1946)
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи помоћне књиге за фонд: генеалошки индекс 1
и 2; затим од списа: личне документе чланова породице (изводе из
матица рођених, школска сведочанства, одликовања...); преписку са
члановима породице и страним лицима, рукописни материјал биографског и мемоарског карактера; извештаје који су груписани према
надзорништвима добара; планове; коресподенцију са органима власти,
списе и протоколе Властелинског суда у Бајши и Старој Моравици; списе
у вези са војском; документе о патронату; пописе; урбарије; документе о
утврђивању међа; општинске списе; уговоре о закупу; грађу о биљној
* Емил Војновић, Гашпар Улмер, Мирјана Димитријевић, Тереза Буљовчић, Водич кроз
архивске фондове 4 (у даљем тексту: Водич кроз архивске фондове из 1970. године), Историјски
архив Суботица, свеска 1, Издање Архива Војводине, Сремски Карловци 1970. У наведеном
водичу назив фонда је био без оригиналног назива, дакле: Vojnić de Bajša (1235-1943).
26
Службени гласник републике Србије бр. 42/1998. Средином деведесетих, након
реорганизовања и умрежавања историјских архива у Републици Србији, приступило се
пописивању и категоризацији архивских фондова и збирки. Из регионалних и покрајинских
архива су током 1996-1997. године стигли предлози које је стручно тело Архива Србије
вредновало, а потом одредило категоризацију.
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производњи; сточарству; месарници, крчми; централне обрачуне појединих надзорништва; писма; музичке ноте; слике; цртеже; фотографије
и други илустровани материјал који се односи на чланове породице; у 34
кутије се налази изворни архивски материјал, рукописи, белешке и друго
(а које се односе на генеологију других племићких породица) које су
настале радом последњег потомка породице др Јосипа Војнића,
велепоседника и историчара.27
Историјат ствараоца фонда:
Почетком 18. столећа организована је Потиска војна граница у којој
се нашла и Суботица. Дугогодишња граничарска служба била је један од
разлога што је одређен број официра и подофицира из Суботице добило
племство 28. октобра 1741. године, а међу њима и браћа Војнић, Стипан
и Иван. Њихова је молба решена позитивно. У благајну Угарске краљевске канцеларије у Бечу Стипан Војнић је 1742. године уплатио 1002
форинте, а његов брат 500. На заседању жупанијске конгрегације у Бечу
19. септембра 1742. године повеља је регистрована и обнародована.
Они нису уз племство добили и посед (племићи амалисти). Стога су
настојали да до поседа дођу куповином земље. Током следећих година
(1747) купили су 1/6 поседа Рогатица, а затим (1759) половину поседа
Бајше од Стефана Заке.
У периоду укидања војног шанца и успостављања цивилне власти у
Суботици (1743), Војнићи су супротно већини племића армалиста, који
нису хтели да се одрекну свог права и не плаћају порез те су се одселили
на пустару Немеш Милитић, одлучили да остану у трговишту Сент
Марији (Суботици) и да плаћају порез као остало грађанство. Одлука о
томе сигурно је била поткрепљена уносним пословима којима су се
бавили, уосталом као и добар део варошана - узгојем и трговином коња
и рогате стоке. Током времена проширивали су посао те су се бавили
разним пословима: позајмљивали новац уз интерес, издавали земљу у
аренду, а понекад и обрађивали туђу земљу.
Тек 1793. године добили су од Хабзбуршког цара Фрање I титулу од
Бајше. Свој посед су увећавали, те су почетком 19. столећа поседовали
половину Рогатице, 1/24 пачирског властелинства, 9/24 поседа у Старој
Моравици чиме су постали крупни земљопоседници. Томe се мора
придодати око 1.000 коња, 2.000 рогате стоке и око 14.000 оваца.
Почетком 19 столећа целокупна имовина се по одлуци чланова породице
дели на пет једнаких делова (на петоро Стипанових синова) заједно са
објектима и кметовима.
27

26

ИАСу, Ф. 1, досије фонда.

Упоредо са настојањима чланова породице Војнић да постану
земљопоседници, настојали су да се попну и на виши друштвени
положај, те су били врло ангажовани у градској власти као судије,
народни трибуни (tribunis plebis) у месту живљења Маријатерезиополу
(Суботици) или у Сомбору, као средишту жупаније, као чиновници у
жупанијског администрацији, па све до места среског начелника, судије
жупанијског суда и поджупана Бачко-бодрошке жупаније.
Неколицина њих је била изабрана за суботичке посланике Угарског
сабора.
Након револуције (1848-1849) и укидања феудализма те полета
грађанства, средње племство, међу којима су били и Војнићи, успело је,
не напуштајући дотадашњи земљопоседнички посао, да преброди
губитак привилегија заузевши места у државним, жупанијским или
градским управама те да се сврстају у ред најмоћнијих и најбогатијих
породица у Суботици.28
Историјат фонда:
Фонд је сачуван захваљујући др Јосипу Војнићу, који је велики део
живота провео на скупљању и систематизовању замашне количине
докумената и фотографија о животу своје породице, али не само о њима
већ и о одређеном броју других значајних породица из Суботице и
региона. По Војнићевој смрти, његова удова је Градском музеју у
Суботици понудила на откуп оно што је у том тренутку поседовала. До
преузимања грађа је била одложена у расутом и несређеном стању у
неусловном депоу Градског музеја, да би потом 1960. године била
пренета у Историјски архив. Колико је брижљиво сакупљене и
систематизоване документације у том периоду и на том путу отишло у
неповрат, баш као што је отишло у неповрат првих година после
ослобођења 1944. године, тешко је рећи.29
Фонд који се данас чува у Историјском архиву, представља само један
део оне архивске грађе која је некада сачињавала богату архиву породице Војнић и која је у првим месецима после ослобађања, била изложена
28
Гашпар Улмер, Посед Бајша, Спахије и кметови 1751-1849, Нови Сад 1986; Zoran Veljanović, PRO ARHIVO-DE ARHIVO, u: Rukovet, časopis za književnost, umetnost i kulturu, god. XLIII,
Subotica, 4-5-6/1997, 48.
29
Зоран Вељановић, нав. дело, 42-46. Прикупљање расутог, распарчаног архивског блага
које се развукло за време Другог светског рата и у првим годинама након тога ишло је веома
споро. Поврх свега, архивски делатници нису наилазили на разумевање и сарадњу ИОГНО-а
који је „држао” архиву града из временског раздобља од 1743-1918. године. Све то је утицало
на пропадање и губитак знатне количине архивског блага чија се укупна количина никада неће
утврдити.
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уништавању, развлачењу и разним оштећењима. Фонд је шездесетих
година сређиван регистратурски, а затим осамдесетих списи су
препаковани када је сачињен и сумарни инвентар.30 На основу грађе овог
фонда написано је већи број књига и радова: Гашпар Улмер, Посед
Бајша, Спахије и кметови 1751-1849, Нови Сад 1986; Mirko Grlica, Vojnići
od Bajše, Војнићи од Бајше-Plemićka priča, Subotica 2003; Зоран
Вељановић, Илија Буквић, у: Српски биографски речник, Матица српска,
Нови Сад 2004; итд
Документи који се тичу целе породице (1235-1928)
Количина архивске грађе: књ. /; к.13; 1,56 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике грађе:
Сачувани су документи у вези са правима на посед, парнице, брачни
уговори, тестаменти и породичне нагодбе, рачуни, документи у вези са
задужбинама које су основали чланови породице, племићке повеље,
историјат породице, генеологија породице Војнић.
Степен сачуваности:
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Документи појединих чланова породице (1245-1943)
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, немачки, латински, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су лични документи: повеља којом се додељује племство
Стевану Војнићу, брату, деци, супрузи, породици; изводи из матичних
књига, школска сведочанства, илустративни материјал, преписка са
члановима породице и страним лицима, рукопис творца фонда,
мемоари, бележнице.
30
ИАСу, Ф. 1, досије фонда. У овом фонду списи поседују двојност сигнатура: стару и нову,
која је дата приликом другог сређивања. Стара је остављена, како су је аутори образложили, из
разлога проналаска предмета који су наведени у старијој литератури.
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Степен сачуваности:
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Документи који се односе на управљање породичним добром
(1757-1942)
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: мађарски, немачки, латински, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су извештаји груписани према надзорништвима, документација о инвестицијама, коресподенција са вишим органима власти,
документи намештеника, протоколи Властелинског суда, списи у вези са
војском, документи о патронату, цехови.
Степен сачуваности :
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Документи који се односе на газдовање породичним добром
(1757-1890)
Количина архивске грађе: књ. / ; к. 2, 0,24 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Степен сачуваности:
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Обрачуни (1775-1910);
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од централних обрачуна и обрачуна
појединих надзорништва (Бајша и Стара Моравица).
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Степен сачуваности :
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Variae (1582-1946)
Количина архивске грађе: књ. /; к. 25; 3 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од писама разним адресантима, нота,
слика, цртежа; генеалогија страних породица усложених од А до З;
разних породица усложених од А до Ж; банатске породице; исписа из
протокола Магистрата који се односе на разне породице; постанак
феудалних земљишних поседа у 18. веку; исписа из публикација који се
односе на разне породице, исписе из црквених матрикула рођених,
венчаних и умрлих (Суботица, Стара Моравица, Бачка Топола, Пачир,
Бајша, Баја, Бајмок, Сомбор).
Степен сачуваности:
Књиге су потпуно уништене.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.2 ГРАДСКО ВЕЋЕ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА
(SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA)
SZABADKA (СУБОТИЦА) *
(1861-1918), 1838-1924**
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1570; к. 2888; 487,33 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Магистрат слободног
краљевског града Суботице (1743-1918).
** У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године фонд је још био у саставу Магистрата
сл. кр. града Суботице (1743-1918).
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Категоризација: фонд је од изузетног значаја
Микрофилмовање: делимично, 88 књига
Организационе јединице:
1. Скупштински списи (1861): књ.3; к.4; 0,6 m
2. Списи са избора (1861-1878): књ.5; к.2; 0.29 m
3. Општа серија (1838-1919): књ.597; к.2314; 312,78 m
4. Уред градоначелника (1887-1922): књ.57; к.188; 24,46 m
5. Административно-управни одбор (1876-1919): књ.179; к.144;
19,78 m
6. Градско одветништво ((1861-1918): књ.49; к.99; 13,03 m
7. Инжењерски уред (1875-1922): књ.43; к.121; 15,42 m
8. Финансијско одељење (1889-1921): књ.478; к.11; 97,42 m
9. Уред Градског капетана (1861-1919): књ./; к.4; 0,48 m
10. Градски физикат (1898-1924): књ.3; к./; 0.10 m
11. Војно одељење (1842-1918): књ.156; к.1; 2,97 m
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи: завичајне предмете, статуте града, президијалне списе, предмете у вези са школством, културним и верским институцијама,
фондовима за помоћ и задужбинама, грађевинским и регулационим
пословима, грађевинске дозволе, уверења о завичајности, потернице за
војним бегунцима, болничке пристојбе и наплаћивање болничких трошкова, давање социјалне помоћи и разна друга новчана и натурална
давања; потврђивање основних правила разних друштава просветног,
културног, каритативног и спортског карактера, одобрења за оснивање
инду-стријских предузећа, дозволе за излажење дневних и недељних
листова и периодичних часописа, постављања и пензионисања градских
службеника, учитеља и наставника, лекара, апотекара и бабица, као и
службеника у професионалним културним установама.
Историјат ствараоца фонда:
Царском уредбом од 27.12.1860. године укидају се Српско војводство
и Тамишки Банат. У циљу реорганизовања месне власти, Намесничко
веће шаље у Суботицу саветника Кароља Сучића који је крајем јануара
1861. године одржао јавну скупштину, где је утемељена организација
градске власти по којој административну и управну власт има
градоначелник уз још 6 сенатора. Главни судија и 4 сенатора чине судску
власт, а полицијску власт чини шеф полиције, његов заменик,
натпоручник, пијачни судија, тамничар, повереник, пандури итд. Избори
су одржани у фебруару 1861. године. Прва седница уставног савета
одржана је 20. фебруара, а прва јавна скупштина 27. фебруара 1861.
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године. Убрзо се укидају судови, тако да област правосуђа поново
доспева у надлежност града. Уставно уређење је, међутим, било кратког
даха. Царском уредбом од 5. новембра 1861. године се привремено
укида делокруг Мађарског краљевског Намесничког већа, укидају се
жупанијска и окружна повереништва као и локална представничка тела
слободних краљевских градова. Скупштина града Суботице распуштена
је 11. новембра 1861. године и у историји града наступа нови прелазни
период, тзв. провизоријум (до 1867. године). Након кратког периода
провизоријума уследило је доба дуализма (Аустро-Угарска монархија са
два центра). На основу краљевског дописа од 18. фебруара 1867. године,
градоначелник града Суботице Ендре Флат, објавио је успостављање
државне уставности. Суботица је наредбом Министра унутрашњих
послова 8. априла 1867. године добила муниципална права те су избори
омогућени на основу члана бр. 23 Закона из 1848. године.
Маја 1867. године државни Парламент је изгласао основе Закона о
нагодби којим је Хабзбуршка монархија реорганизована на дуалистичким
основама (Аустроугарска монархија са два центра). Суботичка самоуправа је због политичких консолидација пролазила кроз видне
промене. Државне циљеве су остваривали органи локалне власти
самоуправе и управни органи непосредно подређени највишој централној власти - цару. Захваљујући својој самоуправи, град је унутрашње
послове решавао самостално. Дата му је прилика да има свој статут, да
бира своје чиновнике, да буде у непосредним односима са влашћу, да
има туторску власт, да убире порез.... Праве судске ингеренције су,
међутим, градовима одузете већ раније. Оне су по Закону из 1868. године
поверене краљевском суду. Градску судску власт имала је судска
комисија која је своја права у овој области остваривала преко скупштина
једном месечно. Први чиновник града и председник Већа био је
градоначелник. Извршне органе града (чиновнике) чинили су још: бележници, државни тужилац, шеф полиције, особље сиротишта, здравствено особље, пореско и особље благајне, књиговођа, архивар,
инжењер, техничко и помоћно особље и економско особље. Творац
фонда престао је са радом после слома Аустроугарске монархије 1918.
године.
Историјат ствараоца фонда:
До преузимања грађа је била смештена у Градској кући у Суботици,
али не на једном месту.31 У једном тренутку чак је била и раздељена
31
Zoran Veljanović, Pro Arhivo-De Arhivo, Rukovet, časopis za kulturu, umetnost i književnost,
Subotica, br. 4-5-6/1997, str. 42-48.
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између установа културе, библиотеке, музеја и архива, да би се
временом враћала у Архив током 1952-1989. године32. До 1986. године
фонд је био у склопу Магистрата сл. кр. града Суботица од 1743-1918.
године када је у складу са архивским прописима извршено разграничење
фонда на периоде: од 1743-1779, 1779-1849, 1850-1860, 1861-1918.
године који сада чине засебне фондове. Записници Градског већа
микрофилмовани су у циљу заштите грађе.
Степен сачувности:
Књиге су скоро у потпуности сачуване.
Списи су добро сачувани.
2.1. Скупштински списи (1861)
Количина архивске грађе: књ.3; к.4; 0,6 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Микрофилмовање: делимично, 1 књига (записник)
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се може наћи: манифест цара Фрање Јосифа од 16. јануара
1861. године у вези са избором, пореским системом и мерама у области
јавних служби, скупштинском окружницом, пријавом на конкурсе народних школа и гимназије, подаци о таксама за точење вина, молбе за
службеничка звања, списи у вези са распоредом ноћних патрола и
њиховог наоружавања у интересу јавног реда, о испаши стоке, лицитацијама, инжењерским премеравањима, извештаји о градском буџету,
молбе за отварање занатских радњи, правилници из области грађевинарства, воћарства, разни инвентари итд.
Степен сачуваности :
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
32
ИАСу, Ф:2 досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе: без броја од 16.
августа 1952; Решење Народног одбора града Суботице бр. 27951 од 18. новембра 1952;
записници о примопредаји архивске грађе: број 03-56/1 од 9. марта 1963; бр.03-514/1 од 8.
августа 1968; записник о разграничењу архивске грађе између Градског музеја и Историјског
архива, без броја, од 27. јануара 1968; записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-558/1 од
24. септембра 1973. закључен измећу Архива Војводине и Историјског архива Суботица. Ова
грађа је преузета у архивистичко сређеном стању, записник бр. 02-841/1 од 31. децембра 1989.
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2.2. Списи са избора (1861-1878)
Количина архивске грађе: књ.5; к.2; 0,29 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи веома важне податке личне и друге природе као што
су: молбе упућене изборном телу у вези са намештењем са приложеним
уверењима о школској спреми, изводима из матичних књига, разним
списковима, извештајима итд. Разни људи различитих профила и спреме
из свих делова државе конкуришу у градским службама за радна места
шумара, нотара, архивара, главног бележника, рачуновође, хирурга,
ветеринара, сенатора, главног капетана итд.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
2.3. Општа серија (1838-1919)
Количина архивске грађе: књ.597, к.2314, 312,78 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Микрофилмовање: делимично, 87 књига (записника)
Основне карактеристике садржаја грађе:
Предмети посредовања између Министарства унутрашњих послова и
Сирочадског стола, судова и сродних служби, окружнице разних министарстава, молбе за издавање разних уверења, објаве лекарских диплома, списи у вези са опремањем забавишта, школских кабинета, спискови чланова разних комисија, унапређење државних службеника, дисциплинске мере за државне службенике, одобравање правила разних
друштава и удружења, одлуке о плаћању школарине сиромашним ученицима, конкурси и пензионисање учитеља и наставника, предмети у вези са делатностима и гостовањима разних позоришта, одржавању концерата и других културних манифестација, сирочадски предмети, извештаји о стању улица, предмети у вези са издавањем у закуп кафана,
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њива у власништву града, купалишта Палић, предлози у вези са
унапређивањем бање (Палић), извештајi о раду народне кухиње, молбе
за постављање градске расвете, за чишћење јарава, преписка и извештаји градске болнице и градске ветеринарске службе о вакцинацији,
епидемијама итд.
Историјат ствараоца фонда: /
Степен сачуваности:
Књиге су скоро у потпуности сачуване.
Списи су скоро у потпуности сачувани.

2.4. Уред градоначелника (1887-1922)
Количина архивске грађе: књ.57; к.188; 24,46 m
Језик грађе: мађарски, делимично немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Микрофилмовање: /

Основне карактеристике садржаја грађе:
Преписи окружних власти (Kreisbehörde) у Сомбору по питањима војске, апотека, одржавања вашара, дозвола за држање оружја, потерница,
извештаја из области здравства, затим изводи из записника комисија,
извештаји окружних надзорника, преписи службе рачуноводства из
Темишвара, преписи других жупанија, разне молбе граћана (дозвола за
отварање кафане, закупнине, дозволе за склапање брака, уверење о
моралној подобности, дозволе за одржавање плесних вечери, издавање
путних исправа...), оснивање школа на пустарама, конкурси органа
власти, изводи из записника економских седница и седница већа, услови
за лицитације, окружнице градоначелника, предмети судског карактера,
извештај о политичком понашању (стању) становништва, пореска питања, лекарска уверења итд.
Степен сачуваности:
Књиге су скоро у потпуности сачуване.
Списи су добро сачувани.

2.5. Административно-управни одбор (1876-1919)
Количина архивске грађе: књ.179; к.144; 19,78 м
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике грађе: Сачувани су
I Предмети у вези са здравственим стањем грађана, мере за спречавање заразних обољења, месечни здравствени извештаји, избор
чланова комисије за здравље, таксе за болничко лечење и сл.
II Предмети у вези са наименовањем градских службеника, жалбе, задужбине, промене власништва приватних поседа, снабдевање затвореника, адаптација и доградња јавних зграда и сл.
III Списи у вези са годишњим одморима градских службеника, укидањем директорских звања, доплатама градским службеницима због година службе, применама упутстава за рад у основним школама, пописима деце обавезне за предшколско и основно школско образовање, молбом наставника за предавање уметничких предмета итд.
IV Списи у вези са пошумљавањем, проређивањем дрвећа на путевима, улицама и парковима.
V Списи у везиса одржавањем путева, поште, израдом тротоара и пешачких прелаза, предрачуни за изградњу јавних саобраћајних путева и др.
VI Грађевинске одлуке везане за јавне и приватне зграде и остали
предмети у вези са изградњом истих.
VII Мањи прекршајни предмети као што су пољски и новчани преступи,
кријумчарење и др.
VIII Предмети судских расправа и извештаји градског капетана у вези
са судским расправама и извештаји градског капетана у вези са судским
расправама.
IX Полугодишњи извештаји градоначелника о целој градској администрацији, записници о прегледу градског затвора и сл.
X Изузетне женидбене дозволе.
XI Предмети у вези са тужбама против градских службеника и
просветног особља, дисциплински поступци и записници дисциплинске
комисије и сл.
XII Списи у вези са старатељством.
XIII Извештаји и награде у вези са пошумљавањем и експлоатацијом
шума као и шумарски прекршаји.
XIV Предмети у вези са лицитацијама за радове на изградњи јавних
зграда и других јавних објеката, ослобађање од пореза за новосаграђене
приватне стамбене зграде и предмети у вези са грађевинским неправилностима.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су добро сачувани.
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2.6. Градско одветништво (1861–1918)
Количина архивске грађе: књ.49; к.99; 13,03 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се могу наћи документи у везиса: издавањем земље у закуп,
предмети у вези са таксама за точење алкохола, за коришћење пашњака,
снабдевање затвореника и Убошког дома, подаци о уништавању шума,
купопродајни уговори, изводи из записника са седница већа и економских
седница који садрже одлуке о најразличитијим питањима (дозволе за
отварање крчме, за изградњу млинова, грађевински предмети, предмети
у вези са изградњом канала, регулисањем вода, питањима везаним за
кориговање граница градског атара), објаве жупанијских судова поводом
одржавања лицитација, подаци о одбеглим затвореницима, потернице,
дописи Намесничког већа о нападима на војнике на одсуству и на војнике
резервисте, упутства Градског одветништва поводом лечења војника у
грађанским болницама, издавање у закуп језера Палић и зграда на
Палићу, питања у вези са регулисањем уличне мреже, оставинске ствари
итд., сирочадски предмети, председнички списи и други списи из делокруга рада градских одветника.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су добро сачувани.
2.7. Инжењерски уред (1875-1922)
Количина архивске грађе: књ.43; к.121; 15,42 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Као градски орган за техничка питања, списи Инжењерског уреда
града садрже стручне и техничке савете градском Магистрату, предлоге,
планове и предрачуне за побољшање градског јавног саобраћаја, затим
граћевинске пројекте за водовод, путеве и зграде уопште, документацију
о надзору над грађевинским радовима, евиденције о плановима и
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пројектима градских јавних зграда, регулацији уличне мреже; изградњи
канала, мостова тротоара, путева, јавних бунара; о називима улица, о
нумерисању кућа, списи у вези са премеравањима и изради мапа градских парцела и др.
Степен сачуваности:
Књиге су половично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
2.8. Финансијско одељење (1889-1921)
Количина архивске грађе: књ.478; к.11; 97,42 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике грађе:
Грађа садржи: књиге прихода и расхода, закупнина, за продају
некретнине, асфалтног и цигленог тротоара, фонда за водовод и
канализацију, за изградњу Градске куће и комуналних постројења, фонда
за изградњу насеља Палић, фонда за сирочад и нахочад, фонда за јавне
путеве и јавне радове, Градске јавне болнице, плинаре, касарне, књиге
примања градских службеника и пензионера, главне књиге камата,
депозита и страног капитала, пореске књиге, најамни уговори, списи
јавне расвете, завршни рачуни фондова, предрачуни грађевинских
радова на јавним зградама, приходи од уписа по школама и др.
Степен сачуваности:
Књиге су половично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
2.9. Уред градског капетана (1861-1919)
Количина архивске грађе: књ./; к.4; 0,48 m
Језик грађе: мађарски, немачки, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике грађе:
Сачувана су саслушања затвореника и истраге у вези са појединим
кривичним делима, потернице и лични описи преступника, дозволе за
разне приредбе, списи у вези са завођењем и укидањем полицијског

38

часа, дозволе боравка, пријава странаца, проверавање њихових путних
исправа итд.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване
Списи су делимично сачувани.
2.10. Градски физикат (1898-1924)
Количина архивске грађе: књ.3; к./; 0,10 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Могу се наћи евиденције о вакцинисању одојчади, подаци о ревакцинисању, именик бабица.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.
2.11. Војно одељење (1842-1918)
Количина архивске грађе: књ.156; к.1; 2,97 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи: спискове регрута, накнадно регрутованих, спискове
резервиста, евиденцију о поновном узимању држављанства, списак
војника на одсуству; евиденцију помоћи намењене удовицама, сирочади
палих бораца и ратним инвалидима прикупљене из друштвених средстава, дневник ратног зајма у обвезницама, списе мобилизације.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Ф.3 ЗБИРКА КАРАТА И ПЛАНОВА
1556-1976*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. /; к. /; комада 740; 0,74 m
Језик грађе: српски, латински, немачки, мађарски
Информативна средства:
сумарни инвентар са ширим подацима о фонду; аналитички инвентар
рукописних карата са детаљним описом сваке поједине мапе; хронолошки и географски регистар
Категоризација: фонд је од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Збирка је подељена на три групе:
рукописне
штампане
копије мапа и планова, док је свака група сређена по територијалној
подели градског подручја:
а) унутрашња територија (изграђени део) града;
б) територија око града (са пустарама);
в) стране територије (односно оне које не припадају граду Суботици).
Рукописне карте због своје изузетности (из временског периода од
1770-1952. године), подељене су даље у исте групе, с тим да се друга
група дели на: а) унутрашњу територију (око града - Александрово,
Западне Угарнице, Тук Угарнице и Источне Угарнице итд.) и на б) спољне
територије, односно дванаест пустара: Бајмок, Чантавир, Келебија,
Томпа, Таванкут, Жедник, Ђурђин, Верушић, Зобнатица, Вантелек,
Палић и Лудош.
На основу систематског премеравања подручја града израђене су
мапе 1787. године (9 комада), 1788. године (8 комада) и 1789. године (6
комада). Збирци недостају мапе израђене 1790. и 1791. године. Затим
следе штампане карте почевши од 1880. године па надаље. Копије мапа
су из периода од 1556. до 1976. године.33
Историјат ствараоца фонда:
Збирка је настала у Историјском архиву Суботица.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Збирка планова и
географских мапа (1770–1948).
33
ИАСу, Ф. 3, досије фонда.
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Историјат збирке:
Збирка је створена у Историјском архиву Суботица прикупљањем са
разних локација. Састављена је од свих планова, рукописних и
географских мапа које Архив поседује. Садржи географске, катастарске,
геометарске, историјске и војне мапе, мапе поседа и друге.
Један део рукописних мапа и планова затечених у архивској грађи
Магистрата, а које нису сачувале прилоге појединим предметима,
урадили су градски геометри у циљу доказивања власништва града над
својим некретнинама, али и као доказ за утврђивање међа између
градског поседа и суседних власника. Такође су израђене мапе служиле
за премеравање земљишта, парцелације, колонизацију итд.
Део мапа од 110 комада је преузет од Градског народног одбора
Суботице 1963. године. Други део мапа од 6 комада је преузет од
Инжењерског уреда града Суботице 1963. године, док је највећи број од
408 комада пренесен са торња Градске куће у Суботици 1967. године.
Из чињенице да су се налазиле у неусловима већи део мапа се у
тренутку прикупљања налазио у веома лошем стању, у потпуној
несређености, односно ринфузи.34 Рад на заштити овог архивског блага,
те архивистичкој обради и сређивању, одвијао се у више наврата и од
стране више архивских радника.35 Свака група и подгрупа је хронолошки
сређена. Збирка укупно садржи 704 мапе.36
Ф.4 ЂОРЂЕ СУЧИЋ – ГРАДСКИ БЛАГАЈНИК
(SZUCHICH GEORG VÁROSI KAMARÁS)
(1795-1796), 1779-1806*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: /; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Зоран Вељановић, нав. дело, стр. 42-48.
Учешће више архивских радника различитог образовања и различитог искуства у раду на
регистратурском и архивском сређивању фонда довело је до различитости у приступу и
решењима. Отуда је и постојање старих и нових сигнатура на мапама. Нова архивска сигнатура
садржи следећи редослед: први број је број фонда; затим је уписан број групе; редни број у
подгрупи.
36
ИАСу, Ф. 3, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив је био: Ђорђе Сучић градски
коморник (1779-1806).
34
35
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду37
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи приватна писма, финансијске и имовинске списе
(облигације, пореске књижице, рачуне, разне предмете: уговоре,
пуномоћи, жалбе, решења).
Историјат ствараоца фонда:
Ђорђе Сучић, рођен 7. јануара 1748. године од оца Мартона и мајке
Марије Парчетић, био је градски капетан 1790. године, а градски
благајник и порезник од 1795. до 1796. године. Година смрти творца
фонда је непозната.
Историјат фонда:
Грађа овог фонда преузета је у оквиру архивске грађе Магистрата
града Суботице. С обзиром да грађа није настала у раду Магистрата,
списи градског коморника Ђорђа Сучића издвојени су у посебан фонд
1963. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
Ф.5 МИХАЉ ИРМЕЊИ - КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(MICHAËL ÜRMENYI - COMESSARIUS REGIUS)
(1782-1788), 1782-1791
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.5; к.4; 0,60 m
Језик грађе: латински, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар са предметним регистром
Категоризација: од великог значаја38
Микрофилмовање: делимично, четири књиге
37

38
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ИАСу, Досије фонда бр. 4, Сумарни инвентар 3/5.
Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Могу се наћи потврде уговора са Бајмоком и Чантавиром, извештаји
о стању у овим селима, обавеза за што бржу колонизацију Александрова,
подаци о продаји градског земљишта, захтеви за увидом у грунтовне
књиге „које сведоче о неадекватном премеравању терена“, списи о
контроли обрачуна градских благајни, молбе ради доделе земљишта,
односно потврђивање поседа.
Историјат ствараоца фонда:
Мађарско намесничко веће и Краљевска комора у Будиму упућивали
су краљевске комесаре у Суботицу, а задатак им је био да реше, поступе
и донесу обавезна упутства по свим проблемима у граду. Први комесар
који је радио у Суботици био је Михаљ Ирмењи, а мандат за ту функцију
добио је у Мађарској комори са седиштем у Братислави, 18. марта 1782.
године. Суботица је од 1779. године имала статус слободног краљевског
града и била је вечити власник атара, 12 пустара, потока Јасеновац и
језера Палић, с тим да је то требала да исплати Краљевском ерару, у
вредности од 266.666 форинти и 40 крајцара у року од шест година. На
тај износ била је урачуната камата од четири половине, почев од 4. марта
1779. године. Наведену суму требало је да плате сви власници
некретнина у граду. Имаоци земље то нису озбиљно схватили и
централна власт је реаговала тако што је у град послала комесара
Ирмењиа, који је 13. маја послао писмо Магистрату у којем их је питао:
зашто нема исплате откупнина, да ли је сва земља продата и да ли је
нешто преостало, зашто Магистрат не позива странце који би земљу
могли да исплате у готовом новцу, како се располаже градским приходима? Доласком у град дао је да буде израђена грунтовница у којој је
унето име сваког грађанина, његова земља са припадајућим износом
откупнине и навод колико је уплаћено и износ евентуалног дуга.
Краљевски комесар Михаљ Ирмењи извршио је реорганизацију
целокупног пословања Магистрата и одредио да се убудуће седнице
одржавају три пута седмично: понедељком, петком и суботом. Сваког
петка на седници Магистрата решаване су жалбе уложене против
првостепених одлука Судбеног стола по оним предметима чија вредност
није прелазила 60 форинти, а да против одлука Магистрата нема места
даљем правном леку. Магистрат је био надлежан за решавање у првом
степену свих грађанских предмета чија вредност прелази 60 форинти уз
право жалбе Таверникалном суду. Градски судија решавао је све
спорове чија вредност није прелазила 10 форинти и извршавао је
правоснажне одлуке било ког дана. Петком је требало да расправља о
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кривичним предметима. У осталим стварима комесар је оставио дотадашње обичаје. Ирмењи је наредио расподелу земљишта у околини
града, устројавање грунтовних књига и санирање финансијског стања.
Ирмењи је истражио тачно стање у граду – потраживања и дугове
градске управе. Ипак, главни задатак му је био да наплати откупнину, у
чему му је помагао Иван Латиновић, жупански поджупан.
У решавању жалби које су писали грађани помагао му је Петер Саласи, срески начелник.
Радио је на убрзавању колонизације Бајмока, Чантавира и Александрова, наплати откупнине, а донео је и грађевински правилник којим
је Суботица добила обрисе модерне насеобине.
Историјат фонда:
По преузимању 1952. године, архивски фонд је био смештен у просторијама Градског народног одбора у суботичкој Градској кући, заједно
са архивом Магистрата. Како би заштитили записнике они су микрофилмовани 1990. године
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.6 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА ЧАНТАВИР
(CSANTAVÉRI ÚRISZÉK) - CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР)
(1779-1848), 1783-1848
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: 24; к: 9; 1,10 m
Језик грађе: латински, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, водич кроз архивски
фонд39, аналитички инвентар
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 24 књиге40
Основне карактеристике садржаја грађе:
Могу се наћи ревизиони налози благајничког и материјалног пословања, руковања имовином сирочади села Чантавир, предмети у спо39

40
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ИАСу, Досије фонда бр. 6, Водич кроз архивски фонд 2/5.
ИАСу, Досије фонда бр. 6, Попис микрофилмоване грађе 3/5.

ровима везаним за феудалне даџбине, свештеничка потраживања,
грађанске парнице, оставински, сирочадски и кривични предмети који се
односе на становнике Чантавира.
Историјат ствараоца фонда:
Краљевском дипломом од 22. јануара 1779. године, додељује се
Суботици, до тог времена коморском граду под именом Сент Марија,
статус слободног краљевског града са називом Маria Theresiopolis.
Градски Магистрат у смислу тачке 2. наведене дипломе представљао је
племићки субјект, те имао право и био дужан да у својим кметовским
селима, у која је спадало и Чантавир, одржава властелинске (спахијске)
судове. Законски прописи на основу којих су основани властелински
судови нису нам познати. Они су стари колико и феудално друштвено
уређење које се протезало и на подручје Суботице.
Властелински судови били су првостепени судски органи надлежни
за решавање грађанских, кривичних и предмета везаних за феудалне
даџбине кметова и спорове између кметова на одређеном подручју или
између кметова и странаца. Они су заседали под председништвом
феудалног господара уз присуство властелинских службеника. Уколико
је властелин био заинтересован у спору, према законском члану Х из
1836. године, он није могао да председава суду, а ни да суди.
По правилу, сваком заседању Властелинског суда у Чантавиру
председавао је високи жупанијски службеник или градоначелник Слободног краљевског града Суботице или његов заменик. Поред записничара, заседању суда присуствује и „приседник“, који је обично
градски адвокат и деловођа, који помаже председавајућем у поступку.
Међутим, када је на дневном реду суда био предмет од изузетног значаја
за закупца властелинског добра, тада су приседници били арендатори
села. Заседању Суда присуствовали су и „присутни“: „чувари законитости“, који су увек били из редова високих жупанијских службеника;
представници суседних властелинстава; војна лица; сенатори; градски
правобраниоци; правобранилац закупца властелинског добра и други.
Као судски органи карактеристични за феудалну епоху, властелински
судови укинути су 1848. године, после револуције у угарском делу
Монархије (законски члан IХ из 1848. године).
Историјат фонда:
Архивски фонд је био смештен заједно са архивом Магистрата у
просторијама Градског народног одбора у суботичкој Градској кући.
Грађа је преузета 1952. године. Предмети Властелинског суда архиви-
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рани су по редоследу решавања. Како би заштитили записнике они су
микрофилмовани 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.7 АЛЕКСИЈЕ КАТАНЧИЋ, ГРАДСКИ ПРАВОЗАСТУПНИК
(ALEXIUS KATANCHICH FISCUS CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS)
( - ? -), 1772-1792
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: /; к: 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, латински, немачки, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја41
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи: имовинске списе, преписку са приватним лицима, дописе са правним органима, копије парничних списа града, спискове лица упућених на јавне радове у Нови Сад, саслушања oкривљених за крађе и туче, исказе оних који су сено косили на градским поседима у Ђурђину, Чавољу, Келебији и Таванкуту, као и друге врсте списа.
Историјат ствараоца фонда:
При сређивању фонда Магистрат слободног краљевског града
Суботица, пронађена је група списа која није настала деловањем овог
органа власти, него сачињава личну архиву градског правозаступника
Алексија Катанчића. Тако су ти списи издвојени и третирани као посебан
фонд од 1963. године. Граничне године фонда су од 1772. до 1792, док
су граничне године творца фонда неутврђене.
Историјат фонда:
Фонд је преузет заједно са грађом Магистрата 1952. године. Као
посебан фонд је издвојен 1963. године када је утврђена његова посебност.
41
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Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998.

Степен сачуваности:
Списи су мањим делом сачувани.
Ф.8 ЈОЖЕФ ГЛУДОВАЦ, КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(JOSEPHO GLUDOVÁCZ, COMESSARIUS REGIUS - MARIA
THERESIOPOLIS (СУБОТИЦА)
(1788-1790), 1779-1793
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ:10; к:13; 1,45 m
Језик грађе: српски, латински, немачки и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар42, предметни регистар уз аналитички инвентар
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи: молбе, жалбе, пројекте, планове, предрачуне у вези
изградње, рукописне карте и мапе града Суботице, тлоцрте, спискове
поседника, пописе становника и спецификације шумских површина,
захтеве за доделу, проширење или враћање земљишта у посед.
Историјат ствараоца фонда:
Јожеф Глудовац, краљевски комесар, послат је од стране Мађарског
краљевског Намесничког већа и Мађарске краљевске коморе у Будиму за
Суботицу по конкретним задацима и са широким овлаштењима која су му
омогућавала да се умеша, поступа и доноси обавезна упутства по свим
проблемима града, првенствено тадашње муницијалне градске управе
Магистрата. Јозеф Глудовац је на том положају заменио дотадашњег
комесара Михаља Ирмењиа, који је тај посао радио у времену од 1782.
до 1788. године. Глудовац је у Суботици радио и боравио од 1788. до
1790. године.43
Непосредно пре Глудовчевог доласка у Суботици је владало незадовољство изазвано лакомисленим поступцима одговорних у МагиИАСу, Досије фонда бр. 8, Аналитички инвентар 3/5.
О овоме је суботички Магистрат обавестио Ј. Бахо, краљевски комесар из Лугоша - ИАСу,
Досије фонда бр. 8, Аналитички инвентар са предметним регистром 3/5.
42
43

47

страту, а нарочито одлукама о подели земље. Сам Двор је сматрао
штетним за град то што је целокупно земљиште раздељено појединцима,
тако да је само осам породица од укупно триста постојећих добило
поседе. Осим акумулације земљишта у малом броју породица оне су
заузеле и најбоље делове земљишта. Често су га ограђивале и њихови
чланови нису презали ни од употребе оружја да заштите своје интересе.
Зато је Глудовцу дозвољено да приликом спречености обављања
послова употреби и војску.
Глудовац је по доласку у град објаснио у Магистрату задатке које је
добио. Наредио је да му се доставе подаци о свим благајнама и да му
буду нон стоп доступни извештаји о свим приходима и расходима,
спецификација заостатка откупнине, камата, списак дужника, копије
закупних уговора и списак свих градских дугова. Он је прегледао и
црквене књиге и рачуне и користио многе друге податке. За састављање
ових исказа задужио је Јована Поповића, сенатора града. Како је град
био у дуговима он је уредио начин враћања, а и сам је из сопствених
средстава граду позајмио 10 000 форинти.
Комесар Глудовац првенствено је сређивао поседовне односе.
Ангажовавши геометра, извршио је поновно премеравање девет пустара,
а затим је расподелио премерено земљиште, и то најсиромашнијим
становницима града - око 2300 ланаца земље. По новој расподели
земљишта, они становници града Суботице који су стекли статус грађанина имали су право на посед и у граду и на селу. Сачуван је текст
заклетве грађана којом се обавезују на приврженост владару и Слободном краљевском граду Суботици, а у случају рата заповедницима
утврђења у Петроварадину и Осијеку.
Поступао је у предмету издавања у закуп кметовских села Бајмок,
Чантавир и колонизацији пустаре Александрово. У његово време у граду
је било доста трговаца који су тражили да им се омогући или додели
кућиште за изградњу или место за подизање сталних трговачких шатора
у улици Племића. Уједно су трговци тражили и план тржишта. Глудовац
је решио и тај проблем тако што је издао упутство где трговци треба да
буду у време вашара.
Глудовац је радио и на предметима којима су решавани приватни
спорови, жалбе неправедно осуђених, молбе становника Александрова
који желе да се населе у граду, као и жалбе арендатора села Чантавир
и Бајмок, молбе за доделу кућишта, препуштање вишка земљишта,
ослобађање од пореза, добијање службе у Суботици.
Јожеф Глудовац је наредио инжењеру, који је био председник Заклете
општине и тесарском раднику да прегледају све мостове и насипе на
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подручју града, направе предрачун поправки и оштећења и пронађу
раднике за копање шанчева.
Радио је на подизању културног и просветног нивоа становништва,
као што је решавао и сва питања у вези града, његове изградње,
проширења, уређења и улепшавања. Комесар Глудовац решио је многе
захтеве становника ради: доделе земље, повраћаја одузете земље због
неблаговремене уплате откупнине, исплате одштете за грађевинске
објекте подигнуте на одузетој земљи и то на свим градским пустарама.
Одредио је границе унутрашњости града према суседним виноградима и
регулисао је питање заједничких пашњака. Комесар Глудовац се залагао
за улепшавање и уређење унутрашњости града и наредио је да одговорни у управи сачине списак јавних зграда и да брину о њима. Посебну
пажњу посветио је раду запослених и подробно одредио надлежности
служби у Магистрату.
У време његовог мандата Намесничко веће је укинуло откупну благајну. Благајник више није могао да исплаћује без писменог упутства
Магистрата. Осим тога, благајници су морали да надлежнима достављају
недељне и месечне извештаје.
О успешности његовог рада сведочи и чињеница да га је Двор
поновно послао у град 26. новембра 1794. године, да у целости оконча
радове на решавању поменутих проблема и да о стању у граду поднесе
писмени извештај.
Пре Глудовца на том је положају био Михаљ Ирмењи од 1782. до
1788. године, а после њега Ференц Скулети од 1819. до 1823. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет заједно са грађом Магистрата 19.9.1952. године у
несређеном стању. Регистратурски је сређен 1975. године, а архивистички обрађен у времену између 1975. и 1976. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
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Ф.9 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД ГРАДА СУБОТИЦЕ (SZABADKA SZABAD
KIRÁLYI VÁROS ÚRISZÉKE) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1779-1848), 1794-1848
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.20; к.7; 0,90 m
Језик грађе: српски, мађарски, латински, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар са предметним, географским и именским
регистром
Категоризација: од великог значаја44
Микрофилмовање: делимично, 20 књига
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се налазе ревизиони налази и документи благајничког
пословања села Бајмок и Чантавир, спорови у вези феудалних даџбина,
грађанске парнице и кривични предмети у жалбеном поступку становника
места Бајмок, Чантавир и Александрово (Шандор), које су сачињавале
посед града Суботице.
Историјат ствараоца фонда:
Краљевском дипломом од 22. јануара 1779. године додељује се
Суботици до тог времена коморском граду под именом Сент Марија,
статус слободног краљевског града са називом Маria Theresiopolis.
Градски Магистрат у смислу тачке 2. наведене дипломе представљао је
племићки субјект, те имао право и био дужан да у својим кметовским
селима, у која су спадали Властелински суд села Бајмок, Властелински
суд села Чантавир и Властелински суд села Александрово, одржава
властелинске (спахијске) судове. Законски прописи на основу којих су
основани властелински судови нису нам познати. Они су стари колико и
феудално друштвено уређење које се протезало и на подручје Суботице.
Властелински судови су били организовани ради решавања
грађанских спорова између кметова, под председништвом надлежног
феудалног господара. Уколико је дотични земљопоседник био заинтересован у спору у том случају он према законском члану Х из 1836.
године није могао да председава Властелинским судом, а ни да суди.
Као судски органи карактеристични за феудално време, властелински
судови укинути су после револуције, 1848. године.
44

50

Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998.

Властелински суд града Суботице обухвата време од 1794. до 1848.
године. Грађа фонда настала је радом судског органа овлашћеног да
суди становницима у кметовским селима: Бајмок, Чантавир, Александрово, која су по властелинском праву припадала Слободном
краљевском граду Суботица. Властелински суд редовно је заседао у горе
именованим кметовским селима, судећи тамошњим становницима у
грађанским и урбаријалним предметима, па је та грађа издвојена у
посебне фондове: Властелински суд села Бајмок, Властелински суд села
Чантавир, Властелински суд села Александрово.
У првој фази рада Суда суђено је по кметовским и земљишним
предметима, а у каснијој, од 1826. године, чисто по кривичним, јер је
Магистрату града додељено право дипломом, која је датумирана 22.
октобра 1824. године, да суди и у кривичним предметима, за које је до
тада била задужена Бачка жупанија. На тим суђењима председавао је
главни градски судац или његов заменик, а поред њих процесу су
обавезно присуствовали: чувари законитости и жупанијски заклетник, два
до три виша градска службеника и понеки службеник Жупаније. За
спровођење одлука суда задужен је био властелински правобранилац.
Историјат фонда:
Архивски фонд је био до преузимања смештен у суботичкој Градској
кући заједно са грађом насталом у раду Магистрата. Преузет је 1952.
године. Предмети Властелинског суда архивирани су по реду њихова
решавања. Како би их заштитили, књиге су микрофилмоване 1990.
године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.10 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА БАЈМОК (BAJMOK ÚRISZÉK) –
БАЈМОК (1779-1848), 1792-1847*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.36; к. 14; 1,70 m
Језик грађе: латински, мађарски
Степен сређености: сређен
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Властелински суд за
Бајмок (1792-1847).
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Информативна средства: сумарни инвентар, водич кроз архивску
грађу фонда
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 36 књига
Основне карактеристике садржаја грађе:
У фонду се налазе: ревизиони налази благајничког и материјалног
пословања и руковања имовином сирочади села Бајмок, спорови у вези
са феудалним дажбинама, свештеничка потраживања, грађанске
парнице, оставински и судски предмети.
Историјат ствараоца фонда:
Краљевском дипломом од 22. јануара 1779. године додељује се
Суботици, до тог времена коморском граду под именом Сент Марија,
статус слободног краљевског града са називом Маria Theresiopolis.
Градски Магистрат у смислу тачке 2. наведене дипломе представљао је
племићки субјект, те имао право и био дужан да у својим кметовским
селима, у која је спадао и Бајмок, одржава властелинске (спахијске)
судове. Законски прописи на основу којих су основани властелински
судови нису нам познати. Они су стари колико и феудално друштвено
уређење које се протезало и на подручје Суботице.
Властелински судови били су организовани ради решавања
грађанских спорова између кметова под председништвом надлежног
феудалног господара. Уколико је дотични земљопоседник био
заинтересован у спору, према законском члану Х из 1836. године, није
могао председавати Властелинским судом, а ни судити. Као судски
органи карактеристични за феудалну епоху, властелински судови су
укинути 1848. године, после револуционарних превирања у угарском
делу Аустроугарске монархије.
Историјат фонда:
До преузимања, архивски фонд је био смештен у просторијама
Градског народног одбора Суботица, у суботичкој Градској кући. Преузет
је 1952. године. Предмети Властелинског суда архивирани су по
редоследу решавања предмета. Како би их заштитили, записници су
микрофилмовани 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф.11 КМЕТОВСКО СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО (POSSESSIO SANDOR) SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО)
(1804-1849), 1803-1850*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.6; к. 4; 0,70 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи наредбе и објаве виших власти које садрже драгоцене
податке о животу и раду у насељу.
Историјат ствараоца фонда:
Године 1785. град је постао обавезан да колонизује земљу звану
Александрово на доњем крају језера Палић. Колонизација овог места
спроведена је истовремено као и у селима Бајмок и Чантавир. Циљ
колонизације је био да се град реши обавезе давања запреге жупанијским службеницима.45
Две године после оснивања села, 5. јануара 1787. године, осамдесет
српских породица поднело је молбу Магистрату да населе Александрово
и од њега начине српско село. Јуна 1795. године у селу је процењено
земљиште и уврштено је у другу категорију. Потом је наредбом
Мађарског краљевског намесничког већа, од 12. новембра 1799. године,
одобрено да се за то земљиште издвоји 60 сесија. Урбаријални уговор,
склопљен 1800. године између кметовског села Александрова и града
Суботице, претворен је у вечити уговор и одобрен 1802. године, када је
завршено насељавање села. Предаја вечитог уговора као и печата
представницима села у фебруару 1804. године, службено је проглашено
кметовско село Александрово. У средини печата налази се лик епископа,
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општина
Александрово (1803-1905).
45
Територија села Александрово била је насељена много раније. То доказују стари упали
бунари које су по колонизацији затекли први колонисти и рушевине некадашње цркве на
источној страни села (Гашпар Улмер: „Земљишни посед села Александрово у првој половини
XIX века”, Матица српска, Зборник за историју број 25/1982).
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који у десној руци држи троструки крст, а у левој пшенично класје. На
печату пише „SIGILLUM POSSESSIONIS SANDOR – 1800”.
Плаћање пореза прешло је у надлежност Бач-Бодрошке жупа-није.
Основано је Поглаварство села, а новоформирани Властелински суд у
Александрову одржао је своју прву седницу, 2. јануара 1805. године.
Александрово је плаћало порезе у оквиру Бач-бодрошке жупаније. Но,
4. марта 1849. године основана је покрајина Српско Војводство и Тамишки Банат, долази до политичко-административне промене и статуса
Александрова.
Историјат фонда:
Грађа фонда је до преузимања 1952. године, била смештена у
простору суботичке Градске куће, и до 1990. године била је у саставу
Магистрата, те је чинила један фонд у годинама од 1804. до 1904. године.46
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.12 ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDORI
ÚRISZÉK) – SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО)
(1779-1848), 1805-1848*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.30; к.3; 0,50 m
Језик грађе: српски, мађарски, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, водич кроз архивску
грађу фонда
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 29 књига
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се налазе ревизиони налази благајничког и материјалног
пословања села Александрово, спорови о феудалним даџбинама, све46
ИАСу, Ф. 11, досије фонда, Записник ИАСу о преузимању бр: 58/1952 од 19. септембра
1952. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Властелински суд за
Александрово (1805-1848).
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штеничка потраживања, грађанске парнице, те оставински, сирочадски и
кривични предмети и бројни поднесци који се односе на становнике
насеља.
Историјат ствараоца фонда:
Краљевском дипломом од 22. јануара 1779. године додељује се
Суботици, до тог времена коморском граду под именом Сент Марија,
статус слободног краљевског града са називом Марија Терезиополис
(Маria Theresiopolis). Градски Магистрат у смислу тачке 2. наведене
дипломе представљао је племићки субјект, те имао право и био је дужан
да у својим кметовским селима, у која је спадало и Александрово,
одржава властелинске (спахијске) судове. Законски прописи на основу
којих су основани властелински судови нису нам познати. Они су стари
колико и феудално друштвено уређење које се протезало и на подручје
Суботице.
Властелински судови су организовани ради решавања грађанских
спорова између кметова, под председништвом надлежног феудалног
господара. Уколико је дотични земљопоседник био заинтересован у
спору, тада он није могао да председава судом ни да суди, по законском
члану Х из 1836. године. Властелински суд укинут је после револуције из
1848. године.
Свако заседање Властелинског суда у Александрову имало је свог
председавајућег, обично је то био: градоначелник града Суботице или
његов заменик; главни градски судија; приседник судске табле Бачке
жупаније; сенатор; градски капетан. На сваком заседању били су
присутни и: чувари законитости - судија племића или његов заменик и
жупанијски приседник под заклетвом, арендатор села, градски и
правозаступник властелинства, жупанијског правобраниоца, градски
сенатори, бележници и главни градски рачуновођа.
Историјат фонда:
Архивски фонд је преузет 1952. године из просторија Градског народног одбора заједно са грађом Магистрата. Предмети Властелинског
суда Александрово архивирани су по редоследу решавања предмета.
Записници су микрофилмовани 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
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Ф.13 ФЕРЕНЦ СКУЛТЕТИ КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР (FRANCIUS
SCULTETY COMESSARIUS REGIUS MARIA THERESIOPOLIS)
(1819-1823), 1779-1823*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.10; к.8; 1,40 m
Језик грађе: латински, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, аналитички инвентар,
предметни и именски регистар уз аналитички инвентар
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 1 књига записника од 1819. до 1823.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи: наредбе Мађарске краљевске коморе и Намесничког
већа, наредбе Скултетија Магистрату, информације Магистрата упућене
Скултетију, жалбе, молбе, упутства, извештаје, пописе, планове о
регулацији улица и унутрашњости града, планове града, карте, рукописне
карте, регулациони план града, огласе, статистички опис језера Палић и
његове околине.
Историјат ствараоца фонда:
Мађарско краљевско намесничко веће обавезним упутством бр. 22780
од 10. августа 1819. године упутило је саветника Мађарске краљевске
коморе Ференца Скултетија у Суботицу, да као краљевски комесар реши
проблеме у граду. У граду су искрсли бројни озбиљни проблеми. Поред
чињенице да је у граду живело четрдесет хиљада људи и да је
материјално стање напредовало у односу на друге градове у држави,
стање у просвећености и култури је стагнирало. Приликом обнове
градске власти 1820. године, није било подесних људи за Сенат нити је
у граду било могуће пронаћи личност које би било у стању да преписује
записнике на латински језик. Тако да је такво лице морало бити доведено
са стране. У гимназији је једва било ученика. Преступи у граду су се
множили: вређање, самовоља, пијанчење, ноћни нереди, пуцњава,
беспосличарство, неуредни грађани. Краљевски комесар Ференц Скултети је радио у Суботици од 1819. до 1823. године. Решавао је важне
градске проблеме, израдио је урбанистичка правила за улепшавање
улица и целог града, организовао пословање Магистрата по правилнику
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Скултети Ференц,
краљевски комесар (1819-1823).
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и обуздао неред и злоупотребе. Сматрао је да је град веома заостао у
погледу морала и просвећености, те је наредио да буду испитани узроци
стања како би били одстрањени. Формирао је комисију коју су сачињавали сенатори и чланови Заклете општине која је своју пажњу
усмерила на решавање тих проблема.47 Расподелио је градско земљиште с обзиром да је Магистрат изиграо планове претходног комесара
Глудовца о додељивању парцела сиромашним сељацима и безземљашима. Скултети је био краљевски комесар у времену од 1819. до 1823.
године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет са грађом Магистрата 19.9.1952. године. Регистратурски је сређен 1975. године. Архивистички је обрађен 1975. године,
а инвентари су израђени 1976. и 1977. године. У време сређивања у
фонд је по провенијенцији издвојено још 7 књига. Књига је микрофилмована 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.14 СИМЕОН СКЕНДЕРОВИЋ, ГРАДСКИ КАПЕТАН
(SKENDEROVITS SIMON VÁROSI KAPITÁNY)
(1834 - 1844), 1825-1850*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: /; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја48
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи тестаменте, купопродајне уговоре, молбе,
Један од бројних успеха Комисије био је и тај да су чланови градске управе требали да
својим примером буду образац уредног и пристојног грађанина (Гашпар Улмер, аналитички
инвентар „Краљевски комесар Скултети у Суботици”, Суботица, 1998).
*
У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив је био: Симеон Скендеровић,
градски капетан (1820-1841).
48
Службени гласник Републике Србије 42/1998.
47
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исплаћене рачуне за разне лекове и робу, уговоре о закупу, изводе из
пореских књига, грунтовнице, облигације, планове поседа.
Историјат ствараоца фонда:
Функцију градског капетан у Суботици, Симеон Скендеровић, градски
сенатор, је вршио у периоду 1834-1844. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет са грађом Магистрата 1952. године, а издвојен је у
посебан фонд 7. марта 1963. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
Ф.15 АНДОР ПОЉАКОВИЋ,
(1814-?), 1813-1851*
Основни подаци о фонд
Количина: књ. /; к. 3; 0,30 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи личну документацију, дипломе, писма приватног карактера, исплаћене рачуне; облигације и парничне списе и
уговоре клијената; те разну преписку.49
Историјат ствараоца фонда:
Андрија Пољаковић, коме је током школовања лично име у духу
времена и државе у којој је живео преведено и добило мађаризовани
облик Андор, рођен је у Суботици 1814. године. Основно и средње
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Андор Пољаковић,
адвокат (1839-1869). Није нам познато зашто је фонд назван по његовом мађаризованом имену
када је, како је већ напоменуто, његово лично име било Андрија. ИАС, Ф. 15, 1. Лична документа
и преписка (1835-1850).
49
ИАСу, Ф. 15, досије фонда.
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образовање стекао је у родном граду, док је правне студије похађао у
Пешти. Студије завршава 1835. године и исте године се враћа у
Суботицу. Конкурисао је за јавну службу у градској администрацији где је
1838. године и примљен на место јавног бележника. Поред тога бавио
се приватно и адвокатуром. Почетак његовог посла је озваничен на
Жупанијској седници 1838. године. Током револуционарних година (18481849), иако је Суботица била ван главних ратних збивања, али ипак у
рукама револуционара, није имао активна учешћа у догађајима што
говори и његова изјава да није имао посла са револуционарном, односно
мађарском војском и да је био „у симпатијама на страни Царске војске“.
Сазнања о њему нагло се прекидају у првим годинама успостављања
Војводства Србије и Тамишког Баната (1850-1860), у којем се административно налазила Суботица. Из тог периода је сачуван његов пасош
који је издала нова администрација на новим службеним језицима:
српском и немачком. Обзиром да је био у напону снаге и ангажованости
на адвокатури а да није претекао четрдесету, можемо само претпоставити да се нагло разболео и умро почетком педесетих.50
Био је ожењен са Јулијаном Гвозденовић са којом се венчао 1843.
године.
Историјат фонда:
Архивска грађа фонда је преузета заједно са грађом Магистрата 1952.
године када је приликом сређивања истог нађена група списа који јој не
припадају, односно која није настала деловањем ове институције, него
сачињава личну архиву суботичког јавног бележника и адвоката Андрије
Пољаковића. Због тога је одлучено да се поменути списи издвоје и да се
третирају као посебан архивски фонд.51
Пре издвајања грађа је била у несређеном стању и измешана. Након
првог регистратурског сређивања утврђен јој је распон година који је
исказан у првом Водичу. Потом је у архивистичком сређивању утврђен
стварни распон година, а током писања овог Водича и коначан језик
грађе. Грађа је сређена по серијама: лична документа, приватна
преписка, благајна, и списи делатности (парнице по абецедном реду
унутар године). Том приликом је сачињен и сумарни инвентар.52
Степен сачуваности:
Књига нема.
Списи су фрагментарно сачувани.
ИАСу, Ф. 15, 1. Лична документа и преписка (1835-1850).
ИАСу, Ф. 15, досије фонда, Записник о примопредаји 03-53/1 од 9. марта 1963. године.
52
ИАСу, Ф. 15, досије фонда.
50

51
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Ф.16 ПАЛ ЕТВЕШ - КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(EÖTVÖS PÁL - KIRÁLYI BIZTOS)
(1840-1845), 1840-1845*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.4; к.3; 0,5 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, аналитички инветар са
именским и предметним регистром
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 2 књиге
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се могу наћи документи у вези са сукобом између главног
судије Ивана Мукића и магистратске већине, избором нових органа Магистрата, сређивање градских финансија, припреме попуне места убирача државног пореза, молбе и жалбе грађана.
Историјат ствараоца фонда:
У времену од 1840. до 1845. године краљевски комесар боравио је у
Суботици ради спровођења избора нових органа Магистрата. Тада је
одредио да се судска функција Магистрата одвоји од управне, да се ради
убрзања судског поступања формира комисија, по узору на друге
градове, која би се бавила мањим преступима; да се оснује Судбени сто
састављен од неколико сенатора на челу са главним судијом, чија би
делатност била потпуно одвојена од Магистрата. Године 1844. комесар
саопштава Магистрату краљеву наредбу по којој стални Судбени сто
састављен од главног судије и четири сенатора треба да буде основан
до 1. јуна те године, па су стога између сенатора одабрани судски „приседитељи” (асесори). Комесар је увео многе новине у време свог мандата, нарочито у вези са финансијама, убирањем заостатака, издао је
многе наредбе у вези са радом Катастарског уреда, чиновника, складишта. Решавао је молбе грађана, нарочито оне које су се односиле на
Имреа Вилова, члана Сената који је злоупотребљавао свој положај.
Историјат фонда:
Фонд је преузет заједно са грађом Магистрата 1952. године и био је
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Етвеш Пал,
краљевски комесар (1840-1841).
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смештен у суботичкој Градској кући, у просторијама Градског народног
одбора Суботица.53 Записници су микрофилмовани 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.17 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА
(BEZIRKSGERICHT) – THERESIOPEL (СУБОТИЦА)
(1850-1861), 1850-1861
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 44; фасц: 140; 42 m
Језик грађе: немачки и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се могу пронаћи нормативни прописи виших судских органа,
принадлежности судских службеника, документи о принудној наплати
пореза, меница и облигација, располагање заоставштином умрлих лица,
грађанске парнице и стечајеви, грунтовни списи, контактирање са другим
судовима у вези појединих конкретних предмета.
Историјат ствараоца фонда:
Царско-краљевски срески суд у Суботици основан је 1850. године,
после револуције у Монархији 1848. године, када је правосуђе потпуно
одвојено од управе. У његову компетенцију спадала је област правосуђа
која је раније била у надлежности Магистрата (грађански, кривични и
оставински предмети, егзекуције, мандатни поступак, вођење грунтовница итд.). Суд је престао са радом 17. априла 1861. године када су
успостављени тзв. уставни судови.
Историјат фонда:
Грађа фонда је до преузимања била смештена у регистратури
Градског народног одбора Суботица у Градској кући. У архивском фонду
недостаје, из непознатих разлога, неколико серија предмета, као и
53

Записник ИАСу о преузимању бр: 58/1952 од 19. септембра 1952. године.
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појединачни предмети из јединица паковања. Фонд је делимично преузет
1952. године54, а у деловима још 1973. и 1988. године од Архива Војводине.55
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су местимично сачувани.
Ф.18 ЗБИРКА ПЛАКАТА
1817-*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. /; к. 10; омота 2; 1,13 m
Језик грађе: српски, немачки, мађарски
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду; аналитички инвентар; тематски регистар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се могу наћи плакати, огласи, прогласи, објаве, апели,
наредбе грађанских и војних органа као и грађанско-политичких странака.56
Историјат збирке:
Јосо Шокчић (Суботица, 1902 – Суботица, 1968), ангажован и вредан
суботички новинар,57 писац и публициста,58 који је по уласку српске војске
у Суботицу 13. новембра 1918. године, када је она de facto, а након
завршетка Првог светског рата и разграничења између Краљевства
Срба, Хрвата и Словенаца и Мађарске и de jure ослобођена аустроугарских стега и припала југословенској држави, у налету општег народЗаписник ИАСу о преузимању бр: 58/1952 од 19. септембра 1952. године.
Записници ИАСу о преузимању бр: 03-558/1973 од 24. септембра 1973. године и бр: 0318/6 од 10. јуна 1988. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив збирке је био: Збирка плаката
(1852–1964).
56
ИАСу, Ф. 18, досије фонда.
57
Kolozsi Tibor, Szabadkai sajtó (1919-1945), Novi Sad 1979, 6-495. Импозантан је број новина
и часописа у којима је Шокчић писао или са којима је сарађивао, баш као што је импозантан
број текстова које је објавио у њима.
58
У његовој публицистичкој заоставштини најзначајнија су дела Subotica pre i posle
oslobođenja, Subotica 1934; и, мада у рукопису, најпознатије и најцитираније дело Sto godina
štampe u Subotici, Gradska biblioteka u Subotici.
54
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ног одушевљења, почео да сакупља архивски материјал ради описивања деловања Срба и Буњеваца у судбоносним догађајима 1918. године.59 То је, међутим, прерасло у страст која се продужила кроз читав
његов живот. Скупљао је разнолики материјал из прошлости: документе,
фотографије, писма, плакате, књиге. Редовно је обилазио колекционарска удружења и изложбе, ступао у лични контакт са колекционарима
и власницима појединих докумената и плаката од којих их је откупљивао
или замењивао. Временом је прикупио знатан и вредан историјски
материјал: архивалије, фотографије, новине, публикације и књиге, који је
после Другог светског рата предао суботичким установама културе:
Градском музеју, Градској библиотеци и Историјском архиву (делом
понудио за откуп, а делом „својом вољом“ уступио).60 Данас се збирка
формира од плаката који су прикупљени од разних стваралаца.
Историјат збирке:
Збирка је настала спајањем архивског материјала у више наврата.
Сачињена је од преузете и поклоњене архивске грађе коју је формирао
суботички новинар и хроничар Јосо Шокчић, након судког спора који се
водио између Шокчића и Архива 1963. године.61 Збирци су се затим
додавали предмети архивске грађе која се налазила унутар ИАС, а затим
накнадним преузимањем у несређеном стању (1990).62 Архивска грађа
се налазила у доста прегледном и делимично сређеном стању. Рад на
сређивању збирке почео је током 1971. године и вршен је у више наврата.
У првој фази архивска грађа је сређивана по хронологији, извршена је
нумерација и упакована је у архивске кутије. У другој фази сређивања
збирке који се одвијао 1980. године, извршено је издвајање плаката у
засебан део збирке.
Нова количина плаката преузета је 1990. године. Материјал је био у
несређеном стању, а након сређивања по хронолошком принципу,
стављена је у поредак и придодат је збирци.
На оштећеном плакату („Оглас за 1 мај 1914”) извршено је лечење и
рестаурација у Матици српској у Новом Саду 1988. године.63
Joso Šokčić, Subotica pre i posle oslobođenja, Subotica 1934.
ИАСу, Записник о примопредаји 1963; Zoran Veljanović, Pro Arhivo-De Arhivo, u: Rukovet,
časopis za književnost, umetnost i kulturu, god. XLIII, Subotica, 4-5-6/1997, 52-53.
61
Судски спор, односно тужба, која је покренута, па и сама нагодба између установе и
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ИАСу, Ф. 18, Збирка плаката 1848-1980, досије фонда.
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Ф.19 ГИМНАЗИЈА „МОША ПИЈАДЕ“ GIMNÁZIUM – СУБОТИЦА
(1852–), 1852–1977
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.227; к.16; 11,25 m
Језик грађе: српски, латински, немачки, мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:

Грађа садржи податке о ученицима, а делимично о раду и
финансирању школе.
Историјат ствараоца фонда:

У Суботици је у првој половини деветнаестог века постојала црквена
школска установа која је у свом називу имала реч гимназија. Међутим,
темељ за покретање јавне - световне гимназије био је документ под
називом „Упутство за организацију гимназија и средњих школа у
Аустрији“ („Entwurf der Organisation der Gyмnasien und Realschulen in
Öesterreich“), који је потписао аустријски цар Фердинанд, 15. септембра
1849. године. Тим документом, насталим после превирања у Угарском
делу монархије, власт у Бечу, очито свесна недостатака у постојећем
школском систему у држави, желела је да реформише образовни систем.
„Покретач“ документа било је Министарство културе и школства. Ту је
прописан облик школства који је, углавном, актуелан и данас, како у самој
Аустрији тако и у државама које су проистекле из Монархије. Гимназија
траје осам година, четири године ниже и четири више. Предавачи су
световна лица, морају да специјализују предмете које предају итд.
Средња школа траје шест година, три нижа и три виша разреда. Повећан
је број предмета.
У почетку, од школске 1852. године, суботичка Гимназија ради само са
четири нижа разреда. Као потпуна велика Гимназија постоји од 1862/63.
године (са одељењима од првог до осмог разреда). Од 1878/79. школске
године гимназија добија назив ГРАДСКА. У 1899. години наставници и
ученици улазе у нову зграду у шестом кварту, где се и данас налази.
Чести ратови и промене друштвених уређења утицали су и на честе
промене назива и карактера школе. Но, на основу решења Одељења за
просвету АПВ у Нoвом Саду, од 12. новембра 1945. године, бр. 9743/45
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основана је Државна потпуна мешовита гимназија са мађарским
наставним језиком, која је као таква радила до 1946. године. Године 1950.
мења назив у „Виша мешовита гимназија са српскохрватским наставним
језиком“. Решењем Народног одбора среза Суботица, бр. 01-19456 од
15. јула 1956. године гимназије са српскохрватским и мађарским
наставним језиком спојене су у једну, под називом: „Гимназија Моша
Пијаде Giмnáziuм – Суботица“. Реформом школства Гимназија као
средња школа остала је од петог до осмог разреда, што је од школске
године 1958/59. бележено као први, други, трећи и четврти разред.
Гимназија је укинута 1976/77. године. Школа која ју је наследила је имала
одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера.
Историјат фонда:
Грађа је преузета из зграде Гимназије од школе која је 1988. године
радила у тим просторијама.64 Списа из раног времена рада Гимназије
нема, а сачувана грађа је из последњег периода рада школе.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.20 СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦЕ (SZABADKA SZABAD KIRÁLYI
VÁROS TÖRVÉNYSZÉKE) – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1861–1871), 1861–1872
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 96; к: 152; 25,50 m
Језик грађе: мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Микрофилмовање: делимично, 4 књиге
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи грађанске парнице, кривичне предмете, регистрацију
трговачких фирми, грунтовне списе, хипотеке, менице и облигацију,
тестаменте, наредбе вишег суда, објаве преког суђења, саслушања и
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Записник ИАСу о преузимању бр: 03-18/21 од 30. децембра 1988. године.
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достављања за друге судове, наслеђа и поклоне, стечајеве, извршења
пресуда, уговоре, извештаје из затвора, те полугодишње и годишње
статистичке извештаје Суда.
Историјат ствараоца фонда:
Судбени сто Суботице основан је одлуком Градског представништва
Суботице 22. априла 1861. године. Његовим оснивањем судска власт је
поново враћена градском управном органу - муниципији, као што је то
било до 1848. године. Председника суда и судије именовало је Градско
представништво из редова сенатора одредивши њихов број, Привремени
судски пословник донело је Градско представништво, све до земаљског
закона о судовима. Поред управно-персоналне овисности Суд је и финансијски био под контролом града; једино је канцеларијско пословање
и судска (земљишнокњижна) архива била потпуно одвојена од канцеларијског пословања Градског представништва и његове управе.
Законским чланом о обављању судске власти (чл. 4 из 1869. године)
муниципијама је одузето право обављања судске власти, а Законом о
уређењу првостепених судова (зак. чл. 31 из 1871. године) основана је
земаљска мрежа самосталних, од мунипицијалних органа независних
судова, којим је укинут и Судбени сто Суботица 31. децембра 1871.
године.
Историјат фонда:
Архива Судбеног стола Суботице по упутству Министарства правде
Краљевине Угарске предата је архиви Градског већа Суботице. У
Историјски архив Суботица примљена је из простора Градског народног
одбора Суботица, 19. септембра 1952. године.65 Записници су микрофилмовани 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Записник ИАСу о преузимању бр. 58/1952 од 19. септембра 1952. године.

Ф.21 ПОГРЕБНА УДРУЖЕЊА СУБОТИЦА (SZABADKAI
TEMETKEZÉSI TÁRSASÁGOK) - СУБОТИЦА
(1863-1946), 1863-1946
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.292; к. 19; 5,62 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине материјали настали у раду суботичких погребних
предузећа: Суботичко погребно удружење „Стеван Први Мученик“, Суботичко задружно припомоћно друштво и Суботичко треће погребно
удружење (основано 1863. године).
Грађа садржи записнике са седница управних одбора и годишњих
конференција удружења, чланске књижице, рачунске књиге итд.
Историјат ствараоца фонда:
Погребна удружења почињу са радом 1863. године и имала су
социјалну улогу. У случају смрти најсиромашнијих грађана, њихове породице би одмах добијале материјалну помоћ. У Суботици је било неколико таквих удружења. Погребна удружења престала су да постоје
1946. године, да би њихов делокруг преузео „Градски погребни завод у
Суботици“.66
Историјат фонда:
Рачунске књиге преузете су 1949. године, а списи 1953. године.67
Тачни подаци о ранијим оштећењима и губицима нису познати.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Седница Градског народног одбора одржана је 13. јула 1946. године.
Записник ИАСу о преузимању бр: 31 од 25. априла 1953. године.
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Ф.22 ШКОЛСКО НАДЗОРНИШТВО СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1869-1945), 1869-1946*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.197; к.174; 24,37 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Организационе јединице:
I Школско надзорништво
II Школско надзорништво
I Просветни одељак
II Просветни одељак
Месни школски одбор
Управе основних школа
Економат месног школског одбора
Председништво школског старатељства
Школско старатељство
Народно просвећивање
Комисија за надзор забавишта
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи ове књиге: записнике о избору учитеља, управних
седница, оснивачке скупштине Надзорног одбора за забавишта у Суботици, затим деловоднике I и II школског надзорништва. Такође је
сачувана грађа Управе основних школа као и финансијско рачуноводствене књиге. Грађа садржи списе I и II школског надзорништва
која се односе на поверљиву и општу преписку, списе I и II просветног
одељка, школског одбора, месног одбора, економата Месног школског
одбора, општег народног образовања (који садрже податке о броју
одржаних предавања, излета, аналфабетских течајева, концерата и
курсева ради допуњавања основног образовања). Поред тога садржи
службену преписку између школских власти и појединих забавишта.
Историјат ствараоца фонда:
Грађанским развојем, становништво у градовима измиче црквеном
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Школско
надзорништво - Суботица (1869 - 1945).
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утицају што је видљиво и у области школства. Законским чланом XXXVIII
из 1868. године постављени су основи савременог школства, што наредне 1869. године доводи до оснивања Месног школског одбора,
касније названог Школско надзорништво. Имплементација новог система
школске управе као и општинских школских надзорништава у грађанску
администрацију трајала је до 1876. године када је коначно утврђена
организација и делатност народних школских власти.
Деловање мађарских школских органа престало је децембра 1918.
године смењивањем Мије Мандића, школског надзорника у Суботици.
Тада је формиран самостални школски округ у Суботици.
Школски надзорник на челу осталих службеника Школског надзорништва је био у смислу законског члана XXVIII из 1876. године члан
административно - управног одбора као референт за школство. Од 1918.
године школски надзорник је у смислу члана 76. Закона о народним
школама за свој рад одговарао Надзорничком савету.
Рад народних школа је регулисао Закон који је донешен 19. априла
1904. године. Овај Закон је доживео измене и допуне 23. јула 1919.
године и као такав је функционисао. Одлуком тадашњег министра
просвете Светозара Прибићевића од 6. јуна 1920. године просветни
закон Србије је проширен и на Војводину због једнообразности. Тек у
годинама диктатуре (од 1929. године) ће након више предлога доћи до
успостављања јединственог школског законодавства за целу земљу.
Доћи ће до изједначавања јединствених наставних планова за народну
школу.
Врховну управу над свим народним школама, забавиштима и другим
просветним установама имао је министар просвете вршећи је непосредно или посредно преко банских управа, односно банских школских
надзорника, среских начелника, односно среских школских надзорника
и преко управа школа. Министар просвете је образовао школске срезове
и постављао среске школске надзорнике. Свака школа је имала свог
управитеља који је такође био именован.
Године 1929. је увођењем шестојануарске диктатуре, у оквиру
Краљевске банске управе Дунавске бановине у Новом Саду формирано
и просветно одељење. На челу Просветног одељка је био начелник, а
оно је имало два одсека: одсек основне и одсек средње наставе.
Срески начелници су управљали школама преко среских школских
надзорника.
У Суботици су у међуратном периоду постојала два Школска надзорништва. Прво је обухватало градске школе, а друго је било за салашке школе. Одлуком Министра просвете је 1927. године извршено
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формирање школских срезова, тако да су Првом суботичком школском
надзорништву припале школе суботичких салаша и град Суботица одељења са државним наставним језиком са седиштем надзорника у
Суботици. Друго школско надзорништво су чиниле школе у граду Суботици и на салашима - одељења са мађарским наставним језиком и цео
Тополски срез са седиштем надзорника у Суботици. Школске управе у
Жеднику, Келебији и на Палићком путу у погледу опште администрације
припадале су такође Првом школском надзорнику.
У Суботици се у међуратном периоду, почевши од 1918. године,
помиње више среских школских надзорника: Деже Ригер (Rieger Dezső),
Александар Микић 1922. и 1928. године, Петар Огњанов од 1926-1928.
године и Радомир Вујић од 1931-1940. године.
Посебан значај у систему школске управе имале су школске општине,
управе општине и месни школски одбор.

Образовање месног школског одбора датира од 31. августа 1921.
године, а свој рад је започео 7. септембра 1921. године.

Председик Месног школског одбора био је велики жупан града. Месни
школски одбор су сачињавали: председник управне општине, управитељ
основне школе, управник грађанске школе, општи реонски лекар и пет
угледних лица које бира општински одбор.

Закон о народним школама који је објављен у Службеним новинама
Краљевине Југославије број 289 од 9. децембра 1929. године предвиђао
је обавезно осмогодишње школовање. Основна и виша народна школа
су трајале по четири године. Међутим, ова законска обавеза често није
осликавала праву слику стања. Посебно је овај закон било тешко применити на селу у време сезонских и летњих послова.

Министар просвете је вршио надзор над свим школским среским
надзорницима, који су пак вршили надзор над школским управитељима
које је имала свака школа. Функција школског надзорништва престала је
после ослобођења, оснивањем Одељења за просвету при Окружном
народноослободилачком одбору у Суботици на основу члана 3. тачке 2.
Одлуке о привременој организацији и делокругу рада народноослободилачких одбора на територији Војводине 1945. године (Службени лист
Војводине бр.1/1945).
Историјат фонда:

Грађа овога фонда је затечена 1949. године у садашњим просторијама Архива у Градској кући у потпуно расутом стању. Већ наредне
године је извршено разврставање грађе по годинама.
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Граничне године фонда су од 1869-1946. године. Књиге су сачуване у
периоду од 1894-1946. године, а списи од 1869-1946. године. Већина
сачуваних књига и списа датира из периода од 1919-1941. године, када
је Школско надзорништво као такво функционисало. Фонд је сређен 2004.
године.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.23 КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦА (SZABADKAI KIRÁLYI
TÖRVÉNYSZÉK) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1871-1918), 1882-1918
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: 237; к:133; фасц.352; 80,85 m
Језик грађе: мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Организационе јединице или серије:
Судска управа;
Земљишно-књижни списи;
Оставински списи;
Грађански предмети;
Стечајни предмети;
Кривични предмети;
Старатељски предмети;
Списи Трговачког суда;
Менични предмети;
Урбаријални списи;
Урбаријални списи: одељења Сента;
Жалбени другостепени предмети;
Извештаји о годишњим скупштинама акционарских друштава;
Изабрани суд за осигурање радника;
Уред за осигурање радника;
Разно.
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи принадлежности судских службеника, земљишнокњижне списе, оставине, одређивање старатеља; грађанске, имовинске,
стечајне и бракоразводне парнице, наплату меница и брисање заложног
права, кривичне предмете убиства, пљачки, разбојништва, крађе и друго.
Историјат ствараоца фонда:
Краљевски судбени сто у Суботици (Királyi Törvényszék Szabadkán)
основан је наредбом Министарства правде Краљевине Угарске број 9225
IМ од 2. новембра 1871. године, на темељу 1. параграфа Законског члана
32 о увођењу првостепених судбених столова и среских судова. У надлежност суда спадала су кривична дела убистава, дела учињена против
јавног здравља, отмице деце, разбојништво, повреде личне слободе,
паљевине, уцене, кривична дела за које је предвиђена смртна казна,
доживотна робија односно затвор изнад пет година; грађански предмети
утврђивања међе и власништва над некретнинама, брачне парнице,
трговачки предмети, урбаријални, комасациони и други имовинско правни предмети. У надлежност Суда спадали су и послови грунтовне
власти, односно вођење земљишних књига, с тим да је министар правде
у оправданим случајевима овлашћен да пренесе грунтовне власти на
среске судове.
Територијално, Суд је покривао Суботицу, Бачку Тополу, Сенту и
Бачалмаш (данашња Мађарска) и у свом саставу је имао среске судове
у истим местима. Организационе јединице или серије фонда јесу: судска
управа, земљишно-књижни списи, оставински списи, грађански предмети, стечајни предмети, кривични предмети, старатељски предмети,
списи Трговачког суда, менични предмети, урбаријални списи, урбаријални списи - одељења у Сенти, жалбени другостепени предмети, извештаји о годишњим скупштинама акционарских друштава, изабрани суд за
осигурање радника, уред за осигурање радника, разно.
Распадом Аустроугарске монархије Суд је дошао у састав Републике
Мађарске, а de facto је припадао Краљевини Србији. Суд није признао
отцепљење Војводине и прикључење Србији, односно Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца, па је и надаље судио по наредбама Министарства
правде Мађарске. Тако је било до фебруара 1919. године када у просторије Суда улази особље Краљевине СХС и почиње да суди по
правним нормама новоуспостављене државе. Суд је преименован у
Судбени сто Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца у Суботици, а после
потписивања мировног уговора у Тријанону 4. јуна 1920. године, између
Краљевине Срба , Хрвата и Словенаца и Краљевине Мађарске, престала
је надлежност Суда на територији која је остала у саставу Мађарске.
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Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у Сремским Карловцима, 19. маја 1966.
године у оштећеном стању, као последица честог пресељења, страдања
у бомбардовању у Другом светском рату и влаге у просторијама у којима
је чувана.68
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.1 Судска управа (1898-1918)
Количина архивске грађе: књ: 7; к: /; фасц: 8
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи о руковођењу и организовању рада у Суду и
појединим одељењима, писарницама и другим службама; решавање
кадровских и персоналних питања судија и судских службеника; извештаји о раду и проблемима суда; статистички извештаји.
Степен сачуваности:
Књиге и списи су делимично сачувани.
23.2 Земљишно-књижни списи (1901-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 150
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи о књижењу стицања и промена права власништва
над некретнинама, књижењем и брисањем права залога, плодоуживања,
службености и осталих стварних права над некретнинама.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.3 Оставински списи (1909-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 20
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи оставинских поступака на темељу законског и
тестаментарног наслеђивања.
68
Део грађе преузет је од Архива Војводине, 1989. године, број записника 03-18/31989. године.
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Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.4 Грађански предмети (1871-1918)
Количина архивске грађе: књ: 61; к: /; фасц: 1
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи налазимо парнице ради остварења стварних права над некретнинама, деобне парнице међу сувласницима, парнице ради утврђивања међа, земљишно-књижно брисање заложних права, предмети
fideikoмisa, урбаријални предмети, предмети комасације, регулисање
имовинских односа услед колонизације.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.5 Стечајни предмети (1891-1911)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 1
Језик грађе: мађарски, немачки
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи само стечајне предмете.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

23.6 Кривични предмети (1897-1918)
Количина архивске грађе: књ: 26; к: /; фасц: 94
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети о извршеним кривичним делима убиства,
тешких и лаких телесних повреда, разбојништава, крађе, паљевине,
проневере.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.7 Старатељски предмети (1891-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 2
Језик грађе: мађарски, немачки
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети о одређивању старатељства над малолетним,
одсутним и непознатим лицима, као и предмети у вези одузимања
„својевласти“.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.8 Списи Трговачког суда (1891-1914)
Количина архивске грађе: књ: 40; к: /; фасц: 2
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети о уписивању правних лица (предузећа, деоничарских друштава, задруга и других) у трговачке и задружне регистре.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.9 Менични предмети (1905-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 29
Језик грађе: мађарски, немачки
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети меничних парница.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

23.10 Урбаријални списи (1901-1913)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 2
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи о регулисању имовинско-правних односа после
укидања феудалних односа.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.11 Урбаријални списи - Одељење за Сенту (1879-1898)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 3
Језик грађе: мађарски, немачки
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи о регулисању имовинско-правних односа после
укидања феудалних односа.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.12 Жалбени другостепени предмети (1894-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 39
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи грађанских парница и кривичних предмета у призивном поступку.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.13 Извештаји о годишњим скупштинама акционарских друштава
(1912-1914)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц:
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи Трговачког суда о променама насталим код
правних лица.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.14 Изабрани суд за осигурање радника (1908-1917)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 2
Језик грађе: мађарски, немачки
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети социјалног осигурања.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

23.15 Уред за осигурање радника (1910-1916)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 1
Језик грађе: мађарски, немачки
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су предмети социјалног осигурања.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
23.16 Разно (1911-1918)
Количина архивске грађе: књ: /; к: /; фасц: 88
Језик грађе: мађарски, немачки

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су парнични, ванпарнични и административни списи из
области управе.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.24 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ ШКОЛА У СУБОТИЦИ
1871-1946
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ:162; к./; 7,30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се може наћи: збирка матичних књига основних школа, дневници, уписници са ужег и ширег градског подручја; подаци о броју, локацији и називима основних школа, о броју разреда и ученика у њима, о
наставним предметима и успеху појединих ђака на крају школске године.
Историјат ствараоца фонда:
Збирка матичних књига основних школа у Суботици вештачка је
творевина настала пре њеног преузимања те су подаци о ствараоцу
збирке непознати.
Историјат збирке:
Матичне књиге, дневници, прозивници, уписнице основних школа
затечени су у садашњим просторијама Архива приликом оснивања ар-
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хивског средишта. Збирка обухвата време од 1871. до 1946. године. У
1999. и 2000. години књиге су сређене и није било излучивања.69
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.25 ОПШТИНА БАЈША (BAJSA NAGZKÖZSÉG IRATAI) - БАЈША
(1754-1918), 1866-1918*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: 12; к: 1; 0,40 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:

Грађа фонда садржи записнике општинског председничког тела, записнике са седница, деловоднике са индексима, главну књигу пореза
општине Бајша, књигу друмарине, главне књиге благајне, дневник убирања пореза, дневнике благајне и списе без деловодствене ознаке који
се односе на смртне случајеве мобилисаних војника те платне спискове.
Историјат ствараоца фонда:

На општинско представништво Бајше наилазимо 1753. године,
потписивања првог уговора у Бачу, склопљеног између колониста Бајше
представљених од бележника, кнеза, општинског заклетника и општинског послужитеља спахије. Општинска управа Бајше је званично
основана 1754. године. Општина је пословала на основу I законског
члана из 1836. године, XVIII члана из 1871. године, V члана из 1876. и
XXII члана из 1886. године. Општина Бајша престаје са радом 1918.
године.
Историјат фонда:

Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Месне канце69
Сумарни инвентар урађен је 2001. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско
поглаварство Бајша (1873-1918).
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ларије Бајша. Већински део грађе фонда је преузет 12. јуна 1968. године,
а мањи 4. октобра 1971. године.70
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.26 СИРОЧАДСКИ СТО ГРАДА СУБОТИЦЕ - СУБОТИЦА
(?-1947), 1874-1947*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.466; к.509; 70,75 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване књиге су записници, деловодници (општи и помоћни),
индекси (општи, малолетника и престанка малолетништва, пунолетности
и престанка пунолетности, брисаних на основу решења бр. 2514/1946) и
финансијске књиге (главне благајничке књиге, главне књиге масе, осигурања имања, контролни дневници).
Списи су распоређени у четири одељења која постоје од 1916-1941.
године. Од 1942-1947. године грађа се не дели на одељења већ је
заједничка. Прво одељење је било опште, друго је одељење малолетника и штићеника, треће је одељење малолетника и штићеника
стране завичајности. Четврто одељење се појављује само 1931, 1939. и
1941. године, а садржи представке, преписку, дописе, примедбе и финансијске списе. Преписка из 1947. године дели се уз ону општу и на
преписку тзв. старатељства, а у ринфузи је пронађена председничка
архива Сирочадског стола Суботице.
У прва три одељења која су количински највећа налазе се разне врсте
записника (о оставинској расправи, о смртном случају, о прегледању
старатеља или скрбника, пријемни, јавнобележнички, пленидбени), следе разне одлуке, решења, жалбе, молбе, извештаји, инвентари оставине,
70
Записници ИАСу о преузимању бр: 03-524/1/1968. и 02-571/1/1971. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Сирочадски сто града
Суботице (1874–1947).
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купопродајни уговори, „поседовнице”, „теретовнице”, „властовнице”,
опоруке, рачуни, пуномоћја; изводи из матице рођених, венчаних и умрлих; закључци, позивнице, искази о смртном случају, огласи, дописи,
јавнобележничке исправе, сведочанства, пореске књижице. Уз то сачувана је преписка са сирочадским столовима других градова у вези са малолетницима и штићеницима стране завичајности, спискови старатеља
и лица под старатељством, оставински списи, документи у вези са стицањем пунолетства, дозволе за склапање брака, закупни уговори, документи о усвојењу, списи о деобама имовине, списи о улагању имовине
штићеника у банке и штедионице, правни документи о парницама које је
Сирочадски сто водио са наследницима и старатељима око коришћења
имовине малолетника.
Историјат ствараоца фонда:
Датум оснивања Сирочадског стола града Суботице није сачуван и
познат. Сирочадски сто је био туторствена (старатељска) власт. Преко
својих сирочадских столова старатељску власт у првом степену вршили
су муниципији и градови са уређеним сенатом. Права и дужности тутора
или старатеља била су регулисана законом.71 Главни задатак Сирочадског стола града Суботице био је очување интереса својих штићеника.
Тутор или старатељ је морао редовно слати извештаје о васпитним
околностима и здравственом стању штићеника.
Према натписима са печата назив Сирочадски сто се мењао више
пута: Szabadka sz. kir. varos arvaszeke (1905, 1906, 1911, 1942), Szabadka
sz. kir. varos arvaszeke Kiadohivatalaarvaszekenek (1942), Сирочадски сто
града Суботице (1920), Сирочадски стол града Суботице (1934), Народни
ослободилачки одбор за срез Суботицу Сирочадски сто (1945) и Градски
народни одбор Сирочадски стол Суботица (1948).
Сирочадски сто града Суботице се састојао од председника, бар два
„приседника”, бележника и помоћног особља. Седнице Сирочадског
стола биле су јавне и двојаке: пуне и сенатске (редовне и ванредне).
Пословник Сирочадског стола одређивало је Министарство унутрашњих
дела. Од 1947. године функцију Сирочадског стола града Суботице преузима Одсек за социјалну политику и народно здравље при Извршном
одбору Градског народног одбора.
Опширнији подаци о раду сирочадских столова могу се наћи у књизи:
„Закон о туторству и старатељству (Зак. чл. XX: 1877 и VI: 1885) са
71
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XX зак. чл. из 1877. године и VI зак. чл. из 1885. године.

Пословником сирочадских столова, те општине као туторствене власти”
штампане у Сомбору 1926. године аутора Петра Жоржа.
Историјат фонда:
Примопредаја несређеног регистратурског материјала Сирочадског
стола града Суботице извршена је 14.7.1964. године од Скупштине среза
Суботице где је регистратурски материјал био смештен. Грађа је
приликом преузимања само делимично сачувана, а сређена је по
одељењима (кутије) и врстама (књиге). Није било излучивања.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.27 ДРЖАВНА ЖЕНСКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (MAGYAR KIRÁLYI
ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNY ISKOLA) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1875-1944), 1875-1943*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.68; к.1; 1,40 m
Језик грађе: српски, буњевачки, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуванa архивска грађа садржи уписнице које садрже податке о
ученицима (име и презиме, датум и место рођења ученица, име и занимање родитеља), о броју разреда и броју ученица у њима, о наставним
предметима и успехом појединих ученица, записнике наставничког већа,
записнике приватних испита и поделу коју су наставници добили по
предметима.
Историјат ствараоца фонда:
Школа је основана 1875. године под називом „A szabadkai polgári
leányiskola” са циљем да се и женској омладини пружи савременије
образовање.72 Ово је нарочито било изражено на пољу културе а тиме је

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Женска грађанска
школа - Суботица (1876-1919).
72
ИАСу, Ф. 2, 7602/polg. 1874.
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постигнут циљ да жене буду самосталне и оспособљене за рад,
подизање и васпитање новог грађанског нараштаја односно грађанске
омладине. Први директор школе био је професор Цобот Ференц школске
1875/1876. године.
Школа је 1884/1885. године постала општинска. У школској 1918/1919.
школа се звала „Женска мађарска грађанска школа“. Поред ове основана
је 1919. године „Мешовита буњевачко-српска грађанска школа у Суботици“. Уместо претходне две, 1920/21. године школа ради као
мешовита (за мушку и женску децу) под називом „Државна грађанска
школа у Суботици“. Године 1921/1922. на печату се налази предњи
назив, а руком писано се користи назив „Државна буњевачко-српска
мешовита грађанска школа“. Године 1922/1923. још се пише предњи
назив, а на печату се налази назив „Женска грађанска школа у
Суботици“, касније школа постаје „Државна женска грађанска школа“, а
од 1937/1938. школске године назив је допуњен и именом „Краљица
Марија“. У периоду од 1941-1944. године назив школе је „Маgyar Királyi
Állami Polgári Leányiskola Szabadka”. Школа је укинута решењем од 20.
децембра 1944. године.73
Историјат фонда:
Део регистратурског материјала овога фонда који се односи на период
од 1918. године преузет је из зграде Гимназије „Моша Пијаде“ 1967.
године, а остали део је пренет 1988. године из зграде Гимназије од
тадашње Грађевинске средње школе „18. новембар“.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.28 ПУЧКА КАСИНА - СУБОТИЦА
(1878-1947),1878-1947

Основни подаци о фонду
Количина: књ. 7; к. 3; 0,66 m
Језик грађе: хрватски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
73
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ИАСу, Ф:166, Команда места Суботице дел. Бр. 814/1944.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи правила „Пучке касине“, попис чланова и
часника; персоналне списе; печат друштва, списе у вези са задужбинама:
фонд Марије Сударевић-Малагурски и фонд за стипендирање сиромашних студената; списе о корисницима стипендија и награђивањем
сиромашних ученика; записнике вођене на појединим седницама,
извештаје о раду, позивнице и програме итд.74
Историјат ствараоца фонда:
Пучка касина је основана 1878. године као читаоница суботичких
Буњеваца са циљем да шири и унапређује образовање свога живља, те
да сакупља и чува национално-културне особености Буњеваца и организује својим члановима друштвени живот. Сходно постављеним циљевима прво име друштва имало је национално обележје и било је
„Буњевачка касина“, али јој је веома брзо аустроугарска администрација
ускратила деловање забранивши јој рад.
Рад друштва је настављен тек са променом националног имена у
„Пучка касина“. Друштво је имало двојаку делатност. У првом реду пуко
окупљање чланства, доласку у просторије, програм и рад у секцијама, и
друго, много комплексније, да својом културном и просветном делатношћу доприноси буђењу и одржавању националне свести код Буњеваца, и на тај начин да буде брана однарођивања и интезивној
мађаризацији буњевачког живља које је узело маха посебно у другој
половини XIX столећа. Друштво је 1935. године покренуло свој часопис
под називом „Klasje naših ravni“. Током Другог светског рата уредништво
је компромитовало часопис величајући усташки режим НДХ, те је новоуспостављења комунистичка власти забранила његово излажење 1947.
године.75
Историјат фонда:
Прва количина регистратурског материјала фонда је у доста лошем и
несређеном стању преузета 19. децембра 1949. године од Градске
библиотеке у Суботици.76 После преузимања била је смештена у
ИАСу, Ф. 28, досије фонда.
Исто. Уредништво се у потпуности ставило у службу новопрокламоване НДХ, те се
изместило у Загреб. Текстови који су током 1941-44. године компромитовали часопис односили
су се на усташки режим НДХ и припаднике усташа који су писали или о којима је писано у
часопису. Излажење часописа је почетком деведесетих година обновљено те и данас редовно
излази фокусирајући се на књижевност и науку, односно на оно за шта је и основан.
76
ИАСу, Ф. 28, досије фонда, Записник о преузимању архивске грађе бр. 96/1949.
74

75

83

архивском сабиралишту у тадашњој Енгелсовој улици бр. 9. Због неадекватних услова чувања била је изложена пропадању. Пренета је у
садашњу просторију Архива у Градској кући 1951. године. Приликом
преузимања извесне количине несређених и разноликих докумената (144
комада) од Градске библиотеке у Суботици 1959. године, примећене су
а затим и издвојене и прикључене новом фонду оне архивалије које
спадају у овај фонд.77 Сређивање је вршено у два маха: 1960. и 1972.
године.78 Приликом инвентарисања фонда 1981. године начињена је
прва белешка о историјату творца фонда, док је 1987. године урађен
коначни попис архивске грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.29 ПАЈА КУЈУНЏИЋ, јавни радник
(1858-1915), 1879-1914*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски, хрватски, латински
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи проповеди и изводе из духовних вежби;
рецензије за публикације верског карактера; преписку; жалбене одлуке
органа Управног одбора Савета града Суботице, а које се односе на
одстрањење хрватског и буњевачког језика из школа.79
Историјат ствараоца фонда:
Паја Кујунџић (Суботица, 15. мај 1858 - Суботица, 10. октобар 1915) је
био католички свештеник, надбискупски повереник и катихета у суботич77
ИАСу, Ф. 28, досије фонда, Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-377/1 од 23.
новембра 1959.
78
ИАСу, Ф. 28, досије фонда, бр. 04–643/1972.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Паја Кујунџић, јавни
радник (1879-1914).
79
ИАСу, Ф. 29, досије фонда.
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кој Гимназији до 1909. године када је изабран за жупника цркве св. Ђурђа
где је остао до краја свог живота.
Школовање је започео у родном граду, а потом у верској школи у
Калочи. Поставши свештеник службовао је најпре у Бикићу и Моноштору
да би 1885. године дошао у Суботицу где, поред верске службе, ради и
као вероучитељ у Гимназији.
Живот је посветио католичкој цркви и борби за национална права
Буњеваца, посебно борби против мађаризације, а за право коришћења
материњег језика у школама. У том правцу је пред Први светски рат,
заједно између осталих и са Мијом Мандићем, покушао да оснује
народну школу на материњем језику. Упознао је и бискупа Ивана
Антуновића, али и друге буњевачке прваке који су деловали у најстаријем буњевачком друштву у Суботици - Пучкој касини. Желећи бољитак буњевачкој омладини био је један од оснивача друштва „Кола
младежи“ која је деловала са циљем очувања буњевачких народних
обичаја.
Сарађивао је у разним часописима, листовима и календарима, а као
уредник се појављује 1884. године у суботичком календару Bunjevačkošokačka Danica.80
Историјат фонда:
Код преузимања грађа је била у несређеном стању, измешана са
разном документацијом и смештена у Градској библиотеци Суботица која
ју је уступила Историјском архиву 1953. године.81 Почетком седамдесетих
приступило се сређивању грађе док је приликом инвентарисања 1986.
године сачињен сумарни инвентар.82
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Исто.
ИАСу, Ф. 29, досије фонда, Записник о примопредаји бр. 377/1959; ИАС, Ф. 48, Досије
фонда, допис о примопредаји бр. 03-377 од 23. новембра 1959. године. Укупна количина
измешане и несређене грађе износила је 144 предмета. Прегледом и разврставањем
докумената уочена је њена припадност неколицини фондова, те је затим по припадности
издвојена и одлагана на припадајуће место.
82
ИАСу, Ф. 29, досије фонда.
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Ф.30 УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - СУБОТИЦА,
(1886-1950),1867-1950*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. 208; к. 24; 12,10 m
Језик грађе: српски 50%, мађарски 50%
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: фонд је од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике „Удружења занатлија“; записнике
управних седница, деловоднике Удружења занатлија, евиденције, ученичке уговоре; списе секција месара, малих занатлија, кројача, молера,
фарбара, вунопрелаца, ткалаца, трикотажера, металаца; списе у вези са
полагањем мајсторског испита, именике занатлија по струкама, испитне
комисије помоћника, списе упослених помоћника, радничке књижице,
евиденције чланских доприноса, кореспонденцију са органима власти и
члановима Удружења, финансијску документацију итд.83
Историјат ствараоца фонда:
Оснивачка скупштина „Општег занатлијског удружења“ одржана је 23.
априла 1885. године, када је донет Статут Удружења и обнародован
почетак рада.84 Међутим, већ сутрадан су се јавиле потешкоће у
верификацији Удружења па и оспоравања које су поднеле неке занатлије
које нису учествовале на скупштини. Па ипак, сагласност на акте
Удружење добија од надлежног Министарства 18. фебруара 1886. године
и од тада и de jure постоји.85 Задаци Удружења су били у првом реду да
заступа и унапређује интерес занатства и узајамно помаже чланове (кроз
школовање, доброчинске фондове, пружа помоћ породицама у невољи
и несрећи, помаже члановима да оснују предузећа и задруге, организује
заједничку набавку сировина и производњу итд.). Такође, међу задацима
Удружења је био и друштвени и спортски живот, те је стога Управа
организовала забаве, прославе и спортска такмичења.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење занатлијаСуботица (1879-1961).
83
ИАСу, Ф. 30, досије фонда.
84
ИАСу, Ф. 2, II 289/1885.
85
Исто.
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После Другог светског рата Удружење је прерасло у Занатску
комору.86
Познати су следећи називи Удружења: Sabadkai Altalanos ipartestulet,
Суботичко обртничко удружење, Суботичко занатлијско удружење,
Удружење занатлија за град Суботицу, Удружење занатлија за срез и
град Суботица.87
Историјат фонда:
Грађа фонда је у деловима и фрагментима преузимана у више
наврата од СО Суботица: 1965, 1966, 1968. године и од Удружења занатлија: 1967. и 1980. године, измешана са архивском грађом других
ствара-лаца.88 Иако је грађа непотпуна, ранија оштећења нису позната.
Из фонда је издвојена архивска грађа „Суботичког занатлијског певачког
друштва“ од које је формиран посебан фонд.89 Затим су издвојене радне
књижице од којих је формирана „Збирка радних књижица“90 док је преостала архивска грађа која не припада овом фонду враћена по припадности у припадајуће фондове: „Среска занатска комора – Суботица“,
„Градски народни одбор - Суботица“, „Градско поглаварство - Суботица“
и „Привредна комора среза - Суботица“.
Већи део списа је сређен по провенијенцији, а мањи део по групама
хронолошки и по абецедном реду.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.31 ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА
(BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG) - СТАРА МОРАВИЦА
(1886-1918), 1890-1918*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. /; к. /; фасц. 5; 0,25 m
Језик грађе: мађарски
Сл. Гласник НР Србије бр. 18/1950. Закон о занатству од 25. маја 1950.
ИАСу, Ф. 2. II 289/1885, Ф. 30. 171918, 417/1936.
88
ИАСу, Ф. 30, досије фонда, записници под бројевима 03-615/1965, 30-335/1966 и 01/15044/1968, 03-622/1967, 03-1/9/1980. године.
89
ИАСу, Ф. 171, досије фонда.
90
ИАСу, Ф. 181, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско
поглаварство Стара Моравица (1883-1944).
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Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи дописе Сирочадског стола жупаније и
општинског поглаварства у Моравици; одлуке о старатељству, податке о
променама у матичним књигама: рођених, умрлих и венчаних; пријаве
смрти са опорукама, извештаје о количини кукуруза, вишка хране,
упутства среског начелника из Бачке Тополе у вези пописа ученика итд.91
Историјат ствараоца фонда
У писаним изворима насеље Стара Моравица са 14 кућа се јавља
први пут 1580. године када је уписано у турским дефтерима који су
сачињени ради опорезивања становништва. По ослобађању Бачке од
Турака, те стављање ових простора под жупанијску власт Угарске круне,
средином XVIII века започиње насељавање Мађара (реформатске вере)
у Стару Моравицу која се једно време назива у мађарском преводу
постојећег имена Оморавица (Óмoravica), а потом добија ново име Кошутфалва (Kossuthfalva).92 Број становника се колонизацијом увеђао те
је насеље у другој половини XIX века, Законом о општинама из 1886.
године постало општина која је пред Први светски рат имала око 7000
становника.93 Као општина могла је да самостално води своје унутрашње
послове, спроводи наредбе владе и жупаније и одлучује о свом унутрашњем пословању. Своје одлуке и правилнике извршавала је преко
својих тела; располагала је општинским иметком, разрезивала општински порез; старала се о општинским путевима, школама, ватрогасној
служби, те у потпуности вршила право самоуправе путем општинских
органа, као што је било општинско поглаварство које је спроводило
наредбе виших управних власти и одлуке представништа, као и све
послове које прописима донесу власти. У време аустроугарске администрације Општинско поглаварство чинили су кнез (биров) и његов
заменик (подкнез, подбиров, сукмет), најмање четири већника, благајник,
општински бележник (фишкал), сирочадски отац и општински лекар.
Након слома Аустроугарске монархије у Првом светском рату и присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији (25. новембра
ИАСу, Ф. 31, досије фонда.
Magyarország Vármegyéi és városai, Bács-Bodrog Vármegye I, Budapest 1909, 99-100.
93
Magyar Törvénytar 1884-1886, Budapest 1897, 405.
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1918), а потом и уједињења у југословенску државу Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца (1. децембра 1918) враћен је првобитни словенски
назив Стара Моравица, али јој се статус није мењао. По административној подели државе 1922. године на области, а потом области на
округе, окрузи на срезове, а срезови на општине, Стара Моравица је као
општина припала Бачкој области. Наставила је са радом по модификованом Закону о уређењу општина из 1886. године. 94
Историјат фонда:
Пре преузимања грађа је била смештена у просторијама Месне
канцеларије у Старој Моравици. Грађа је преузета 12. јуна 1968. године.
Приликом сређивања и разграничења архивске грађе од преостале грађе
формирана су два нова фонда: Општина Стара Моравица (1919-1941) и
Општина Бачкошутсело (1941-1944).95
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.32 УРЕД ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СУБОТИЦЕ И БАЈЕ (SZABADKA ÉS
BAJA VÁROS FŐISPÁNI HIVATALA)
(1871-1928), 1872-1918*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. 22; к.99; 10,35 m
Језик грађе: мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: фонд је од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи дописе министарства по персоналним питањима виших градских службеника: градоначелника, главних инжењера,
лекара, културних и просветних радника (постављења, разрешења, конкурси итд.); годишњи и периодични извештај градоначелника и осталих
Moravica Monográfiájának Szerkesztő Bizottsága, Bačka Topola 1976.
ИАСу, Ф. 31, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Уред великог жупана
- Суботица (1887-1912).
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главних градских чиновника о раду градске управе и њених тела,
извештаји директора школа о животу и раду основних и средњих школа
основна правила удружења и друштава, додела стипедија, подизању
нових јавних установа, молбе за стипендије; имена одликованих службеника, жалбе среског суда на градску капетанију; прослава Првог маја;
дозвола за враћање исељеника и бегунаца у Галицију; ванредне наредбе
у вези ратног стања.96
Историјат ствараоца фонда:
На основу 42. законског чланка из 1870. године, Суботица је добила
великог жупана. Њега је именовао и отпуштао краљ. Као представник
извршне власти, велики жупан је контролисао самоуправу градског
муниципија и старао се о интересима државне управе. На седници од
26. августа 1871. године, градска скупштина предложила је министру
унутрашњих послова Матију Ленарда, дотадашњег градоначелника
Суботице, за великог жупана за градове Суботицу, Сомбор и Нови Сад.
Матија Ленард је заиста био именован и 14. септембра исте године
свечано устоличен. Звање великог жупана укинуто је 1928. године у току
административних реформи у Краљевини СХС.97
Историјат фонда
Грађа је била смештена заједно са архивом Магистрата у Градској
кући у просторијама Градског народног одбора. Већи део фонда је
преузет 1952. године, док је мањи део преузет од Архива Војводине 1973.
године. 98
Деловодници, регистри и списи су сачувани фрагментарно, док у
неким случајевима недостају читава годишта. Президијални списи Уреда
великог жупана сачињавају посебну серију (три кутије) и скоро су у
потпуност сачувани (1897-1912), а из 1914. године само један предмет.
Деловодни протоколи предизијалних списа су већим делом сачувани, док
су регистри президијалних списа сачувани само за две године (1916,
1917). Документи који се односе на Суботицу и они који се односе на Бају
посебно су груписани. Поверљиви деловодни протокол као и деловодник
из 1912. године накнадно су пронађени међу списима из 1912. године,
док регистри нису сачувани. Списи су сачувани фрагментарно од 1872ИАСу, Ф. 32, досије фонда; Zoran Veljanović, nav.delo. str. 48.
ИАСу, Ф. 32, досије фонда; Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић, Владимир
Дедијер, Историја Југославије, Београд 1972; Љубомирка Кркљуш, Историја политичких и
правних институција Војводине, Нови Сад, 1995.
98
ИАСу, Ф. 32, досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-558/1973.
96

97

90

1896. године, а скоро у потпуности за 1897. годину. Потпуно недостају за
1898. годину, а фрагментарно су сачувани за период од 1899-1913. године и скоро у потпуности за период од 1914-1917. године. Фонд је
сређиван средином осамдесетих година и том приликом је израђен
регистар за период од 1887-1911. године. 99
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.33 ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ - СУБОТИЦА
(1884- ), 1887-1954
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 52; к. /; 2,05 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи уписнице бивше управе Занатске школе у
Суботици која садржи следеће податке: о броју разреда и ученика у
њима, о ученицима (име и презиме, име родитеља, врста заната који
ученик изучава), о наставним предметима и показаном успеху појединих
ђака.100
Историјат ствараоца фонда:
Занатска поучна школа (Ipartanoda) у Суботици основана је на основу
одлуке министра просвете и вере број 17469 из 1884. године.101 У почетку
је била намењена само дечацима да би школске године 1911/12. била
отворена и одељења за девојчице. Школске године 1917/18. отворена су
и аналфабетска одељења.
До 1918. године наставни језик је био мађарски, а од 1918. српски, да
би од 1922. године школа била двојезична, односно формирана су
ИАСу, Ф. 32, досије фонда.
ИАСу, Ф. 33, досије фонда.
101
Iványi István, Szabadka Sz. Kir. Város Története II, Szabadka 1896, 460-462.
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одељења на српском и на мађарском језику. Школске године 1923/24.
школи је прикључена „Нижа трговачка школа“ у Суботици, те је школа
променила назив у „Стручна школа за ученике у занатству и трговини“.
Током 1936/37. године зове се „Стручна продужна школа“ а између два
велики рата „Општа занатска и занатско-трговачка школа“ (Szakiranyu
Iparos tanonciskola) и „Мађарско краљевска Женска занатска школа у VIII
кварту на Корзу“ (Magyar Kir. Allami Noipariskola).102
Након рата школа наставља са радом на српскохрватском и мађарском наставном језику. Од 18. децембра 1963. школа добија ново име
„Школски центар за стручно оспособљавање кадрова у привреди ‘Лазар
Нешић‘“. Школа ће име Лазар Нешић користи у разним варијантама до
данашњег дана када је последњом изменом названа „Хемијско-технолошка школа Лазар Нешић“.
Историјат фонда:

Уписнице, као једина преостала грађа бивше управе Занатске школе
у Суботици, биле су смештене у Школском центру „Лазар Нешић“ у
Суботици. Историјски архив у Суботици преузео их је 7. новембра 1946.
године.103
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф.34 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА
(SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1871-1918), 1875-1918*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.93; к./; 3 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
102
ИАСу, Ф. 47, Градско поглаварство Суботица, V, 130, 417, 1244, 4330, 5176, 5514/1934;
Коста Петровић, Сл. Краљ. Град Суботица и купалиште Палић, Суботица 1930.
103
ИАСу, Ф. 33, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Срески суд - Суботица (1890-1941).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи деловоднике, регистре имовинских предме-

та.104

Историјат ствараоца фонда:
Срески суд у Суботици устројен је по административном делокругу
рада судова у Хабзбуршкој монархији након укидања Војводства Србије
и Тамишког Баната 1860. године, а у чијем саставу је била и Суботица.
Суд је наставио са радом по устројству првостепених судова у Хабзбуршкој монархији.
У склопу реорганизације правосуђа у Угарској и његовог дефинитивног
одвајања од управне власти, на основу параграфа 1 Законског члана 31.
о уређењу првостепених судова у угарском делу Аустро-угарске монархије, основани су краљевски срески судови и судбени столови, чија
надлежност је утврђена параграфом 15 за среске судове и параграфом
18 за судбене столове.
Територијална надлежност Судбеног стола утврђена је параграфом
1. Наредбе Министарства правде бр. 39 од 10. јула 1871. године о
утврђивању седишта првостепених судских столова и среских судова.
По овој наредби у седиште 21. судбеног стола је Суботица, а у његов
састав улазе срески судови у Суботици, Бачкој Тополи, Сенти и
Кишкунхалашу. Судски стол у Суботици са четири среска суда у његовом
саставу започео је рад 1. јануара 1872. године. Срески суд у Суботици
био је надлежан за територију слободног краљевског града Суботица са
насељима Ђурђин, Келебија, Лудош, Палић, Радановац, Шебешић,
Таванкут, Томпа, Вамтелек, Верушић, Зобнатица и Жедник.105
При крају Првог светског рата у току војног и политичког расула
Аустро-Угарске монархије, на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Јужних Словена, 25. новембра 1918. године донета је
одлука да се Банат, Бачка и Барања припоје Краљевини Србији, док је
ова створила 1. децембра 1918. године јужнословенску заједницу Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Са уласком српске војске у Суботицу
13. новембра 1918. године, био је означен крај административне па и
судске организације Хабзуршке монархије, а отпочело је успостављање
органа нове државе.106
104
ИАСу, Ф. 34, досије фонда, како фонд није сређен, у досијеу фонда се не налазе подаци
о грађи и фонду уопште. Ове податке износимо на основу летимичног увида у грађу фонда.
105
Törvényczikk az első folyamodású bíróságok rendezéséről. 1871. évi országgyűlési törvényczikkek. Pest, 1872, str. 442, 459.
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Надлежност овог суда преузео је Срески суд Суботица Краљевине
СХС у периоду од 1918-1941. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда је оштећена бомбардовањем, влагом и
честим пресељењима. Први дани после Другог светског рата архивска
грађа се налазила у расутом стању у оштећеној згради Среског суда у
Суботици, где је била изложена пропадању. Дописом и упозорењем
Ивана Рудића, руководиоца Архивског средишта у Суботици, Архиву
Војводине, обустављено је уништавање архивалија и њена рециклажа у
отпаду. Уследило је грубо сређивање архивског материјала и шкартирање непотребног регистратурског материјала. Историјски архив у Суботици је преосталу архивску грађу Среског суда Суботица преузео
1966. године заједно са архивским материјалом Окружног суда Суботица.107
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Ф.35 ДРЖАВНА МУШКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (SZABADKAI MAGYAR
KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA) - СУБОТИЦА
(1892-1944), 1892-1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 57; к.1; 1.90 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване су уписнице школе које садрже податке: о ученицима (име
и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), подаци о
броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном
успеху појединих ученика итд.; записници (1903-1941), деловодници
106
Зоран Вељановић, Југославија потреба или заблуда (Стварање Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца 1918), Кикинда 2006.
107
ИАСу, досије Ф. 34, радни картон архивског фонда и Записник о примопредаји архивске
грађе досије Ф. 45 бр.1/3.
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(поверљиви и општи), досијеи наставног особља, персонални листови
помоћног особља, записници о полагању приватних испита.108
Историјат ствараоца фонда:
Решењем Сената града Суботице Мушка грађанска школа отворена
је 1892. године.109 Током школске 1892/1893. године школа је прешла у
приватну зграду у власништву Липота Ландесмана. Циљ школе је био да
се оспособи мушка омладина из сиромашнијих слојева за службеничке,
трговачке и занатске послове (у школу се уписују деца из Краљевине
Србије и Хрватске). Следеће школске године (1893/1894) у школи је
отворен други разред, а до краја столећа постала је шесторазредна
школа, али се затим усталила као четвороразредна школа. Током периода од 1906-1908. године гради се нова школска зграда (у данашњој
Улици Максима Горког бр. 38) која је отпочела са радом школске године
1908/1809. Решењем Команде места бр. 814/1944 од 20. децембра,
школа је престала са радом.110
Историјат фонда:
Књиге су делимично затечене приликом формирања Архивског
средишта, а делимично су биле смештене у Гимназији „Моше Пијаде“ у
Суботици. Историјски архив их је преузео 8. децембра 1967. године.111
Приликом прелокације фондова у Историјском архиву пронађена је још
једна фасцикла списа (1918-1941) и 1 књига у фонду Мушке гимназије.
Током 1988. године поново је преузета нова количина архивске грађе ове
школе.112
Фонд је најпре сређиван током 1981. године, а затим је посао окончан
допуном нове грађе и сређивањем 1992. године. Тачни подаци о ранијим
оштећењима и губицима нису познати.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

ИАСу, Ф. 35, досије фонда.
Iványi István, Szabadka sz. Kir. Város története, k. II, Szabadka 1992, 410.
110
ИАСу, Ф. 35, досије фонда.
111
ИАСу, Ф. 35, досије фонда, Записник о примопредаји, бр. 03-635/1967.
112
ИАСу, Ф. 35, досије фонда, Записник о примопредаји, бр. 03-18/23 од 30. децембра 1988.
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Ф.36 УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И РЕГУЛАЦИЈУ
КОПНЕНИХ ВОДА У БОГОЈЕВУ И ВАЈСКОЈ (GOMBOS VAJSZKAI
ÁRMENTESÍTÖ ÉS BELVÍZ SZABÁLYZÓ TÁRSULAT) - GOMBOS
(БОГОЈЕВО),
(1883-1898), 1883-1898 *
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници Управног одбора (1883-1985), и списи министарског повереника (1893-1898) око регулације извода, изградње и поправке насипа.113
Историјат ствараоца фонда:
Удружење је основано да води рачуна о регулацији копнених вода у
складу са Статутом удружења, а посебно да заштити околину од поплаве
Дунава. Председник друштва 1883. године је био Громон Деже, а потпредседник (уједно и директор) је био Берец Карољ. Друштво је било
тесно повезано са органима државне управе и деловало је у склопу
Уреда великог жупана.114
Историјат фонда:
Фонд је нађен међу списима фонда Општина Александрово где је био
затурен приликом честих сељакања архивске грађе. Архивистички је
сређен током 1983. године.115
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење за заштиту
од поплаве и регулацију копнених вода у Богојеву и Вајској (1893-1897).
113
ИАСу, Ф. 36, досије фонда.
114
Исто.
115
Исто.
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Ф.37 ОКРУЖНИ УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА - СУБОТИЦА
(1892-1948),1893-1948
Основни подаци о фонду
Количина: књ. 474; к.420; 71,4 m + 134,35 m несређене грађе
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар за књиге
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике са индексима (управног, надзорног
и рентног одбора, председништва), деловодне протоколе са индексима:
опште (амбулантни, болнички, лекарски, оболелих радника, несрећних
случајева, ренте несрећних случајева, радничког опоравилишта на Палићу) и финансијске; индексе послодаваца, књиге лечења; финансијске
књиге; списе у вези са осигурањем радника и намештеника за случај
изнемоглости, старости и смрти, пријаве и одјаве послодаваца о датуму
ступања радника на посао; утврђивање неспособности и инвалидитета,
лекарске налазе, исплате породиљске и дадиљске потпоре, упућивање
на болничко и бањско лечење, утврђивање ренте и пензије, убирање
доприноса од послодаваца, извештаје о броју радника и намештеника
код појединих послодаваца: предузећа, трговаца, занатлија и др.116
Историјат ствараоца фонда:
Окружни уред за осигурање радника Суботице основан је 1892. године
са циљем да пружа помоћ у натури или новцу својим осигураницима.
Помоћ је могла бити у виду хранарине, лекарских и болничких трошкова,
купалишта и санаторија, порођаја, погреба итд.
Након пропасти Аустроугарске монархије и уједињења у југословенску
државу 1918. године, Суботички окружни уред за осигурање радника је
припадао мрежи Осигуравајућег друштва које је имало седиште у
Загребу. Оно је имало своје окружне уреде у 23 града Краљевине
Југославије са укупно 1300 службеника, док је број осигураних чланова
само у Суботици био у просеку око 20.000.117
Након Другог светског рата мења име у Државни завод за социјално
осигурање експозитура Суботица. Када је њихова делатност 1948.
116

117

ИАСу, Ф. 37, досије фонда.
Središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu (1922-1926), Zagreb, 1928, str. 17 i 29, 56.
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године прешла у Повереништво за социјална давања ГНО-а у Суботици,
престаје са радом.118
Историјат фонда
До преузимања регистратурски материјал је био смештен у просторијама Државног завода за социјално осигурање у Суботици. Историјски архив га је преузео заједно са полицама 1949. године, а затим
1983. године, делом и од СИЗ-а пензијског и инвалидског осигурања
Суботица. Тачни подаци о ранијим оштећењима и губицима нису познати.119
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.38 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA KÖZSÉG) TOPOLYA
(БАЧКА ТОПОЛА)
(1886-1918), 1889-1913*
Основни подаци о фонду
Количина: књ. 4; к.1/; 0,28 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи документа о изградњи путева, железнице,
увођења електричне струје; изградњи јавних објеката: обданишта, гробља, библиотеке, апотеке, канала, парног млина, школа; извештаје о
раду просветно-васпитних установа и сиротишта; изградњи верских
објеката (католичке цркве); о вашарима (местима одржавања, ценама
меса и других производа); ватрогасцима, молбама за изградњу кућа;
изборима за општинске часнике итд.120
ИАС, Ф. 37, досије фонда, документ бр. 02/3/1959 od 5. јануара 1950. године.
ИАС, Ф. 37, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско
поглаварство - Бачка Топола (1885-1944).
120
Монографија Бачке Тополе (1750-1945), Нови Сад 2001.
118

119
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Историјат ствараоца фонда:
Општина Бачка Топола је основана 1886. године на основу Закона о
општинама.121 Као општина постала је правно лице у смислу јавног и
приватног права и као таква могла је да стиче покретну и непокретну
имовину и да ствара облигације. Поред тога што је извршавала наредбе
Владе, из аспекта јавног права добила је аутономију и на тај начин је
могла самостално да регулише своје пословање, као и своју самоуправу,
односно могла је да самостално доноси своје прописе. На тај начин, у
границама поменутог Закона, самостално је решавала унутрашње
административне послове, те спроводила локалну полицијску и судску
власт.122 По уласку српске војске у Бачку Тополу 13. новембра 1918.
године, протерана је аустроугарске чизма, да би након Велике народне
скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918. године и проглашења
отцепљења Баната, Бачке и Барање од Аустро-Угарске монархије и
присаједињења Краљевини Србији, дошло до укидања старе а
успостављања нове власти, тако да је створен Велики народни савет,
односно Народна управа која је имала улогу привремене владе.
Проглашење Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918.
године, а потом и Видовдански устав само су потврдили новоуспостављено стање. 123
Историјат фонда
До преузимања регистратурски материјал је био смештен у просторијама СО Бачка Топола. Преузет је 1968. године.124 Крајем 1986.
године преузети материјал је регистратурски сређиван, да би приликом
архивистичког сређивања 1988. године био разграничен на три фонда:
Ф.38 Општина Бачка Топола (1889-1913); Ф.304 Општина Бачка Топола
(1913) 1918-1941; и Ф.305, Општина Бачка Топола (1942-1944). Од списа
је сачувано само неколико докумената и један предмет.125
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Bács-Bodrog vármegye községei, Budapest, 1919. (Општине Бачко-бодрошке жупаније).
1886-ik Évi országyűlési törvényczikkek, Budapest, 1886.
123
Зоран Вељановић, Југославија потреба или заблуда (Стварање Краљевине СХС 1918.),
Кикинда 2006, 175-186, 209-224.
124
ИАСу, Ф. 38, досије фонда, Записник о примопредаји од 21. фебруара 1968.
125
ИАСу, Ф. 38, досије фонда.
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Ф.39 ЕЛЕКТРИЧНА ЖЕЛЕЗНИЦА И ОСВЕТЉЕЊЕ Д. Д. - СУБОТИЦА
(1897-1946), 1896-1947
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.82; к.159; 17,18 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, енглески, француски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи податке о висини износа и врстама прихода и
расхода предузећа, спискове радника (са индексом) и платне спискове,
евиденције о потрошачима тј. корисницима електричне енергије, записнике, дозволе, планове и преписке са разним фирмама и органима
власти; пројекте, одлуке, исказе о инвентару, деловоднике...126
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће „Суботичка железнице и осветљење д. д“ основано је
немачким капиталом и почело је са радом као акционарско друштво 8.
августа 1897. године под називом „Szabadkai vilaмos vasut es vilagitasirei
reizvenytarsasag”. Први водови и каблови су почели да се постављају на
улицама 1896. године да би крајем исте године дала енергију за осветљење станова, а следеће (од 7. септембра 1897) почела је да снабдева
и трамвајски саобраћај. У делокруг предузећа спадали су: термоелектрана, топлана, елетрични трамвај - Суботицатранс, електрична мрежа
и улична расвета. Од 1900. године предузеће је прешло у руке белгијског
капитала, од 1924. године америчког капитала (Mac Daniel - који се проширио осим Суботици Палића на Велики Бечкерек, Врањево, Нови Бечеј
и Сенту), а од 1930. године шведског капитала.127 У лето и јесен 1944.
године, више пута је оштећена савезничким бомбардовањима.128 Електрична централа је оштећена и диверзијом пред ослобођење, да би после
ослобођења 1946. године предузеће било, на основу чл. 15 Закона о
национализацији приватних привредних предузећа национализовано.129
ИАСу, Ф. 39, досије фонда.
ИАСу, Ф. 39, досије фонда.
128
Зоран Вељановић, Бомбардовање Суботице 1944, Прилог за историју бомбардовања и
разарања Србије у Другом светском рату, Нови Сад 2010, 71.
129
Службени лист ФНРЈ, бр. 98/1946 од 11. децембра 1946. године.
126
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Историјат фонда:
До преузимања регистратурски материјал је био у несређеном стању,
оштећен влагом и другим механичким оштећењима и смештен у просторијама „Електровојводине“ у Суботици. Историјски архив га је први пут
преузео 16 новембра 1959. године, а затим 1991. године.130 Приликом
сређивања фонда издвојена је архивска грађа од које је сачињен нови
фонд под називом Електрана Суботица. Из регистратурског материјала
је 1961. године издвојено и излучено укупно 177 пословних књига из периода од 1912. до 1944. године, а приликом првог сређивања још 2,5 m.131
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
Ф.40 СПОРТСКО ДРУШТВО „БАЧКА“ - СУБОТИЦА
(1901- ), 1901-1957
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 32; к.30; 4,80 m
Језик грађе: српски, хрватски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике скупштине и одбора, правила, матичне књиге чланова, деловоднике, пријавне листове играча, записници
одиграних утакмица, преписку са другим спортским друштвима у земљи
и иностранству (врбовање играча, лажирање утакмице...), потврде о
пријему у чланство, молбе и жалбе чланова, чланске карте, фотографије
играча и плакате.132
Историјат ствараоца фонда:
Спортско друштво Бачка (Bacska Szabadkai Athletikai Klub) одиграло је
своју прву утакмицу 4. јуна 1901. године, док је његова оснивачка скуп130
ИАСу, Ф. 39, досије фонда, записници примопредаје бр. 03-367/1 од 16. новембра 1959.
године и бр. 1366/91 од 23. јула 1991. године.
131
ИАСу, досије фонда Ф. 39 и Ф. 308.
132
ИАСу. Ф. 40, досије фонда.
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штина одржана 3. августа 1901. године када је клуб добио име и клупске
боје (црвено-беле).133 У почетку је клуб играо само пријатељске утакмице,
да би од 1908. године отпочео са такмичењем у првенству Јужне
Мађарске (до 1918. године освојио је првенство три пута). После уједињења 1918. године, у првим годинама у новој држави Краљевина
Срба, Хрвата и Словенаца, Друштво мења име (1920) у Југословенско
атлетичарско друштво „Бачка“ и има три секције: фудбал, атлетику и
тенис. Фудбалери су се једно време такмичили у подсавезу за Војводину,
да би током окупације поново промењено име друштва - овога пута на
оно из периода пре уједињења. По свршетку Другог светског рата у клубу
је основано више секција: фудбалска, атлетичарска, рукометашка,
одбојкашка, кошаркашка, тенисерска и куглашка. У том периоду клуб ће
носити следећа имена: Хрватско-фудбалско друштво „Грађански“ (19451946), Спортско друштво „Слобода“ (1947-1948), „Текстилац”, „Братство”,
Фудбалско друштво „Слога“ (1948-1956); Када почиње да се такмичи у
Војвођанској лиги, током раздобља од 1956-1969. године носи име
Фудбалски клуб „Звезда“. Од 1969. године друштво добија данашње име
Фудбалски клуб „Бачка“.134
Историјат фонда:
До преузимања фонд је био смештен у просторијама Спортског друштва „Слога“ у Суботици. Регистратурски материјал је преузет од друштва 22. јула 1949. године, у несређеном стању и веома оштећен (механички и од влаге).135 Најпре је однет у архивско сабиралиште (Енгелсова бр. 9), а затим пренет у данашњи депо. Део књига (записници Фудбалског клуба Бачка од 1901-1912. године) је након сређивања током
1991. године укоричен.136
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Bačka, 1901-1971, Subotica 1971, str. 12.
Dragan Novaković, Fudbalski klub „Bačka”, Proslava 85. godina postojanja, I-III, Subotičke
novine, jul-avgust 1986.
135
ИАСу, Ф. 40, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 60/7/1949.
136
ИАСу, Ф. 40, досије фонда.
133

134

102

Ф.41 СУБОТИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА (SZABADKAI FÖLDMŰVELŐK
MUNKÁSKÉPZŐ EGYLETE) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1903-?), 1903-1904*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.3; к.1; 0,15 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике Скупштине удружења, чланске
књижице Социјалдемократске партије, благајничку књигу за скупљање
партијске чланарине.137
Историјат ствараоца фонда:
Удружење је основано 2. фебруара 1903. године у Суботици када је
изабрано руководство. Удружење је било повезано са Социјалдемократском партијском организацијом о чему сведоче карте и списак за
прикупљање чланарине. Услед уништења Правила и других списа непознати су циљеви удружења као и година престанка рада.138
Историјат фонда:
Фонд је формиран у ИАС 19. маја 1964. године када је издвојен из
фонда Општине Александрово (Sándor) у граничним годинама од 19031904.139
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење за
образовање пољопривредних радника - Суботица (1903-1904).
137
ИАС, Ф: 41, досије фонда.
138
ИАСу, Ф. 41, досије фонда.
139
ИАСу, Ф. 41, досије фонда, Записник о уносу фонда у Улазни инвентар ИАСу бр. 03-114/1
од 19. маја 1964.
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Ф.42 ДРЖАВНА ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА (SZABADKAI MAGYAR
KIRÁLY ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA) - СУБОТИЦА
(1907-1920), 1907-1920*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.8; к./; 0,30 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи уписнице Државне више женске школе које
садрже податке о ученицама (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља итд.), о броју разреда и ученицама у њима, о
наставним предметима и показаном успеху.140
Историјат ствараоца фонда:
Државна виша женска школа отворена је у Суботици 1907. године (од
првог до шестог разреда) са циљем да пружи више образовање девојчицама. У ниже разреде могле су да се упишу девојчице после завршеног четвртог разреда основне школе, а у више разреде девојчице са
одговарајућим годинама живота након положеног пријемног испита.
Школске 1908/1909. године у оквиру школе отворен је трговачки курс.
Школа је била смештена у згради Учитељске школе, те је неколико пута
мењала име: Државна виша женска школа у Суботици (Magy. Kir. Állaмi
Felsőbb Leányiskola Szabadkai – 1907), Суботичка мађарска Краљевска
државна виша женска школа и гимназија (Szabadka Magy. Kir. Allaмi Felso
leanyiskola es leanygimnazium - 1907).141
Творац фонда престао је са радом после војног и политичког слома
Аустро-Угарске монархије, када по успостављању нове јужнословенске
државе почиње да се ствара и нов систем школства.142 Школа се укида
по завршетку школске 1919/1920. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Виша женска школа
- Суботица (1907-1919).
140
ИАСу, Ф. 42, досије фонда.
141
A Szabadkai Magyar Kir. Állami Felsőbb Leányiskola Értesítője az 1907-08-ik iskolai évről,
Szabadka 1908; Szabadka város - közigazgatása , Szabadka, 1912.
142
ИАСу, Ф. 42, досије фонда.
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Историјат фонда:
Књиге су се налазиле у суботичкој Гимназији док је остали архивски
материјал уништен, највероватније за време Другог светског рата када је
у згради Гимназије била смештена војска. Уписнице су 1967. године
предате Историјском архиву у Суботици.143 Фонд је сређиван два пута:
први пут 1982. године, а затим 1992. године након враћања књига у овај
фонд.144
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.43 ОПШТА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д. - СУБОТИЦА
(1906-1948), 1905-1948*

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.104; к.385; 50,10 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду.
Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге текућих рачуна, јамчевине и рачуне,
главне књиге, ратни зајам, девизе, рачуне биланса, преписку са домаћим
и иностраним фирмама и приватним лицима, као и банкама у вези са
кредитирањем, јемством и девизним прометом, разне књиге за инкасиране менице, попис вредносних папира и документе књиговодственог
евидентирања банковног пословања, главну књига за продају цигле;
преписку са управом, судске предмете, конфискацију имовине и штедних
улога (1944-1946), документацију о сефовима и присилном отварању,
предрачун СХ круна, темељнице.145
Историјат ствараоца фонда:
Филијала мађарске Опште кредитне банке са седиштем у Будимпешти
143
ИАСу, Ф. 42, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-635/1 од 8.
децембра 1987. године.
144
ИАСу, Ф. 42, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општа кредитна
банка д. д. - Суботица (1910-1947).
145
ИАС, Ф. 43, досије фонда.
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постојала је у Суботици од 1906. до 1920. године, када је зграда са свом
имовином прешла у власништво Народне банке СХС.146
После Првог светског рата на оснивачком збору деоничара 12. јуна
1923. године, основана је Општа кредитна банка д.д. (Általános Hitelbank
r.t. Algemeine Kreditbank a. g.) у Суботици са задатком да обавља све
послове који спадају у надлежност банкарских завода, штедионица и
мењачница. Основна главница (10.000.000. динара) се делила на акције
(50.000) у номиналној вредности по 200 динара, које гласе на доносиоца
деонице. Током 1927. године осниване су експозитуре у Сенти, Падеју и
Новом Бечеју. Спаја се са Хрватском свеопћом кредитном банком д. д. у
Суботици која преузима сву активу и пасиву Опште кредитне банке д. д.
у Суботици са стањем од 1. јануара 1931. године. Окупацијом банка
постаје поново Мађарска кредитна банка Будимпешта филијала у
Суботици. Након окончања рата одлуком ПНСАПВ бр. 28194 од 5.
новембра 1945. уследила је ликвидација банке која је окончана 1948.
године.147
Историјат фонда:
Регистратурски материјал се налазио у згради бивше Кредитне банке
(Трг маршала Тита 2, данас Улица корзо), коју је нови станар (Градски
народни одбор) избацио на двориште те је био изложен уништењу и
пропадању, док се један мањи део из периода од 1938-1948. године
налазио у обезбеђеној просторији. Одатле је 1949. године пренето 3210
кг списа у „Отпад“.148 Од те количине спашено је 770 досијеа и 17 књига
које су пренете у Архив, док је преостала количина од 2380 кг уништена.
Архив је маја 1949. године од повереника ликвидационе комисије
преузео 2846 досијеа и 139 књига. Фонд је сређиван у два наврата: од
1978-1982. године и 1989. године када је сачињен сумарни инвентар.
Услед уништења помоћних књига сређивање је било отежано те се сређивало по хронолошком реду и по одељењима банке. Током 1991. године
фонд је допуњен једном кутијом.149
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
146
ИАСу, Ф. 43, досије фонда, омот 10/2, док. протокол о преузимању и предаји зграде и
покретног инвентара аустроугарске банке у Суботици Народној банци Краљевине СХС.
147
ИАСу, Ф. 43, досије фонда, омот 7/2.
148
ИАСу, Ф. 43, досије фонда, омот 1/3, документ бр. 34/49 од 24. марта 1949. године и док.
бр. 34/49 од 30. марта 1949. године и омот 2/3 док. бр. 03-47/1 од 8. априла 1959. године.
149
ИАСу. Ф. 43, досије фонда.
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Ф.44 ПОТПУНА ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА - СУБОТИЦА
(1925-1950), 1925-1951*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.16; к./; 0,70 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи главне књиге ученица (редовних, приватних)
које садрже податке о ученицама (име и презиме, датум и место рођења,
име и занимање родитеља итд.), о броју разреда и броју ученика у њима,
о наставним предметима и показаном успеху уписаних ђака; затим
главне протоколе вишег течаја испита и записнике вишег течајног
испита.150
Историјат ствараоца фонда:
Школа је основана одлуком Министарства просвете Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца 1925. године за женску децу са српским наставним
језиком.151 У почетку је била четвороразредна, а од школске године
1932/1933. постаје осморазредна. Настава се одржавала у постојећој
школској згради основне школе у Вилсоновој улици (данашња Основна
школа И. Г. Ковачић). Прво име школе је било “Краљевска српска државна женска гимназија“, затим „Magy.kir. Allaмi lenygiмnaziuм Szabadka”
(1941-1944) са мађарским наставним језиком, „Државна потпуно женска
гимназија у Суботици“ (од 1945) са српскохрватским наставним језиком,
„Државна женска гимназија“ (до 1948), „Потпуна женска гимназија Суботица“ (1948-50). Школа је укинута 1950. године а ученице се пребацују у
Мушку гимназију која је постала „Виша мешовита гимназија“ са српскохрватским наставним језиком.152
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Женска гимназија Суботица (1919-1920).
150
ИАСу, Ф. 44, досије фонда.
151
ИАСу, Ф. 47, Сенат града Суботице, бр. II 89/1925, одлука Министарства просвете
Краљевине СХС, Одељење за средњошколску наставу бр. CH14320/1925.
152
ИАСу, Ф. 44, досије фонда; Aszabadkai Magyar Kir. Állami Leánygimnazium Évkönyve az
1940-1941. történelmi jelentőségű iskolai évről, str. 16-22; Državna potpuna ženska gimnazija u
Subotici, Izveštaj za školsku 1945/1946.
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Историјат фонда:
Регистратурски материјал се налазило у згради ствараоца, али је њен
највећи део страдао за време Другог светског рата када је школску зграду
најпре запосела окупациона, а затим и ослободилачка војска. У време
преузимања, регистратурски материјал се налазио у суботичкој Гимназији. Грађа је преузимана у два маха: од Гимназије 1967. године и Грађевинске школе 1988. године. Сређивање фонда обављено је хронолошки (1990-91) и из њега није вршено излучивање.153
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.45 ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА
(1919-1941), 1907-1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 45; к.1012; 113,24 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Организационе јединице:
1. Председништво (1915, 1919-1941)
2. Опште одељење (1907, 1919-1941)
3. Кривично одељење (1920-1941)
4. Грађанско одељење (1920-1940)
5. Судски затвор (1918, 1922-1938)
6. Стечајно одељење (1921-1940)
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи списе у вези са руковођењем и организовањем
рада у суду и у појединим одељењима, решавањем персоналних питања
судија, судских службеника, извештаје о раду и проблемима суда и
статистичке извештаје; списе у вези са кривичним делима против јавног
мира и поретка, живота и тела, опште сигурности људи и имовине,
153
ИАСу, Ф. 44, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-635/1 од 8.
децембра 1987. године и бр. 03-18/20 од 30. децембра 1988. године.

108

сигурности јавног саобраћаја, прављењу лажних исправа и мера, прављењу лажног новца, кривична дела против јавног морала, имовине и
службене дужности, призиве против предрасуда, наредаба и решења
среских судова; списе у вези са злочинима млађих малолетника и
преступима старијих преступника; бракоразводне парнице, спорове о
растављању од „стола и постеље“ тј. проглашење ништавости брака,
спорове о накнади штете коју су грађанима учинили државни органи
неправилним вршењем службе, радне спорове, спорове о признавању
или оспоравању законитости рођења.154
Историјат ствараоца фонда:
Када је српска војска ослободила Суботицу, Сомбор и цео Бајски
троугао 13. новембра 1918. године, те успоставила најпре војну а потом
и цивилну власт, унутрашња и спољашња организација судова у Бачкој,
односно Војводини, остала је углавном непромењена. У области кривичног права, као и материјално - формалних закона, и даље су остали
на снази одговарајући законски чланци из времена аустроугарске
владавине. Судбени сто Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Суботици отпочео је са радом 19. фебруара 1919. године и имао је територијалну надлежност за срезове: Суботицу, Бају, Бачку Тополу, Сенту
и Бачалмаш.
Овако стање трајало је све до доношења Законика о судском кривичном поступку из 1929. године и Кривичног законика Краљевине Југославије из 1929. године.155
После потписивања мировног уговора и територијалног разграничења
између Краљевина Мађарске и Краљевине СХС (Тријанон, 4. јун 1920),
престала је надлежност Судбеног стола Краљевине СХС у Суботици над
територијом Среског суда у Баји (изузев Општине Бачки Брег и Риђица)
и Среског суда у Бачалмашу (изузев општине Бајмок).156
Делокруг (стварна надлежност) среских судова и судбених столова
(окружних столова) у вршењу грађанског правосуђа такође је остао
непромењен до доношења Закона о судском поступку у грађанским
парницама из 1929. године.
ИАСу, Ф. 45, досије фонда.
Службене новине бр. 233 XCVI из 1929. године.
156
Зоран Вељановић, Југославија потреба или заблуда (Стварање Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца 1918), Кикинда 2006, 220. Такво стање, односно присуство српских војних
и судских органа у Бајском троуглу, било је све до склапања Тријанонског уговора 4. јуна 1920.
године са којим је извршено територијално разграничење између Краљевине Мађарске и
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Разграничењем је Бајски троугао припао Краљевини
Мађарској.
154

155
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Законом о уређењу редовних судова Краљевине СХС од 18. јануара
1929. године сви дотадашњи судбени столови претварају се у окружне
судове и задржавају своју територијалну надлежност. Тако Судбени сто
мења назив у Окружни суд у Суботици.157
Прописе о важењу и распореду послова судске писарнице, о вођењу
уписника (регистра), о отправљању судских одлука, о вођењу помоћних
књига, о поступању са поднесцима и о руковању списима издавао је
министар правде Краљевине СХС.
Окружни суд у Суботици вршио је, у грађанским и ванпарничним
предметима као и у предметима извршења, судску власт у првом
степену, као и судску власт у другом степену. У кривичним предметима
Окружни суд је вршио судску власт по наређењима Закона о кривичном
поступку од 27. јануара 1929. године. Како у Суботици није постојао
Трговачки суд, Окружни суд је водио и уписнике, односно регистре
трговачких фирми и вршио је у трговачким стварима судску власт као и
трговачки судови.158
На челу Окружног суда налазио се председник суда који је управљао
Судом и водио надзор над особљем које је радило по одељењима. Осим
председника суда, судске послове су обављале судије, судски помоћници и административно особље чији је број одређивао министар правде.
Пословање Окружног суда, унутар одељења, са судијама, адвокатима и
са странкама, је водила писарница по судском пословнику I и II степена
из 1933. године. Дужности судске писарнице су биле да примају
поднеске, да их достављају, извршавају и да чувају свршене списе.
Списи су се у судској писарници морали чувати тако да буду заштићени
од влаге, пожара, губитка и крађе. Нису се смели издвајати или
уништавати списи који су имали историјски, научни или политички значај,
као и списи судске управе, списи о грађевинским предметима са
плановима, списи о задужбинама и фондацијама под судком управом, а
сам рок чувања списа и књига одређивао је Пословник о раду писарнице
из 1933. године. 159
Писарница Окружног суда је водила главни регистар за све предмете,
уписнике судске управе, уписнике за грађанске предмете рачунајући и
мандатне, чековне и матичне ствари, уписнике за кривичне предмете,
кривичне жалбе, уписнике, стечајне и ванстечајне предмете итд. Такође
су се водиле и помоћне књиге: именици (лични и стварни), индекси и
друге књиге. Списи су вођени на тај начин да ознака уписника служи као
Службене новине бр. 20-X од 27. јануара 1929. године.
ИАСу, Ф. 45, досије фонда.
159
Пословник о раду писарнице судова Краљевине Југославије из 1933. године, чл. 172175.
157
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ознака врсте списа. Број списа је редни број под којим се предмет заводи
у уписник по пријему у суд. Редни бројеви уписника за сваку врсту
послова почињу сваке године бројем 1. Овај број је меродаван за
слагање и чување списа. Сваки спис се обележавао ознаком своје врсте,
редним бројем под којим је заведен у уписник и годином у којој је предмет
примљен. Ако се једнаке ствари воде у више судијских одељења,
ставиће се пред ознаку врсте и број дотичног одељења (нпр. II По 370/33)
Означавање појединих поднесака унутар предмета вршило се на тај
начин што се под сваку ознаку списа или уз њу додаје подброј (нпр. II По
370/33-5). Сваки спис ће споља на полеђини омота носити ознаку списа,
а сваки појединачни спис у оквиру предмета добиће, десно на врху прве
стране, пословни број. Као главни спис сматраће се онај који је најстарији
или по коме је највише урађено у поступку.160
Окружни суд у Суботици је радио до напада фашистичких сила на
Краљевину Југославију 6. априла 1941. године. Како је Бачка потпала
под мађарску окупациону зону, над њеном територијом је успостављен
административни систем који је био важећи у самој Мађарској.161 Тако је
и овај Суд обновио рад 16. августа 1941. године као Király Tőrvényszék
Szabadka.162
Историјат фонда:
Фонд је предат Државном архиву АП Војводине у Сремским
Карловцима од кога је преузиман у више наврата од 1966-1989. године,
када је пренесен у Историјски архив у Суботици.163 Грађа је оштећена
влагом, док је честим сељакањем била изложена уништавању и развлачењу. Део грађе је оштећен и у савезничком бомбардовању Суботице
1944. године. 164
Током 1978. године отпочео је рад на регистратурском сређивању
фонда и у његовом сређивању је учествовало неколико архивиста. Тада
је извршен попис књига и класификација грађе на године. Током 19821986. године је извршено сређивање грађе, а током 1989-1990. године,
разграничење на фондове, попис грађе, идентификација књига и израда
Исто.
Иван Божић, Сима Ћирковић, Милорад Екмечић и Владимир Дедијер, Историја
Југославије, Београд 1972.
162
ИАСу, Ф. 45, досије фонда.
163
ИАСу, Ф. 45, досије фонда, записници о примопредаји: бр. 03-270/1 из 1966, бр. 02-580/1
из 1968, бр. 03-557/1 из 1973, бр. 04-119/1 из 1974, бр. 02-166/1 из 1978 и бр. 03-18/3 из 1989.
године.
164
Зоран Вељановић, Савезничко бомбардовање Суботице у лето и јесен 1944. године,
Прилог за историју бомбардовања Србије у Другом светском рату, у EX Pannonia, бр. 14/2010,
стр. 42–51.
160
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сумарног инвентара. У 1990. години сређена је накнадно пронађена
грађа која је била у другим фондовима.
Током сређивања издвојене су књиге и списи који су сређени по
одељењима а унутар њих по принципу провенијенције по годинама и
бројевима. Књиге и списи Окружног суда које се односе на регистрацију
фирми одложени су у фонд бр. 86, Окружни суд Суботица. Овом фонду
су прикључене и књиге које се односе на рад затвора Окружног суда у
Суботици.165
У току сређивања 1978, 1979. и 1990. године из фонда је издвојен
безвредни регистратурски материјал у количини од 4.7 м.166
Фонд има сложену структуру. Састоји се следећих организационих
јединица или серија:
1. Председништво((1915) 1919-1941)
Количина архивске грађе: књ.11; к.24; 3,2 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге председништва (судска управа) које пак
садрже: уписнике, именике, индексе и остале; списи се деле на поверљиве (1934-1940) и опште (1919-1941) а садрже: наредбе министра
правде, председника Апелационог суда, председника Окружног суда;
преглед радова среских судова, судских извршитеља (Суботица, Сента,
Бачка Топола); пријаве против Окружног суда, судских старешина, судија,
извршитеља, адвоката, бележника, архивских чиновника, судског
особља; постављења, унапређења, пензионисања, отпуштања и смрт
председника, бележеника, извршитеља, чиновника окружних и среских
судова; постављање истражних судија и заменика; оцене чиновништва;
јавно бележничке ствари; извештаје Адвокатске коморе; списак адвоката;
полагање испита за судског приправника; кретање судског особља;
процена зграда;
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
165
ИАСу, Ф. 45, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-270/1 од 19.
маја 1966, бр. 02-580/1 од 1968, бр. 03-557/1 од 1973, бр. 04-119/1 од 1974, бр. 02-166/1 од 1978.
ибр. 03-18/3 од 1989. године.
166
ИАСу, Ф. 45, досије фонда, записници о излучивању бр. 02-166/1 из 1978. и 03-21/20 из
1990. године.
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2. Опште одељење (1907-1941)
Количина архивске грађе: књ.15; к. /; 0,44 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге Општег одељења које садрже: главне
регистре (főlajstroм), главне деловодне протоколе; уписнице (уписник и
пленидба); уписнице са именицима (уписник и именик свршених предмета ); именике, остале књиге.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
3. Кривично одељење (1920-1941)
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 567; 68,33 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге Кривичног одељења које садрже:
уписнице и именик окривљених; дпк списи (1920-1941) садрже податке о
кривичним делима против јавног поретка, јавног реда, мира, живота и
дела опште сигурности људи и имовине; прављењу лажних новчаница;
кривичним делима против јавног морала, имовине и службене дужности;
податке о штампи.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
4. Грађанско одељење (1920-1940)
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 344; 41,36 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге грађанског одељења које садрже:
уписнице и именике, док списи (1920-1941) садрже бракоразводне пар-
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нице, грађанске жалбе, податке о споровима и накнади штете која је
начињена грађанима.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
5. Судски затвор (1918, 1922-1938)
Количина архивске грађе: књ. 5; к. /; 0,12 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге грађанског одељења: казнене евиденције, извештаје о извршењу казне, књиге о corpus delicti; списи пресуда.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
6. Стечајно одељење (1921-1940)
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 77; 9,25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге Стечајног одељења које садрже: уписе
стечајних предмета, те пренете предмете из периода од 1921-1923.
године и од 1925-1928. године; списи се односе на стечајне и ванстечајне
поступке.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

114

Ф.46 ОПШТИНА БАЈША - БАЈША
(1918-1941), 1909-1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 114; к. 74; 12,6 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике општинског представништва и
Општинског одбора, деловоднике, регистре уз деловодник; финансијске
и главне (благајне и пореске) књиге за Доњу Рогатицу, Дубоку, Бајшу;
главне књиге, распореде, разрезе за расписни уписник кућарине, земљарине за Дубоку, Доњу Рогатицу и Бајшу; дневнике (благајнички и порески)
државног пореза од закупаца аграрне реформе на поседу Матилде
Семзе, за убирање државног пореза, за убирање закупине за аграрну
реформу, списе (поверљиве и опште) из којих се могу сагледати сви
подаци о општини и становницима и њиховој имовини.167
Историјат ствараоца фонда:
Аустроугарска царица Марија Терезија је 1751. године доделила за
војне заслуге пустару Бајшу српском потиском капетану Стевану Заки, с
тим да је насели. 40 српских породица из Потисја се прво населило, а
када је Зако продао пола поседа Бајше суботичкој племићкој породици
Војнић, почело је насељавање и Словака и Мађара из Горње Угарске.
Законом о уређењу општина из 1886. године постала је општина, која је
пред Први светски рат имала преко 3500 становника које се претежно
бавило пољопривредом.168
Након војног и државног слома Аустро-Угарске монархије у Првом
светском рату и присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краљевини
Србији (25. новембра 1918), а потом и уједињења у југословенску државу
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (1. децембра 1918), статус општине Бајше се није мењао а деловао је на основу Угарског закона о
уређењу општина из 1886. године.169 По административној подели држаИАСу, Ф: 46, досије фонда.
Гашпар Улмер, Посед Бајша; Magyarország Vármegyéi és városai, Bács-Bodrog Vármegye
I, Budapest 1909.
169
Закон о уређењу општина у Угарској из 1886.
167

168
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ве 1922. године на области, а потом области на округе, окрузи на срезове, а срезови на општине, Бајша је као општина припала Бачкотополском срезу у Бачкој области.
Општини су припадали осим Бајше, насеља Доња Рогатица и Дубока.
У току аграрне реформе која се спроводила у Краљервини СХС, односно
Краљевини Југославији (1918-1934), извршена је прерасподела земље и
у општини Бајша. У том процесу је до земље дошло добровољачко
колонистичко становништво, оптанти, али и месни аграрни интересенти
- беземљаши као и они аутоколонисти који нису имали довољно земље
да прехране своје породице.170 До доношења Закона о општинама у Краљевини Југославији 1933,171 Општина је била правно лице у смислу јавног и приватног права и могла је да стиче покретну и непокретну имовину
и да ствара облигације, има аутономију, што значи да је могла самостално регулисати своје пословање. Дакле, од 1933. године користи печат „Општина Бајшанска-Бајша, срез бачкотополски“ који користи све до
мађарске окупације 1941. године.
При општини је основана катастарска општина Бајша са пореском
општином Бајша која је припадала Катастарској управи у Суботици.
Историјат фонда:
Пре преузимања регистратурски материјал је био смештен у просторијама Месне канцеларије Бајше. Преузиман је у два поступка: 1968.
и 1971. године,172 баш као што се и рад на сређивању одвијао у више
поступака у временском распону од 1970. до 1991. године када је излучен
безвредни регистратурски материјал којем је истекао рок чувања. Књиге
су сређиване хронолошки, списи по бројевима и годинама. Из основаног
фонда издвојен је део који је припојен фонду Ф.25, Општина Бајша
(1754–1918).173
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
170
Зоран Вељановић, Добровољачке колоније у Северној Бачкој од 1918-1941. године
(Архивска грађа о аграрној реформи, добровољцима и добровољачким колонијама у Северној
Бачкој), у: Луча, часопис за културу, уметност и науку, Суботица, бр. 4/2009, бр. 1-4/2010, 1/2011.
Сва земља која је законским путем (Закон о утврђивању максимума великих поседа) одузета од
велепоседника, плаћена је реалној утврђеној цени. Погодности за надељенике земљишних
парцела је био у томе што су своје закупнине плаћали на рате.
171
Закон је донет 14. јуна 1933. године.
172
ИАСу, Ф. 46, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-524/1 од 14.
августа 1968. године и бр. 03–571/1 од 4. октобра 1971. године.
173
ИАСу, Ф. 46, досије фонда.
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Ф.47 СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ
(ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО) - СУБОТИЦА
(1918-1941), 1919-1942*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.1093; к.731; 142,72 m
Језик грађе: српски и мађарски.
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду и аналитички инвентари за следећа одељења: Економско (19191941), Уред градског капетана (1919-1931), Уред главног бележника
(1919-1923) и Градски физикат (1919-1941).
Категоризација: од великог значаја
Организационе јединице:
1. Градско заступништво (1919-1941)
2. Велики жупан града Суботице (1918-1929)
3. Административно управни одбор (1919-1941)
4. Уред градоначелника (1919-1931)
5. Уред градског великог бележника (1919-1931)
6. Административно одељење 1 (1932-1941)
7. Административно одељење 2 (1932-1941)
8. Економско одељење (1919-1941)
9. Културно – социјално одељење (1932-1941)
10. Техничко одељење (1919-1941)
11. Финансијско одељење (1919-1941)
12. Градски физикат (1919-1941)
13. Молбе и жалбе (1919-1931)
14. Уред градског капетана (1919-1931)
15. Војно одељење (1919-1938)
16. Градско одветништво (1919-1941)
17. Разно (1919-1931)
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници садрже одлуке о доношењу и изменама градског Статута
и разних правилника, Статута градских установа, основних правила друштава и удружења, градског буџета и буџета градских установа, спровођењу аграрне реформе и колонизације, изградњи јавних саобраћајних
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Сенат града
Суботице (Градско поглаварство) (1919-1941).
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и других објеката, додељивању помоћи удружењима и градској сиротињи; именовању, разрешавању и пензионисању градских службеника,
извештаја градоначелника, списе великог жупана, пореске одлуке,
грађевинска и саобраћајна решења, затворске извештаје и статистике,
предмете Шумске управе, податке о синдикалном и радничком покрету,
принадлежностима и пензијама, молбе за стицање завичајности, податке
о просвети и култури, евиденције ветеринара, грађевинске дозволе,
одлуке о закупнинама, „дражбене“ записнике (лицитације), разне уговоре,
податке о збрињавању сиротиње; о социјалним, хуманитарним, националним и другим друштвима и удружењима, податке о раду градских
предузећа, евиденције о вакцинисању деце, о набавци материјала за
болницу, молбе за одлагање војне вежбе, правила о снабдевању војске
итд.

Историјат ствараоца фонда:
После слома Аустроугарске монархије 1918. године настала је нова
државна организација Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Правни
положај градова у Војводини био је одређен слично положају градова у
Хрватској и Словенији. Суботица, Нови Сад, Панчево, Сомбор и Вршац
били су муниципални градови. Они су вршили на својој територији
самосталну управну власт која је иначе припадала среском поглавару,
као и власт која је припадала великом жупану и жупанији. У Суботици ће
10. новембра 1918. године бити основано српско - буњевачко Народно
веће. Следећег дана, 11. новембра, одржана је последња седница Градског заступништва мађарске Владе, на којој су учествовали и представници Народног већа. Градоначелник Карољ Биро подноси оставку, а
за новог Великог жупана је постављен Лука Плесковић, комесар
будимпештанске владе. Командант града Суботице пуковник Крупежевић
са Народним већем 18. новембра поставља за градоначелника Стипана
Матијевића. Дотадашњи чланови Сената су разрешени дужности. На
челу града Суботице је стајао градоначелник који је био потчињен
великом жупану. О најважнијим питањима која су се решавала у граду је
одлучивала Скупштина. На Скупштини муниципијског одбора право гласа
су имали одборници муниципијског одбора и градски начелник, заменик
градског начелника, велики бележник, подбележници, велики капетан,
саветници, главни одветник, одветник, главни инжењер, председници
Сирочадског стола, главни физик, рачуновође, благајници, главни
архивар. У делокруг рада Скупштине су спадали: доношење Статута,
установљавање изборних округа за избор одборника Муниципијског
одбора, установљавање буџета, избор чиновника разних одбора, повећање и снижавање плата, пензионисање градских службеника, утврђи-
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вање пословника Скупштине, одлучивање о пријему у општинску везу,
оснивање хуманих задужбина. Редовне седнице је сазивао градски начелник са позивом. Градски сенат је извршни орган муниципије у државним опште управним пословима и делокругу самоуправе, самостална
самоуправна власт у свим пословима који му спадају у делокруг по
законима или правилницима у првом и другом степену. Градски сенат је
водио и вршио градско газдовање према одлукама Скупштине, а у оквиру
ових, стара се о одржавању градске заједничке имовине и прихода, искоришћавању и евиденцији истих, као и о правилном руковођењу фондовима и благајном који су под надзором градске муниципије као и о
сачињењу обрачуна. Осим градоначелника, најзначајнији градски чиновници који су управљали појединим ресорима делатности у граду су били:
подградоначелници
градски главни одветници
градски велики бележници
финансијски саветници
порески саветници
културно - социјални саветници
технички саветници
градски велики капетани и предстојници полиције

О свим стварима и предметима из надлежности градске општине је
одлучивао Градски сенат на својим седницама сталних чланова –
сенатора, под председништвом градоначелника. Записничке одлуке су
послужиле за покретање нових извршних или иницијативних поступака у
којима је ангажована градска управа. Творац фонда престао је са радом
13. априла 1941. године уласком мађарских окупаторских трупа у Суботици.
Историјат фонда:
Фонд је преузет након ослобођања од стране Градског народног
одбора (касније, Скупштине среза Суботица), а Архив га је преузео од
Скупштине среза Суботица 16. јуна 1964. године.
Степен сачуваности :
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.1. Градско заступништво (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ:150; к./;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване књиге записника садрже одлуке о изменама и доношењу
градског Статута, разних правилника, статута градских установа, правила
која се односе на друштва и удружења, градског буџета и буџета градских
установа. Књиге се такође односе на спровођење аграрне реформе,
колонизацију, изградњу јавних саобраћајних и других објеката, додељивање помоћи удружењима и градској сиротињи као и на именовање,
разрешење и пензионисање градских службеника.
Историјат ствараоца фонда:
После 1918. године Суботица је постала муниципални град Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. По Закону о општој управи из 1922.
године, муниципални градови у Војводини задржали су и даље самоуправну муниципијску власт. Творац фонда је радио до 13. априла 1941.
године, а до 15. августа исте године је успостављена Команда војне
управе у Суботици. Назив фонда је до 1934. године гласио Сенат града
Суботица, а од 1935. године до априла 1941. године носио је назив Градско поглаварство - Суботица. Градско заступништво тј. Проширени сенат
је као такав постојао од 1919. до 1927. године, Градско председништво
од 1928-1934. године а Градско веће од 1934-1941. године.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.
47.2. Велики жупан града Суботице (1918-1929)
Количина архивске грађе: књ:/; к.1;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је грађа само у фрагментима и то неколико поверљивих
предмета из 1921. и 1929. године. Ова сачувана документа се односе на
забране упућене великим жупанима и градским начелницима које је
прописивало Министарство унутрашњих дела Крањевине Срба, Хрвата
и Словенаца у Београду. Забране су се односиле на прославе Првог маја
и одузимање ватреног оружја комунистима.

120

Историјат ствараоца фонда:
Звање и функција великог жупана датира из 1870. године, када је
Суботица добила великог жупана кога је именовао или отпуштао краљ.
Као представник извршне власти, велики жупан је контролисао самоуправљање градског муниципија и старао се о интересима државне
управе.
Први велики жупан у новооснованој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца је био др Стипан Матијевић.
Године 1927. у Војводини долази до установљавања општинских
(градских) самоуправа. До укидања великожупанског звања у Суботици
долази на основу решења Миинистра унутрашњих дела од 17. јануара
1929. године решењем број 510. Звање је престало функционисати од
20. јануара 1929. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
47.3. Административно управни одбор (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ:8; к.13;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи Административно - управног одбора сачувани су у распону од
1919 -1934. године под ознаком А.У. од I- XIV који се односе на предмете
Уставног одбора, и под ознаком К који се односе на предмете сенатских
прекршаја.
Сачувана грађа садржи пореске одлуке, грађевинска и саобраћајна
решења, извештаје затворске статистике, грађевинске дознаке, предмете
шумске управе.
Историјат ствараоца фонда:
Како је након 1918. године Суботица постала муниципални град, по
Закону о општој управи из 1922. године муниципални градови у Војводини задржали су и даље муниципијску власт.

Административно - управни одбор је у структури градског муниципија
од 1876. године са задатком да координира рад муниципија и државне
администрације под контролом и руководством великог жупана. Састојао
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се од пет чланова које је именовала влада. Одбор је био саветодавни
орган са правом одлучивања, судио је по спорним питањима из области
управе, те је као надлежна власт доносио решења по жалбеним предметима и имао компетенцију дисциплинског суда за органе власти
одређене у закону.
Чланови Управног одбора по Организационом статуту из 1886. године
1. члан VI били су: „велики жупан, градоначелник, велики бележник,
градски физик, председник Сирочадског стола, шеф финансијске управе,
први чиновник грађевинске дирекције на територији муниципије, школски
надзорник, краљевски државни тужилац, државни ветеринар и десет
изабраних чланова на седници Проширеног сената тајним гласањем
релативном већином гласова на две године. Половина од десет изабраних чланова иступа крајем сваке године, а о иступању одлучује
жребање.“
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су добро сачувани.
47.4. Уред градоначелника (1919-1931)
Количина архивске грађе: књ.23; к.91;
Језик грађе: српски (већим делом) и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о синдикалном и радничком покрету, спровођењу аграрне реформе, именовању градских службеника и дневничара, принадлежностима и пензијама, вођењу државних матица,
прославама разних празника и јубилеја, артешким бунарима. У извештајима градоначелника су садржани подаци о привредном, културном,
економском, здавственом и другим облицима развоја града. Преписка са
државним органима, великим жупаном и министарствима чини посебну
групу грађе богату подацима.
Историјат ствараоца фонда:
Уред градоначелника је одељење Сената града Суботице. Градоначелник је биран међу 12 сенатора. Председавао је на седницама када
се расправљало о економским питањима. О важним предметима одлучивао је цео Сенат. Према законском члану из 1922.године градоначелник је први чиновник града и председник Скупштине.
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Функција градоначелника је престала да постоји 1931. године на
основу законског прописа донетог на основу Устава из 1931. године.
Након тога је установљена функција градског начелника, а од 1934.
године је успостављена функција председника општине. Први градоначелник након 1918. године био је др Стипан Матијевић.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су добро сачувани.
47.5. Уред градског великог бележника I, II, III, IV (1919-1931)
Количина архивске грађе: књ.4; к.48;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи и аналитички инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване групе предмета са знаком I односе се на молбе за стицање
завичајности у граду. Овде налазимо предмете који се односе на посету
краља Алескандра I Суботици 1922. године, промену надлежности Српске православне цркве Зобнатице од надлежности суботичке цркве,
податке о броју становника града, спискове лица које траже завичајност,
извештаје о раду библиотеке.
У серији са ознаком II налазе се подаци о просвети и култури. Тако
налазимо податке о раду Добротворне задруге Српкиња, Српском певачком друштву Граничар, податке о руским избеглицама, учитељима,
сеоским школама, Дилетанској групи Правног факултета и другим просветним питањима. Значајан је и обиман предмет који је настао током
подизања споменика цару Јовану Ненаду.
Група предмета са ознаком III обухвата предмете који су се односили
на грађевинске послове, као што су дозволе за подизање кућа, палата,
вила на Палићу, изградњу пруга, адаптацију постојећих зграда.
Серија са ознаком IV односи се на предмета мањег обима, разна
уверења и молбе.

Историјат ствараоца фонда:
У делокруг овог одељења спадају сви предмети настали радом Уреда
градског великог бележника од 1919-1934. године са римским ознакама
I, II, III, IV.
Градски велики бележници су били: др Лазар Орчић, Франо Вукић и
Војислав Банковић.
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Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
47.6. Административно одељење I (1931-1941)
Количина архивске грађе: књ.34; к.13;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи евиденције ветеринара који нису у активној
државној служби, сумарне исказе о прегледу здравља стоке, извештаје
о раскужби јавних штала, појавама сакагије, забрани увоза коња, извозу
меса од стране суботичких извозника, распореду ветеринарских срезова,
дисциплинске предмете, дописе Министарства двора Београд и многе
друге.
Историјат ствараоца фонда: /
Ово одељење је деловало у временском периоду од 1932. до 1941.
године. Градско представништво одлучује на предлог Градског сената, а
по препоруци Краљевске управе Дунавске бановине (бр. 17760 од 12.
марта 1931. године) да се изврши реорганизација одељења градске
управе, односно да се изврши нова подела на одељења и одсеке, са тим
да се формирало Административно одељење које је деловало до 1941.
године.
Документација која је у овом одељењу настала склапањем шегртских
уговора, издавањем обртнице за обављањем занатских и угоститељских
делатности, издвојена је и предата Среском начелству, па је тако у
фонду 57 Среско начелство формирана серија докумената под називом
Првостепена обртна комисија.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су делимично сачувани.
47.7. Административно одељење II (1932-1941)
Количина архивске грађе: књ.21; к.10;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен

124

Информативна средства: сумарни инвентар са шири подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа највећим делом садржи молбе за пријем у завичајну везу града
Суботице, наредбе Министарства Дунавске бановине о променама
назива разних села и мањих места, устројства војске и морнарице, о
ослобођењу официра и војних чиновника од плаћања таксе, лицитације
– дражбе за издавање земље, изборе за окружног лекара, бракоразводне
парнице и друга документа.
Историјат ствараоца фонда:/
Ово одељење је радило у временском периоду од 1932. до 1941.
године, где су се водили општи деловодни протоколи и уз њих прве
помоћне евиденције – регистри. Грађа овог одељења је већим делом
састављена од молби за пријем у завичајну везу града Суботице. До
измене Правилника о градским пристојбама за пријем у завичајну везу је
долазило више пута (1931. и 1938. године).
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.8. Економско одељење (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ.21; к.59;
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи и аналитички инвентар
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи грађевинске дозволе за изградњу и доградњу објеката,
одлуке о закупнинама и кредитима, „дражбене“ записнике, разне уговоре,
шумске кривице, податке о сајмовима приплодне стоке, лицитацијама
дрва у Градском слагалишту, пољским штетама, поправкама градских
улица и тротоара, раду електричне центарале и Градске економије на
Палићу; разне одлуке министарстава, Краљевске банске управе Дунавске бановине, Жупанијског аграрног уреда из Новог Сада; садржи
податке о полицији, војсци и ватрогасцима, гробљима и црквама, шумама
и парковима, школама, купалишту Палић, фабрикама и фирмама, банкама и новцу, добровољцима, колонистима и избеглицама, бунарима,
аграрној реформи, граници итд.
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Историјат ствараоца фонда:
Економско одељење Сената је радећи у континуитету од 1919-1941.
год. испуњавало све своје друштвене задатке и обавезе. Мењало је
називе од Господарског одељења, преко Привредног и Економскофинансијског одељења до Економског одељења. До 1932. год. грађа Економског одељења је била евидентирана под римским бројевима од XIV
до XVIII, а од 1932. год. под бројем III.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.9. Културно-социјално одељење (1932-1941)
Количина архивске грађе: књ.28; к.31;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи се односе на управљање и надзор над градским културним
институцијама, послове везане за школство, обавезе плаћања болничких
рачуна, збрињавања сиротиње, давање помоћи социјалним, хуманитарним националним и другим друштвима и институцијама.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем градоначелника број 575/1931 устројено је ново Културносоцијално одељење Градског сената. Послове које је оно преузело до
тада је вршило административно одељење у свом просветном одсеку, а
саветник који је водио ово одељење био је др Матија Еветовић.
Културно - социјално одељење Градског сената је од 01. јануара 1932.
године на основу пословника за опште управне власти о начину пословања, почело да води свој посебан протокол, за разлику од дотадашњег централног сенатског деловодног протокола.
Од 1937. године био је формиран и посебан одсек за обавезно телесно васпитање, који је радио у оквиру овог одељења. Бавио се евиденцијама обвезника похађања курсева телесног васпитања, те организовањем тих активности.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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47.10. Техничко одељење (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ.71; к.231;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници су сачувани за године од 1922-1938. а извештаји грађевинске комисије за период од 1928-1930. године. Деловодници су
комплетно сачувани за период од 1919-1941. године. Посебно су вођени
деловодници грађевинских дозвола (књиге одлука) од 1921-1927. као и за
1928. годину. Регистар деловодника је за период од 1921-1941. године,
а недостају за период 1919. и 1920. године. Индекси о градњама за
предмете грађевинских дозвола су сачувани за 1921. и 1922. годину, заједно су вођени у регистру редовног деловодника, и за период од 19231931. године. Посебно су вођени у регистрима деловодних протокола у
периоду од 1932-1941. године. Рачунарске књиге су делимично сачуване,
а међу њима има књига факултативног откупа аграрне земље.
Историјат ствараоца фонда:
Техничко одељење (Инжињерски уред) је започело са радом после
Првог светског рата 1919. године. У склопу одељења је 1922. године
оформљен Геодетски одсек. Прво су рађени послови око нумерисања
свих зграда на територији града, од I до VII кварта. На спољној територији
града, IX, X, XI и XII кварт, живело је преко половине становништва, а
под једним кућним бројем се водило више зграда. Радови на премеравању Сегединских винограда започети су 1922. године, а завршени
наредне. То је било подручје на којем се највише градило у то доба.
Фабричка постројења су чинила најзначајније новоизграђене објекте.
Стамбене зграде су се градиле на Палићким виноградима, где је у
периоду од 1919-1937. године изграђено 855 радничких станова. Грађевинска делатност у граду је била ипак у целини релативно слаба.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.11. Финансијско одељење (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ.578; к.78;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
У делу грађе периода од 1932-1936. године могу се пронаћи извештаји
о финансијском стању градске благајне, документи о плаћању пореза на
проституцију (у корист болничког фонда), власника јавних кућа Амаши
Ивана и других, спискови заложених предмета, спискови закупаца портала, подаци о Српској читаоници у Александрову, меморандуми фирми.
Сачувани су спискови ученика Музичке школе који су плаћали школовање, инвестициона документација за Народни дом краља Александра I
који је предат на кориштење Соколском друштву, хонорари који су
исплаћивани за издржавање коња градских лекара, спискови официра
који имају бицикле, извештаји о давањима за Убошки дом, епидемолошку
болницу и полицију, те друго. Предмети су се односили на плаћање
пристојбе за фирме, новчане казне, пристојбе на пријем у завичајност.
Сачувани списи временског распона од 1937-1941. године носе римске
ознаке VI и VII. Ознака VI иде до 1939. године, када почињу да се означавају списи са ознаком VII, која иде до 1941. године.
Историјат ствараоца фонда:
У оквиру Градског сената је у периоду од 1919-1941. године постојало
Финансијско одељење. До 1931. године када су у складу са затеченим
системом канцеларијског пословања од пре 1918. године вођени
заједнички деловодници и регистри, предмети овог одељења су добијали
регистратурске ознаке са римским бројевима IX, X, XI, XII и XIII. У
делокруг рада овог одељења спадају предмети финансија града. У
периоду од 1919-1931. године ради се и на решавању аката насталих у
оквиру градске трошарине, рачуноводства, градског порезног звања те
градске благајне, а врши се контрола и надзор над материјално-финансијским пословањем тих градских одсека.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.12. Градски физикат (1919-1941)
Количина архивске грађе: књ.20; к.2;
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи и аналитички инвентар
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодници за 1933, 1934. и 1939. годину, индекси од
1911-1941. године, регистри бабица и деце за калемљење, именик
лекара, зубнотехничара и бабица као и евиденција проститутки. Списи се
односе на рачуне апотекара, податке о болестима стоке, рад патронажне
службе, набавке материјала за болницу, допис Министарства народног
здравља, хигијенске мере које су се спроводиле, месечне извештаје,
списе у вези са појавом пегавог тифуса у војсци, епидемијом слинавке
код стоке и друго.
Историјат ствараоца фонда:
Грађа је преузета 1959. године од Хигијенског завода Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
47.13. Молбе и жалбе (1919-1931)
Количина архивске грађе: књ./; к.2;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
У оквиру Градског сената серију молби и жалби чине списи са ознаком
XIX и XX од 1919-1931. године. Молбе се у периоду од 1919-1920. године
претежно односе на питања решавања стамбених проблема и закупа
градске земље. Касније преовлађују дописи Градском сенату ради смањења пореских обавеза и по питањима разних других дуговања градској
благајни.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
47.14. Уред градског капетана (1919-1931)
Количина архивске грађе: књ./; к.15;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи и аналитички инвентар
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи доста значајних података за догађаје у
Суботици у овом периоду. Велики број предмета се односи на изгоне који
су упућивани свим лицима која су се настанила у Суботици у периоду од
1914-1918. године. Грађа садржи доста молби за боравак у граду за све
странце који су одсели у хотелу, гостиони, ноћиштима, у јавним и приватним заводима или у приватним кућама.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
47.15. Војно одељење (1919-1938)
Количина архивске грађе: књ.84; к.8;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа овог одељења Сената се односи на евиденције о
војним обвезницима рођеним у Суботици, садржи именике инвалида
рата, пописе за ратне доброчинитеље, спискове свих обвезника словенског порекла, молбе за прелазак из аустроугарске војске у српску
војску, наредбе Министарства војске и морнарице о устројству војске,
упућивање на одслужење војног рока одређене генерације, ратни распоред за одређену годину, пописе стоке и возова у реону.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
47.16. Градско одветништво (1919 -1941)
Количина архивске грађе: књ.49; к.100;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи су садржани подаци о купопродаји и најамним уговорима
рада, те о старању задужбине Лазара Мамужића и његове супруге
Јелисавете Јакобчић, намењене помагању старих и изнемоглих градских
службеника и школовању ученика.
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Историјат ствараоца фонда:
До Првог светског рата је одветништво града Суботице деловало као
III одељење Магистрата (Градског већа). ОД 1919. године и даље делује
при Сенату града Суботице, као VIII одељење. Главни градски одветник
је био „чувар закона“ града, који је давао савете Градској скупштини,
Управном одбору и свим градским комисијама. Састављао је градске
уговоре, пружао правну помоћ приликом градских јавних лицитација,
убирао је своте задужбина, давао упутства за вођење књига парница
града. Граски одветник је био заменик главног одветника, а најчешће је
уједно био и одветник Сирочадског стола.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
47.17. Разно (1919-1931)
Количина архивске грађе: књ.2; к.5;
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи настали у раду градског Сената у периоду од 1919-1931. године
са римским ознакама XXIII и XXIV, а чине посебну серију - Разно. У
оквиру списа са ознаком XXIII, у периоду од 1919-1923. године преовлађују предмети за решавање питања снабдевања становништва града
угљем, храном и осталим потрепштинама, предмети апровизације и
доделе под закуп градске земље. У каснијем периоду то су дописи виших
инстанци власти, других органа и тела, осталих одељења Сената,
удружења и друштава из града и земље. Ови дописи се односе на понуде
за извршење градских инвестиција, градњи, снабдевања, рад градских
предузећа, кланице, плинаре, економије, објаве за регулисање рада
државих органа у граду. Грађа са ознаком XIX–XXIV се састојала од 26
фасцикли.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

131

Ф.48 ХРВАТСКИ КАТОЛИЧКИ ОРАО - СУБОТИЦА
(1920-1929), 1920-1929
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: хрватски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Правила друштва, списи упућени разним црквеним поглаварима и
другим угледним личностима, преписка са другим подружницама у вези
са сталешким слетовима и пропагирањем идеја друштва, описи гимнастичких вежби; даваоци новчаних прилога и књига.174
Историјат ствараоца фонда:
Након војног и државног слома Аустроугарске монархије у Првом
светском рату и уједињењу у нову државну заједницу Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца, дошло је до полета у оснивању националних,
спортских и добротворних друштва. Тако је било и у Суботици, те се
током 1920. године, на подстицај цркве оснива „Гимнастичко друштво“
као огранак „Савеза гимнастичарских друштва“ из Хрватске.
Суботичко друштво учлањује се у „Орловски савез Словеније“, да би
се оснивањем „Хрватског католичког орла“ прикључило и њима. Циљеви
друштва су били да телесно васпитају омладину уз њихову националну
и верску особеност.
Друштво је престало са радом 1929. године када му је забрањен
рад.175
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од Градске библиотеке у Суботици у два наврата: 1949. и 1959. године у несређеном стању, измешан
са другом документацијом из које је издвојена. Списи су сређивани (1981.
и 1987. године) по бројевима у оквиру година.176
ИАСу, Ф. 48, досије фонда.
ИАСу, Ф. 48, досије фонда.
176
ИАСу, Ф. 48, досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-377/1 од 23. новембра 1959.
године.
174

175
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Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.49 БУЊЕВАЧКО МОМАЧКО КОЛО - СУБОТИЦА
(1920-1946), 1928-1946
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.3/; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски, хрватски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду.
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа сардржи списе међу којима се налазе Правила друштва, списак чланова и управе, записници са седница, записници појединих секција (тамбурашке, позоришне); преписка са државним органима, позиви на забаве и програми забава, приступнице појединих
чланова итд.177
Историјат ствараоца фонда:
Када је 24. октобра 1920. године у Суботици основано Буњевачко
момачко коло био је то велики корак и приближавање Буњеваца у
напорима своје заједнице да досегну просветитељски спас и излаз из
столетњег просветног и духовног тамновања и приближе се другим
народима са којима су делили панонску равницу. Мало ко је од групе
људи окупљених око њеног оснивача и духовника велечасног Ивана
Бенеша могао да предвиди какав и колики ће бити трновит пут како њима
тако и њиховим следбеницима да би ово друштво остало доследно
својим циљевима, те опстало и било узор и част својој заједници. Одмах
по оснивању Друштва усвојена су Правила којима се регулисао рад,
права и обавезе Управе и чланства. Отуда се у њима већ у првим
члановима Правила истиче да је сврха Друштва ширење просвете међу
буњевачком мушком омладином у Бачкој, утемељена на католичкој
верској и моралној основи, а посебно на буњевачкој народној култури, те
177

ИАСу, Ф: 49, досије фонда.
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подизање родољубивог, моралног, социјалног и привредног напретка код
мушке омладине.178
Друштво је ширило своје деловање које се огледало у редовним
окупљањима, раду библиотеке, организовању културно-просветних
програма, оснивању две секције: позоришне (коју је предводио Мирослав
Штемес) и музичке (коју је предводио Пере Тумба - Хајо); обављање
заједничке причести и учествовање у другим верским празницима.
Оснивало је подружнице у самом граду по квартовима, али и ван града
(Жеднику, Бајмоку...). Другу подружницу водио је истакнути суботички
буњевачки првак поп Блашко Рајић.
Средиште друштва је било у католичкој жупи где је службовао
велечасни Иван Бенеш, док се касније Друштво преселило у део
простора Пучке касине и напослетку у просторије Буњевачке матице
(Улица Паје Кујунџића бр. 9), где је деловало све до свог гашења 1946.
године.
Пред налетом новостворених удружења у којима због отежаних
услова рада (чланство се споро враћало и обнављало најпре због
прикривеног, а потом отвореног и сталног притиска од стране нове комунистичке власти) БМК малаксава и полако се гаси 1946. године после
непуне три деценије постојања.179
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од Градске библиотеке у Суботици 1949. године и првобитно је био смештен у Архивско сабиралиште.
Одатле је пренет у данашњи депо. Где и када је дошло до осипања и
развлачења прикупљеног материјала није познато, али се може претпоставити да га има још у приватном власништву. Сређиван је у два
маха, прво регистратурски (1972) и том су приликом начињени извесне
грешке, а затим и архивистички (1981).180
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Зоран Вељановић, Архивски фонд Буњевачко момачко коло - Суботица (1920-1946), у:
Етнолингвистичка и историјска истраживања о Буњевцима, Зборник радова са научног скупа
одржаног 25. октобра 2008. године у Суботици, стр. 83-96.
179
Исто.
180
Исто, ИАСу, Ф: 49, досије фонда, белешка о фонду.
178
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Ф.50 ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР - СУБОТИЦА
(1921-1929), 1921-1929
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 1; 0,35 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа сардржи записнике Окружног школског одбора;
деловоднике, финансијске књиге, списе о извршеном надзору у школама,
стању школа, подизању нових зграда и поправљању старих; доношењу
буџета и руковању новцем, набавци уџбеника; спорове између наставника и школског одбора, коришћењу и набавци уџбеника.181
Историјат ствараоца фонда:
Окружни школски одбор у Суботици основан је 15. септембра 1921.
године, Законом о народним школама а одлуком Министарства просвете
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.182 Састојао се од окружног начелника (постављен је Паја Добановачки, велики жупан), школских надзорника у округу, директора средњих и основних школа у округу, окружног
лекара, окружног инжењера и од по једног изасланика из сваког среза.
Окружни школски одбор старао се о подизању нових школских зграда
по школским општинама.183 Пре почетка школске године требао је да
обезбеди за сву децу прописане школске уџбенике, писаћи и цртаћи
материјал, настојао је да школске општине врше своје дужности према
закону, односно, вршио је инспекцију над радом месних школских одбора, одобравао је буџете школских општина и вршио надзор над
школским имањем и фондовима, састављао је школски буџет за нову
рачунску годину и старао се о унапређивању свих школа и других
просветних установа и завода у округу. Дужности које је вршио Окружни
ИАСу, Ф. 50, досије фонда.
Закон о народним школама из 1904. године; Зборник закона и важнијих расписа, одлука
и наредба Одељења за основну наставу и народно просвећивање Министарства просвете
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца , 1918/1919. и 1920. године.
183
Закон о народним школама, 1904. године: Школску општину чини варош или варошица,
сама или у заједници са више села, или више села која издржавају једну или више школа.
181

182
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школски одбор по увођењу Закона о банској управи 1929. године прелазе
у делокруг рада Просветног одељења.184
Историјат фонда:
Приликом доделе просторија Архивском средишту у Градској кући
1949. године, регистратурски материјал је затечена у потпуно расутом
стању. Исте године такав материјал је само по годинама, добровољно,
сређивала група просветних радника по стручним упутством и надзором
руководиоца Архивског средиштва. Архивистичко сређивање урађено је
током 1985. године, када су списи сређени по деловодним ознакама.185
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.51 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА ГРАД СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА
(1932-1941; 1944-1948), 1923-1949*
Основни подаци о фонду:
Kоличина архивске грађе: књ.68; к.33 ; 6,54 м
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Подаци о регистрованим трговцима на територији града, о њиховим
обртницама и овлаштењима, особљу запосленом у трговини и трговачким радњама, манифестацијама које је овај сталеж организовао или
помагао, трговачкој полицији. Поред тога сачувани су записници седница
овог удружења.
Историјат фонда:
Ово удружење је основано 1932. године. Добило је име „Удружење
трговаца за град Суботицу“. Најважнији задатак Удружења био је да
Закон о банској управи из 1929. године, члан 39.
ИАСу, Ф. 50, досије фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење трговаца
за град Суботицу (1921-1946).
184
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заступа и унапређује интересе трговине, да се стара о општем и
стручном васпитању својих чланова, да води евиденцију (регистре и
статистику) трговачких радњи са свога подручја, као и статистику
запосленог особља у њима. Удружење је престало са радом крајем 1941.
године, да би опет краткотрајно заживело од октобра 1944. године па до
јула 1948. године, када је коначно угашено а његова имовина пала под
удар конфискације.
Историјат фонда:
Фонд је преузет од културно - уметничког друштва „Пролетер“ у Суботици. Примопредаја је извршена 8. јуна 1949. године. Током рада на
сређивању дошло је до раздвајања на два фонда: „Удружење трговаца
и индустријалаца“ и „Удружење трговаца“.
Степен сачуваности
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.52 ХРВАТСКО ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО „НЕВЕН“ - СУБОТИЦА
(1920-1943, 1946-1947), 1925-1943*
Основни подаци о фонду:
Kоличина архивске грађе: књ./; к. 3; 030 m
Језик грађе: хрватски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду.
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о извештајима надзорног одбора Хрватског
пјевачког друштва „Невен“ (ХПД), извештаје секретара ХПД-а Невен (на
годишњем нивоу), извештаје пословође ХПД-а, извештаје благајника на
скупштинама ХПД-а, записнике са оснивачке скупштине ХПа, садржи
спесимене, „пјевачке покусе“, као и ноте композитора: А. Видаковића,
Вилхора, Марка Тајчевића, Леона Степанова, Златка Шпољера, Рудолфа
Маца, Рудолфа Тацлика, Фрање Другана, Златића, Греченикова, Мугарског и многих других.
* У Водичу кроз архивске финдове из 1970. године назив фонда је био: Хрватско певачко
друштво „Невен” Суботица (1922-1947).
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Историјат ствараоца фонда:
Хрватско пјевачко друштво „Невен“ основано је у Суботици 1920.
године као секција Просвјетног друштва „Невен“. Као самостално друштво ради од 2.05.1925. године, када је одржана и оснивачка скупштина
Друштва. Правила Друштва су одобрена тек 4.03.1926. године, а дотле
је Друштвом управљао привремени одбор. О раду Друштва је сачувано
мало списа од 1925. до 1943. године, док су партитуре у великом броју
сачуване. Кроз списе се види да је услед рата друштво привремено
престало са радом 1943. године, па све до завршетка рата. После
ослобођења 1945. године, Одељење за унутрашње послове при Окружном народном одбору Суботица, прима пријаву за рад Хрватског
пјевачког друштва „Невен“, које је потом регистровано под бр. 1582
Градског народног одбора Суботице, 12.1.1946. године. Друштво је
престало са радом 1947. године, али писaни траг о томе није пронађен.
Историјат фонда:
Грађа фонда се, до преузимања у сабиралиште Архивског подручја
1949. године, налазила у просторијама Хрватског културног друштва,
односно Културног уметничког друштва „Пролетер“, које је радило на том
месту. Након формирања „Буњевачког кола“ 1970. године, део нота је
уступљен том друштву на коришћење.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.53 ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРОЈЕВА „СЕВЕР“ -СУБОТИЦА
(1923-1946), 1923-1946*
Основни подаци о фонду:
Kоличина архивске грађе: књ.7; к 32; 4,00 m
Језик грађе: већим делом српски, а у мањем делу мађарски, немачки,
енглески и француски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Творница
електричних стројева „Север” Суботица (1923-1941).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су списи који се односе на оснивање „Севера“, као и списи
о његовом пословању и раду, кореспонденцији са страним и домаћим
партнерима и добављачима, купцима и клијентима.
Историјат ствараоца фонда:
Фирма електричних стројева „Север“ - Суботица је била једна од
најпознатијих југословенских фабрика електричних мотора. Основана је
1923. године. Фирма је протоколисана код суботичког Окружног суда
16.4.1923. године и према издатој обртници од стране Првостепене
обртне власти у Суботици овлаштена је за израду електричних мотора,
динама, генератора, акумулатора, трансформатора, вентила, те за
куповину и продају свих у ову струку спадајућих предмета. Према
овлашћењу од 1929. године овлаштена је и на израду лимене робе и
ковина. Фирма је пословала са железницама, војском, државним имањима, али је одржала редовне пословне односе и са разним предузећима, радионицама, као и занатлијама. Временом је стекла углед и
поверење познатих страних фирми као што су Сименс, Круп, Филипс,
Зенит, Месинг и многих других.
Назив предузећа пре окупације био је „Север“ Творница електричних
стројева д.д., док је за време окупације назив гласио „Szever“ Villamos gépgyár R.T., после ослобођења пак Творница електричних стројева
„Север“ - Суботица.
Фабрика је конфискована одлуком Среског народног суда у Суботици
бр. Вп 1725/1945 од 12.1.1946. године.
Историјат фонда:
Архивски материјал који је обухватао период од 1923-1947. године
чуван је у просторијама фабрике све до 1950. године када је предат
Архиву (Архивско подручје за град Суботицу и срез Бачка Топола). Већ
тада је започето са одабирањем грађе за трајно чување, односно са
шкартирањем безвредног регистратурског материјала.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Ф.54 AУТОМОБИЛСКИ КЛУБ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ СЕКЦИЈА У СУБОТИЦИ - СУБОТИЦА
(1925-1945), 1924-1945*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.7; к.9; 1,10 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки, пољски, чешки.
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Из записника и преписке стиче се илустрација о аутосаобраћају у
Суботици а и шире, као и о путевима, саобраћајним знацима, прекршајима у саобраћају, ауто - мото спорту, ауто - туризму, возачким
испитима те турнејама и посетама чланова овог клуба. Грађa овог фонда
садржи деловоднике, индексе, главне књиге, благајничке дневнике,
књиге о издатим триптисима.
Историјат ствараоца фонда:
На основу решења Аутомобилског клуба Срба, Хрвата и Словенаца у
Београду, 25. децембра 1924. године одобрено је оснивање ове Секције
у Суботици. Аутомобилски клуб Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца Секција Суботица је основан 23. 1. 1925. године након дописа потпредседника Аутомобилског клуба Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у
Београду. Секција у Суботици настала је захваљујући власнику аутомобила и пријатеља ауто - спорта. Секција је у почетку обухватала 30
чланова, а до краја 1940. године тај број се повећао на 92. Чланове
секције су највећим делом сачињавали велепоседници из Северне
Бачке.
Од 1930. године Секција у Суботици је у склопу Аутомобилског Клуба
Краљевине Југославије.
Секција је редовно одржавала састанке и скупове. На главним годишњим зборовима извештавало се, између осталог, и о раду у прошлој
години.
За време привредне кризе и заоштравања рата, аутомобилизам је
дошао у тешку ситуацију, наиме ограничава се увоз нафте и бензина.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Аутомобилски клуб
Краљевине Југославије - Секција у Суботици (1925-1945).
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Нарочито опада интересовање за Секцију када ступа на снагу „Наредба
о ограничењу саобраћаја моторним возилима“ тридесетих година.
За време окупације, Секција и даље постоји под називом „Automobil
club Szabadka“ и „Északbácskai Automobil Klub”, који је престао да постоји
завршетком Другог светског рата.
Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је 1960. године од др Милоша
Павловића, бившег секретара клуба.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.55 УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА
(1905-1948), 1909-1948*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.41; к.14; 2,00 m
Језик грађе: српски и мањим делом мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд се састоји од преписки, делимично сачуваних деловодних књига,
од аката који се односе на тражење односно на издавање занатлијских
уверења за угоститеље, картотеке и евиденција, књига записника, деловодника, индекса уз деловоднике те финансијских књига.
Грађа садржи и податке о угоститељству, власницима радњи, запосленом особљу, заштити стручних и сталешких интереса угоститеља.
Историјат ствараоца фонда:
Удружење Угоститеља постоји од 1905. године, али списи су сачувани
од 1920. године када је Удружење носило назив „Удружење горњо бачких гостионичара“ („Felsőbácskai Vendéglősök Egyesülete”).
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење
угоститеља за град Суботицу (1926-1946).
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Задаци Удружења били су да штити заједничку корист својих чланова,
те да набавља робу за њих. Делокруг Удружења је обухватао срезове
Суботице, Бачке Тополе и Сенте.
Тела Удружења била су: главна скупштина, председништво, управни
одбор и заменички одбор. Суботичка организација угоститеља је била
члан „Удружења хотелијера, кафеџија и гостионичара“ у Војводини и
члан „Средишног савеза гостионичарских удружења за Краљевину Срба,
Хрвата и Словенаца“.
Таква организација и назив Удружења сачувани су до 1932. године.
Након оснивачке скупштине одржане 1.9.1932. године, извршене су
промене у складу са Законом о радњама, те ће ово Удружење обухватити
само подручје опште управне области првог степена, што је уочљиво и
у новом називу које гласи: „Удружење угоститеља за град Суботицу“.
Након окупације, Удружење наставља свој рад у оквиру нове организације, као секција односно одељење Удружења занатлија. Након
ослобођења, под именом „Удружење угоститеља за град и срез
Суботицу“ ради под надлештвом Трговинско - индустријске коморе Нови
Сад, односно Градског народног одбора - Суботица, Отсека за трговину
и снабдевање, Управе за трговину.
Године 1946. донета је одлука да се врши заједничко вођење администрације са Удружењем трговаца Суботица. Удружење је престало са
радом новембра 1948. године, уз суделовање Извршног градског народног одбора због напретка социјалног сектора и преласка у социјалну
форму.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета фебруара 1951. године, у оштећеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф.56 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У НОВОМ САДУ
ПОДРУЖИЦА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1932-1942), 1932-1945*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.3; к.11; 1,40 m
Језик грађе: српски, мађарски.
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар с ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:

Могу се наћи подаци о појединачним фирмама - предузећима на
територији Суботице, о њиховим власницима, радницима, инсталираним
машинама, капацитетима, асортиману робе, ценама. Грађа такође садржи податке о законским оквирима у којима су индустријска предузећа
деловала, извозу - увозу, царинској политици, саобраћају (нарочито железничком, поштанском и телефонском).
Историјат ствараоца фонда:

Удружење индустријалаца у Новом Саду - Повереништво у Суботици
конституисано је 9. јула 1932. године, а ради од 1. јануара 1933. године.
Удружење индустријалаца у Новом Саду образовано је на основу Закона
о радњама од 5. новембра 1931. године.

Удружење је радило као подружница (повереништво) и имало је за
циљ да заступа и унапређује интересе индустрије и индустријалаца.
Бавило се и евидентирањем чланова - индустријалаца, који су били обавезни плаћати чланарину. Ово Удружење је радило на решавању актуелних проблема овог сталежа, интервенцијама код виших органа. На тај
је начин настојало да издејствује што повољније царинске стопе,
превозне тарифе, боље услове набавке сировине, смањење градске
трошарине и других парафискалних давања.
На основу наређења мађарског министра унутрашњих послова,
повереништво Удружења је одлуком градског начелства слободног
краљевског града Суботице укинуто 15. марта 1945. године.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Удружење
Индустријалаца у Новом Саду - Повереништво Суботица (1933-1942).
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Историјат фонда:
Грађа je преузета 11. јануара 1960. године од бившег секретара
повереништва др Милоша Павловића.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.57 СРЕСКО НАЧЕЛСТВО СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1934-1941), 1882-1947*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.30 ; к.38 ; 5,54 m
Језик грађе: већином српски, мањим делом мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар за цео фонд и аналитички инвентар за „Првостепену обртну власт“ за 1931. годину (у рукопису), и аналитички инвентар са регистрима за општу серију за године
1934-1941
Категоризација: од великог значаја
Организационе јединице:
1.Општа серија (1934-1941)
2. I степена обртна власт (1931-1935)
Основне карактеристике садржаја грађе:
У оквиру серије обртне власти налазе се подаци о занатским, трговачким и угоститељским радњама, о њиховој протоколацији, власницима, уложеном капиталу. Овај државни орган власти био је задужен
за вођење евиденције, као и за издавање дозвола и овлашћења.
Пошто је Начелство било и „општа управна власт“, грађа опште серије
пружа обиље података о социјалним приликама у срезу (општини).
Питање држављанства (издавање уверења о држављанству) на основу
молби странака чине једину сачувану категорију опште серије за период
од 1934-1936. године. Пошто је у систематизацији рада Начелства било
устројено и посебно место за пољопривредног, ветеринарског, санитетског, грађевинско - техничког, просветног и административног референта, грађа се односи и на све те области.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среско начелство
среза Суботице (1934–1940).
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Историјат ствараоца фонда:
Промене административно - територијалног система 1929. године
регулисане су „Законом о називу и подели Краљевине Југославије на
управна подручја“ у складу са шестојануарским политичким променама.
Уведена је подела на бановине, које су се даље делиле на срезове и
општине, те самоуправне градове, какав је статус имала и Суботица.
„Закон о градским општинама“ из 1934. године за Суботицу предвиђа
статус градске општине, и регулише области које припадају (остају) у
надлежност општинских управних тела и оне које прелазе у надлежност
државних управних тела односно срезова. На основу „Закона о образовању новог среза суботичког“ (20. 7. 1934) образован је „...нови срез
суботички са седиштем у Суботици у Дунавској бановини у који улази
подручје градске општине Суботица“186. То је значило да се територијално преклапају срез и општина, док су им функције биле разграничене.
Суботички срез је формиран због прибављања већег ауторитета
административно - територијалној власти у Суботици, с обзиром да је то
било гранично подручје са врло развијеним саобраћајем са суседном
Мађарском. Срез је био под ингеренцијом централних власти, финансиран и директно потчињен Министарству унутрашњих дела, односно
Краљевској банској управи у Новом Саду. Среско начелство је радило
овако устројено до окупације Суботице 1941. године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1952. године. У структури организације Начелства
постојале су две јединице, и то општа и обртна. Добивши делокруг
„првостепене обртне власти“, Начелство је преузело са тим и грађу,
књиге и списе, до тада вођене у органима градских власти (Градском
надлештву). Та грађа чини посебну серију: Првостепена обртна власт.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

186

Службене новине Краљевине Југославије број 169, XLIII од 25. 7. 1934. године.
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Ф.58 ОПШТИНА ПАЧИР - ПАЧИР
(1919-1941), 1921-1940*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Подаци из домена опште управне власти, разне молбе, пријаве за
обављање обрта, извештаји о плаћању пореза и доприноса. У грађи је
сачувано упутство поджупана Бач - бодрошке жупаније за слање извештаја о стању у општини (из 1812. године), сачуван је и Статут о општинским службеницима Општине Пачир из 1836. године.
Историјат ствараоца фонда:
Законом о уређењу општина из 1886. године Пачир је постао општина.
Након војног и државног слома Аустро-Угарске монархије у Првом
светском рату и присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краљевини
Србији (25. новембра 1918), а потом и уједињења у југословенску државу
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (1. децембра 1918) статус општине Пачир се није мењао а деловао је на основу Угарског закона о
уређењу општина из 1886. године.187
После промене власти, назив „Pacsér község“ се променио у „Општина
Пачир“. Од 1931. године назив му је био „Општина Пачирска, срез бачко
- тополски - Пачир“. Општина је престала са радом 1941. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета 12.4.1968. године у несређеном стању, као
фонд Општинског поглаварства Пачир са граничним годинама од 19391941. у количини од 3 фасцикле. Током сређивања 1970. и 1971. године
констатовано је да списи у фасциклама датирају из 1945. и 1946. године,
те да само незнатна количина грађе припада овом фонду.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско
поглаварство – Пачир (1939-1941).
187
Закон из 1886.
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Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.59 ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ, КРЕДИТ И ПОМОЋ - БАЈМОК
(1938-1953), 1938-1953*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.8; k.1; 0,42 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Већим делом је сачувана финансијска документација.
Историјат ствараоца фонда:
Ова Задруга је основана 1938. годинe и пословала је све до ослобођења. Ликвидациони поступак започет је тек 1951. године када Министарство финансија Народне Републике Србије доноси решење188 о
ликвидацији „Задруге за штедњу, кредит и припомоћ“ у Бајмоку по
прописима Уредбе и правилника о поступку ликвидације приватних
кредитних предузећа. За ликвидационог органа је постављена Народна
банка - филијала број 320 у Суботици. Ликвидација је окончана 21. 12.
1953. године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1959. године од филијале Народне банке у Суботици.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Задруга за штедњу,
кредит и помоћ - Бајмок (1940-1944).
188
Решење Министарства финансија НРС бр. 4619/1 од 26. 12. 1951. године.
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Ф.60 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА
СУБОТИЦА (SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA) - SZABADKA (SUBOTICA)
(1941-1944), 1941-1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 148, к.135; фасц. 433; 111 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нацрт половичног сумарни инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Фонд има сложену структуру. Састоји се од следећих организационих
јединица или серија:
Команда војне управе
Административно-управни одбор
Уред градоначелника
Војна одељења
Културно просветно одељење
Одељење за здравство и социјално осигурање
Економско одељење
Финансијско одељење
Техничко одељење
Уред великог капетана
Апровизација
Разни предмети
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа сардржи главне пореске књиге, финансијске књиге;
деловодне протоколе и индексе деловодног протокола; деловоднике
парница града; списе уговора о издавању градских објеката у најам;
списе у вези са разрезима и прикупљањем пореза; књиге земљаринеБајмок, главну књигу пореза за Лудош и Палић; књиге контроле промета
живот-них намирница, средства за хигијену и потрошње електричне
струје.189
Историјат ствараоца фонда:
Нападом на Краљевину Југославију и уласком окупационе војске у
Суботицу априла 1941. године, укидају се постојећи а успостављају се
189
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ИАСу, Ф. 60, досије фонда.

нови органи власти. До 15. августа 1941. године деловалa је Команда
војне управе Суботице, а од 15. августа отпочела је цивилна управа и
успостављено је Градско начелство слободног краљевског града
Суботице. Међутим, услед непријатељског карактера саме окупаторске
власти, градска самоуправа сужена је на најмању могућу меру и
базирала се на разрез и прикупљање пореза, организације контроле
промета животних намирница, средстава за хигијену и потрошње
електричне струје. Са протеривањем окупаторске војске и ослобођењем
Суботице 10. октобра 1944. године та управа престаје са радом.190
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет након ослобођења од Градског
народног одбора Суботицe, а затим и од Скупштине среза Суботица. У
прво време био је смештен на полуспрату Градске куће, а затим је
пренесен на трећи спрат у Историјски архив који га је преузео у расутум
и несређеном стању у два наврата од Скупштине среза Суботица: 1964
и 1969. године. Током прелоцирања фондова Историјског архива 1979.
године, пронађена је извесна количина грађе која припада овом фонду
те је накнадно уврштена.191 Сређиван је у више наврата (поједини делови
фонда), када су књиге сређене по одељењима, хронолошки по годинама
а списи по бројевима. Део књига и индекса, с обзиром да су били у
лошем стању, повезани су 1984. године.192
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Исто.
ИАСу, Ф. 60, досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-140/1 од
1964. године и 02-841/1 од 31. децембра 1969. године; Записник 04-9/91/1 од 23. фебруара 1982.
године.
192
ИАСу, Ф. 60, досије фонда, 7/4 Записник са списком књига које су повезане у 1984. години.
190

191
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Ф.61 ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ МИНИСТАРСТВА
ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ (MAGYAR KIRÁLYI
FÖLDMÜVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM BIRTOKPOLITIKAI
KIRENDELTSÉGE ÚJVIDÉK) - ÚJVIDÉK (НОВИ САД)
(1941-1944), 1941-1944*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ./; к.1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са пописом садржаја
Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу сачињавају поседовни листови јеврејских поседника, као и њихови спискови, молбе за доделу земље и решења о откупу јеврејске
земље.

Историјат ствараоца фонда:
Након окупације и распада Југославије, са устројством мађарских
органа власти на тзв. Делвидек-у (Délvidék - Јужни крај), долази до формирања ове испоставе. Њен задатак био је регулисање поседовних
односа на пољу некретнина (земље), а у складу са прокламованим циљевима окупационог режима. Посебна пажња је поклањана питањима
земљишних поседа у јеврејском власништву. Постојало је посебно одељење чији је био задатак да прикупља податке о тој категорији земљовласника. Мерама конфискације земљиште је прелазило под државну
управу, која би потом била додељена аграрним рефлектантима подобним за тадашње власти. Испостава престаје да постоји 1944. године.
Историјат фонда:
Пре преузимања, фонд је био смештен у просторијама Скупштине
општине Б.Топола. Фонд је преузет 1968. године. Након што је грађа
сређена, предата је Архиву Војводине записником о примопредаји
архивске грађе.193
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Испостава за
аграрну политику Министарства пољопривреде у Новом Саду (1941-1944).
193
ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе досије бр. 61,6/3.
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Ф.62 КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО (KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK SZABADKA)- SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1941-1944), 1941-1944*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.3; к.24; 3,20 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организационе јединице:
1. Опште одељење
2. Председништво
3. Кривично одељење
4. Грађанско одељење
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о раду суда, кривичним делима против јавног
поретка, кривичним делима малолетника, против реда и мира, грађанским предметима, предметима у којима је пружена правна помоћ и
друго.
Историјат ствараоца фонда:
Суд је започео са радом 16.8.1941. године, у склопу враћања институција и административне поделе Угарске државе из предтријанонског периода. У надлежност суда спадали су срески судови Суботице,
Бачке Тополе и Сенте. Рад суда је организован на основу посебне
наредбе председника Владе од 22.7.1941. године. Рад суда темељио се
на мађарским правним нормама у парничним и ванпарничним предметима. Решавање и поступак по кривичним предметима био је такође
регулисан наредбом председника Владе од 22.7.1941. године, мада су
биле признате и пресуде југословенског суда до 11.4.1941. године.
Краљевски судбени сто у Суботици је обављао и све послове Трговачког суда. Радио је до 10.10.1944. године, када су дошле јединице Црвене армије, а од 1945. године са радом ће наставити Народни окружни
суд.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Краљевски судбени
сто - Суботица (1871-1918).
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Историјат фонда:
Грађа овог фонда је преузета од Архива Војводине 19. 5. 1966.
године,194 а била је преузимана још у неколико наврата, те је била
изложена уништавању, влази, као и честим пресељењима услед чега је
лоше сачувана. Овај фонд је преузет заједно са грађом окружних судова
из ранијег и каснијег периода, среских судова, тужилаштва, затвора Окружног суда као и Трговачког суда. Књиге и списи су сређени по одељењима а унутар њих по принципу провенијенције, по годинама и
бројевима. Током сређивања издвојене су књиге и списи који припадају
другим фондовима или другим архивима.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.63 ОПШТИНА BAJMOK (BAJMOK KÖZSÉG) - BAJMOK (БАЈМОК)
(1941-1944), 1941-1944*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.59; к.3; омота 10; 1,89 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду за количину књ.19; к.3; 0,84 m
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о финансијско материјалном пословању
општине, о њеном буџету, инвентарима, платним списковима запослених
у Занатској школи у Бајмоку, признаницама о исплати плата, платним
налозима за исплату социјалне помоћи, платним списковима надничара,
инвентарима покретне и непокретне имовине те разне евиденције о
важнијим документима за општину.
Историјат ствараоца фонда:
У склопу успостављања цивилне власти, након окупације Бачке и
укидања војне управе, формирају се подручни органи власти. Таква је
194
ИАСу, Ф:62, Записник број 03-270/1 из 1966. године.
* У Водичу кроз Архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско поглаварство Бајмок (1941-1944).
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била и Општина Бајмок (Bajmok község), Бач - бодрошка жупанија (BácsBodrog Vármegye). Општина престаје са радом октобра 1944. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда је враћена у земљу 1958.195 године као резултат међудржавног уговора са Мађарском о реституцији културних добара. Један
део фонда је тада преузет у Архив, док је други део предат месној
канцеларији у Бајмоку и преузет је 2000. године.196
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.64 ОПШТИНА БАЈША (BAJSA KÖZSÉG) - BAJSA (БАЈША)
(1941-1944), 1940-1944*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.9; к.19; 2,80 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Oсновне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи поверљиве војне, опште, финансијске (благајничке и
пореске) списе и књиге. Такође садржи исказе о занатлијама, пописе
становништва, пројекте лекарских зграда.
Историјат ствараоца фонда:
У склопу успостављања цивилне власти, након окупације Бачке и
укидања војне управе, формирају се подручни органи власти. Таква је
била и Општина Бајша у оквиру Бач - бодрошке жупаније (Bács-Bodrog
Vármegye). Општина престаје са радом октобра 1944. године ослобађањем села.

ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе досије фонда бр.63,1/3.
ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе број 03 - 14/1 из 1996. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општинско
поглаварство - Бајша (1941-1945).
195

196
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Историјат фонда:
До преузимања у Архив 12. 6. 1968. године197 грађа је била смештена
у просторијама Месне канцеларије Бајша.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.65 ГЛАВНА ЦАРИНАРНИЦА - СУБОТИЦА
(1945-?), 1945-1949*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ./; к. 9; 0,90 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи царинске декларације за робу која се увозила или
извозила из земље, као и списе о царинским прекршајима и кривичним
делима из те области.
Историјат ствараоца фонда:
Царинарница - Суботица основана је 16. фебруара 1945. године198 на
основу одлуке Повереништва за финансије бр.78 од 15.12.1944. године.
Решењем о укидању царинарница и отварању царинских одељака199
„царински одељак у Новом Кнежевцу, укинуте царинарнице у Кикинди,
прелази у територијалну надлежност Царинарнице у Суботици“.
Царинарница - Суботица као регистратура и данас постоји.
Историјат фонда :
Фонд је преузет 26. септембра 1950.200 године од Царинaрнице у Суботици у граничним годинама од 1942-1949. године. Приликом сређивања
ИАСу, Записник о примопредаји агхивске грађе досије фонда бр.64,4/3 и 5/3.
* У Водичу кроз Архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Царинарница Суботица (1942-1949).
198
Сл. лист ФНРЈ бр. 5/1945. решење бр. 81.
199
Сл. лист ФНРЈ бр. 40/1950. решење бр. 369.
200
ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе, досије фонда бр. 65, 4/3.
197
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је констатовано да списи у граничним годинама од 1938-1944. и књиге
од 1941-1944. год. сачињавају посебан фонд под називом Царинарница
I реда Нови Кнежевац, док списи у граничним годинама од 1945-1949.
чине фонд Царинарница - Суботица. Списи из каснијих година налазе се
још у регистратури Царинарнице.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.66 РЕОНСКА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1945-1946), 1944-1946*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ./; к. 8; 0,96 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о раду саме управе и њеној сарадњи са месним
управама на својој територији, запосленим службеницима, стању залиха
у магацинима напуштених имања, као и о раду радника на тим имањима.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем Главне пољопривредне комисије за Војводину од 5. августа
1945. године формирана је у суботичком округу Реонска управа народних
пољопривредних добара201, као и 12 месних управа народних пољопривредних добара за Сенћански (у Хоргошу, Сенти и Ади), Тополски (у
Фекетићу, Секићу, Малом Иђошу, Бајши и Пачиру) и Суботички срез (у
Суботици са Чантавиром и у Бајмоку).
Задатак Реонске управе је био да преко подручних месних управа
народних пољопривредних добара управља народним пољопривредним
добрима. На основу тога, Окружни народноослободилачки одбор је био
* У Водичу кроз Архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Реонска управа
народних пољопривредних добара - Суботица (1944-1946).
201
ИАСу, досије фонда бр. 66, 2/6 - записник бр. 12819/1945.
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у обавези да имовину (која је решењем од 21.11.1944. године Главне
пољопривредне Комисије за Војводину припала на управљање Реонској
управи народних пољопривредних добара у Суботици) преда у пословно
руководство, Реонској управи народних пољопривредних добара
(РУНПД). У записнику ове реонске управе од 16.2.1946. године наведено
је да је она формирана са 12 Месних управа народних пољопривредних
добара (МУНПД) које су постојале до 1.1.1946. године. Оне су до
16.2.1946. године расформиране, односно 4 управе су спојене, те их је
остало 8. Након тога су расформиране реонске управе у Секићу и
Фекетићу, а потом и она у Бајмоку. Тако је у Суботици остала само једна
месна управа и три са територије Сенћанског и Тополског среза.
РУНПД у Суботици је расформирана 24.4.1946. године и прикључена
је Реонској управи народних пољопривредних добара у Врбасу.
Историјат фонда:
Грађа је у несређеном стању затечена у просторијама Историјског
архива Суботица 1952. године. Током 1982. године разграничена је на
фондове.202
У Бачкој Тополи је 1988. године пронађена грађа за МУНПД Секић и
Мали Иђош.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.67 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА
(1945-1965), 1945-1965*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.8; к.68; 8,42 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни и инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
202
ИАСу, досије фонда бр. 66, 4/3 - Записник о разграничењу и сређивању фонда бр. 04596/1982.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни фронт Суботица (1944-1953).
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Организационе јединице:
I Материјали са седница Народног фронта (Социјалистички савез
радног народа Србије - ССРНС) и његових тела
II Материјали секција, комисија, одбора
III Материјали месних, реонских, општинских одбора и основних
фронтовских организација
IV Управа синдикалних подружница просветних радника при градском
одбору Народног фронта
V Материјали друштвено - политичких организација
VI Опште одељење
VII Финансијско одељење
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о развоју фронтовских организација од 19451965. године, односно о деловању Социјалистичког савеза у суботичком
срезу. До 1959. године су сачувани записници, извештаји Среског одбора
као и записници разних тела и комисија, као и реонских и месних одбора
из којих се може пратити рад на терену.
Историјат ствараоца фонда:
Социјалистички савез је израстао из Народног фронта, масовног
покрета под руководством Комунистичке партије Југославије, који је
почео да ниче још пре рата. Његова делатност је у првим послератним
годинама била усмерена на два основна задатка: политичко
консолидовање нове државе те на обнову и изградњу разорене државе.
На IV конгресу НФ 1952. године донета је одлука о његовом прерастању
у Социјалистички савез радног народа Југославије.
У Суботици је НФ учврстио своју организацију већ крајем 1944. године,
када је на конференцији формиран Извршни одбор. Устројство НФ
односно ССРН функционисало је на територијалном принципу. Тако је
постојао општински одбор НФ Суботица и Месни одбори у Бачким Виноградима, Бајмоку, Бикову, Ђурђину, Малој Босни, Палићу, Шупљаку,
Таванкуту, Жеднику, а на територији града до 1952. године још и реонски
одбори НФ Првог и Другог реона. У наредном периоду услед административно - територијалних промена, формираће се на територији
града општински одбори: Доњи град, Стари град, Нови град, Млака, Ново
село, а ван града у Александрову, Бајмоку, Бикову ,Ђурђину, Келебији,
Палићу, Таванкуту и Жеднику. Са формирањем срезова 1955. године
прилагођава се и организација ССРН у Суботици. Суботичком Среском
одбору (СО) ССРН Србије припадали су општински одбори: Доњи град,
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Стари град, Нови град, Бајмок, Биково, Ђурђин, Палић, Таванкут и
Жедник. У периоду од 1959. до 1963. године Срески одбор ССРНС обухвата и општинске одборе: Ада, Бачка Топола, Бајмок, Кањижа, Мали
Иђош, Сента, Стара Моравица, а од 1963. године општинске одборе
Апатин и Сомбор. Са расформирањем срезова 1965. године, архиву
Среског одбора је преузела Општинска конференција ССРНС.
Историјат фонда:
Део грађе је преузет 1963. године у несређеном стању, да би 1988.
године била преузета и грађа Среског одбора ССРН Суботице, која је
била у поседу ОК ССРН и на тај начин је припојена фонду.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Спис из периода до 1953. године су добро сачувани, а за каснији
период само делимично.
Ф.68 ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1944-1955), 1944-1958*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.493; к.1472; 191,8 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организациона јединице:
I Привредни одсек - референт за индустрију и занатство
II Административно - организационо - правни одсек (секретаријат)
III Повереништво за пољопривреду - утврђивање објеката аграрне
реформе и жалбе, које су појединци упућивали услед тога што су
сматрали да реформа није адекватно спроведена
IV Одсек за просвету и културу - издавао је молбе за сведочанства,
запошљавање, постављао је запослене у школама итд.
V Техничко одељење решавао је по молбама за градњу, поправке
кућа, као и њихово подизање
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Градски народни
одбор (Градски народноослободилачки одбор)-Суботица (1944-1955).
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VI Секција за финансије привредног одељка (платни спискови
бесплатна употреба стана, осветљења, пензије, закупнине)
VII Наплате такси за градско земљиште, молбе за дозволу печења
ракије (одељак за финансије – секција трошарина)
VIII Извештаји о заразним болестима, делокруг рада ветеринара, курс
за марвене болничаре, пријава пастува
IX Одељење за народно здравље (образовање епидемијске комисије,
преузимање градске цивилне болнице, образовање саветовалишта,
подаци апотекара)
X Социјално одељење (молбе за запошљавање, рекапитулација
ратних заробљеника)
XI Одељак за трговину и снабдевање
XII Молбе за склапање брака страних држављанина, матични уред,
женидбе, умрлице итд.
XIII Војно - управни одсек (војне ствари, издавање дозволе за ношење
ватреног оружја)
XIV Туризам и угоститељство, исхрана, новчана помоћ
XV Одређивање месечне цене за пецање риба, Палић „купатило“,
отварање блатног „купатила“ на Палићу, постављање кабине на женском
штранду
XVI Секција за порез одељак за финансије у оквиру кога се налази и
одсек за социјално старање, као орган старатељства
XVII Повереништво за државне набавке (решења о обавезама за
давање у кукурузу и другим пољопривредним производима, те жалбе за
расписане количине давања)
XVIII Одељења за комуналне послове (стамбено одељење)
Овим одељењима је касније током сређивања и пријема архивске
грађе придодато и издвојено у посебно одељење збирка радничких
књижица и збирка „Varia.
Основне карактеристике садржаја грађе:
У оквиру фонда историјске белешке су израђене посебно за поједина
одељења: Просветно, Секретаријат, Одељење за народно здравље,
Радничке књижице.
Просветно одељење се састоји од књига и списа. Од књига су
сачувани деловодници, индекси, матична књига, књига евиденција, књига
инвентара и благајничка књига. Списи садрже записнике Савета за
просвету и културу, поверљиве списе, извештаје о раду културних институција у поратном периоду, њихове планове и буџете. Сачувани су ста-
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тистички извештаји школа, домова и забавишта, персонални досије
запослених у култури и просвети, платни спискови и ликвидациони
листови школа.
Збирка радничких књижица обухвата период од 1952-1958. године. У
оквиру сачуване архивске грађе сачувани су документи који се односе
на пријаве за издавање радничких књижица које се односе на поједина
лица.
У сачуваним списима је и збирка „Varia“. Сачувани предмети садрже
податке о списима о комуналијама, персоналним списима, годишњим
извештајима, правилницима о организацији службе,трговини итд.
Историјат ствараоца фонда:
Током Другог светског рата настала је нова власт чију основу су
чинили народноослободилачки одбори који су руководили многоструким
пословима до ослобођења и након њега. Након завршетка Другог светског рата, ови одбори постају легални органи власти. У Суботици се први
органи нове власти почињу формирати крајем 1943. године. Јо Лајош
(припадник партизанског покрета) јуна 1944. године формира први
Градски народноослободилачки одбор.203 Оснивају се и илегални квартовски народноослободилачки одбори (НОО). Први такав одбор формиран је у мају 1944. године у другом кварту. У ноћи 10. октобра 1944.
године одржано је илегално заседање ГНОО - тада је донета одлука да
партизански одреди уђу у град Суботицу. На првој седници формирано
је пет скупштинских одбора и изабрани су њихови чланови. На овој
седници прочитано је упутство о организацији народноослободилачких
одбора на ослобођеној територији и предочени су њихови задаци.204
Како је половином октобра месеца 1944. године успостављена војна
власт за Бачку, Банат и Барању, формирана су и командна места. НОО
квартова и насеља су од илегалних постали легални носиоци власти.
Поред ових постојали су и виши органи власти: Окружни НОО, Градски
НОО у рангу среског НОО. Квартовски НОО су постојали за уже подручје
града којих је било 15, за шире подручје града их је било 18 и један месни
одбор НОО у Бајмоку.
18. маја 1945. године на територији града формирају се: I реон
Народноослободилачког одбора (квартовни НОО), II РНОО (квартовни
НОО), III РНОО (квартовни НОО). Поред наведених, ван града се формира још седам реонских народноослободилачких одбора: у Бикову,
203

204
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ИАСу, Ф. 316, Збирка рукописа Антун Вујковић, кутија бр. 3.
ИАСу, Ф:68, Народни одбор града Суботице 1944-1945. године.

Таванкуту, Жеднику, Палићу, Малој Босни, Ђурђину и Шупљаку.
Квартовни НОО као и ГНОО били су од секундарног значаја јер је већину
послова обављала Команда места. Од самог почетка постојања било је
јасно да ови одбори у великом броју не могу да функционишу,205 како због
финансијских разлода, тако и због децентрализације. Градски народноослободилачки одбор (ГНОО) и Градски народни одбор (ГНО) имали
су извршни одбор као уже тело које је извршавало задатке и руководило
пословима између два заседања Скупштине.
Половином 1946. године по доношењу Општег закона о народним
одборима, НОО почињу да делују као Народни одбори. Од почетка 1946.
године деловали су раније формирани скупштински одбори за поједина
питања, које је бирала и именовала Скупштина, а потом су те одборе
замениле комисије ГНОО и ГНО. Они су именовали Извршни одбор као
уже тело које је извршавало задатке и руководило пословима између два
заседања. Октобра 1946. године ГНО једногласно одлучује и усваја да се
на подручју Суботице организују два реонска народна одбора у граду,
седам реонских одбора у насељима, као и Месни народни одбор у
Бајмоку и то: Народни одбор I реона (I, II, III, IV, V, XII кварт са Бајским
Виноградима), Народни одбор II реона (VI, VII, VIII, IX, X, XI кварт и
пустаре Келебија, Чавољ, Западне Угарице, Источне Угарице, Мали
Радановац, део Тук Угарице, Глидова циглана до Сенћанске пруге и
Александрова), седам Реонских одбора за насеља Таванкут, Ђурђин,
Жедник, Биково, Хајдуково, Мала Босна, Палић и Месни народни одбор
Бајмок. Често је долазило до реорганизације власти у одборима и до
територијалних измена. Законом о административно - територијалној
подели Народне Републике Србије од 18. априла 1947. године подручје
Бачки виногради се припаја ГНО - у Суботица. Исте године подручје
Суботице се дели на два реона и девет градских насеља.
Ови народни одбори функционишу све до 1952. године. Народни
одбор града Суботице се појављивао у двострукој функцији власти и то:
за уже подручје града као првостепени орган и у односу на народне
одборе насеља, као другостепени орган власти у рангу среза. Почетком
1952. године долази до поновне реорганизације на основу Општег закона
о народним одборима. Овај закон укинуо је „двоструку одговорност“
народних одбора која је важила до тада. Укинути су и извршни одбори и
уводе се савети као извршно - управни органи. На основу овог закона
долази до нове политичко - територијалне поделе града на 7 градских
општина: Млака, Доњи град, Александрово, Ново село, Стари град,
205

ИАСу, Градски народни одбор, Записник страна бр. 25, 18. мај 1945. године.
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Келебија и Нови град.206 Тада је формирано и 7 месних народних одбора
у насељима: Палић, Биково, Жедник, Мала Босна, Таванкут, Ђурђин и
Бајмок. Законом о подручјима општина и среза у Народној Републици
Србији (НРС) који је донет 1955. године долази до нове политичко територијалне поделе подручја општине. Овим законом долази до
преласка на систем комуналне самоуправе, формиран је Срез Суботица
са седиштем НО среза у Суботици. Од 1955. године ГНО постаје дводоман и састављен од Градског већа и Већа произвођача, а још исте
године ГНО престаје са радом преласком на систем комуналне самоуправе и формирањем НО среза у Суботици. На територији Војводине
(Срем, Банат, Бачка и Барања) највишу народну власт вршио је Главни
народноослободилачки одбор Војводине (ГНООВ). Сви чланови ГНООВ
чинили су Скупштину која је из својих редова бирала председништво.
Оно је спроводило политику Скупштине. За сваки одељак послова
(одељење) председништво је из својих редова бирало једног члана.
Код окружних и среских НОО на челу одсека појединих грана стајао је
члан извршног одбора. На челу појединих одељења стајао је начелник.
Одељења су се делила на одсеке, одсеци на одељке, а одељци на
секције.
Градски народни одбор се у погледу надлежности и делокруга рада и
организације изједначава са Среским НОО и везује се непосредно са
својим надлежним окрузима НОО. Сви чланови појединих одбора
одговарали су заједнички за целокупан рад одбора. Сви НОО морали су
водити записнике о својим седницама у које су уносили податке са
седница и донесене одлуке.207
ГНОО и ГНО су именовали Извршни одбор као уже тело које је
извршавало задатке и руководило пословима између два заседања
Скупштине. У условима постојања народних одбора реона и насеља,
суботички Народни одбор је за уже подручје града наступао као
другостепени орган власти у рангу среза (1945. године). На својим седницама чланови НО водили су записнике који садрже податке у вези са
избором разних органа НОО, нормализовањем живота у граду, регулисањем питања у вези са трговином, напуштеним фабрикама, саобраћају,
елек-трификацијом, утврђивању штете проузроковане од стране окупатора, здравству, просвети, привредним организацијама и делокругу рада
НО и многим другим.
ИАСу, Ф. 68, записници Народног одбора града Суботице, страна бр. 23, 1953. година.
ИАСу, Ф. 68, Одлуке о привременој организацији и делокругу рада НОО на територији
Војводине, досије бр. 3912, 07.02.1945. године.
206

207
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Градски народни одбор Суботица је постојао све до 1955. године,
када се формира Срез Суботица.
Историјат фонда:
Историјски архив Суботица је преузео овај фонд 16. јуна 1949. године.
Још у времену када је био чуван од стране творца фонда 1948. и 1949.
године регистратурски материјал ГНО је био нестручно шкартиран и
уништени су документи од значаја не само за текуће послове администрације него и за остваривање различитих права грађана.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.69 ГРАДСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ - СУБОТИЦА
(1945-1946), 1945-1946*
Оснoвни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 8 ; к.25; 3,15 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи деловоднике, уписнике ратне штете, пријаве ратне
штете по обрасцима (која се односи на имовину, нестала лица), списе
опште администрације.
Историјат ствараоца фонда:
Градска комисија за ратну штету формирана је августа 1945. године
у циљу правилног и експедитивног обављања послова на попису ратне
штете. Градска комисија је покривала ужу градску територију, пошто је за
ванградско подручје, као и за Бајмок, оформљена посебна Среска комисија. Радила је до априла 1946. године када је њене послове преузела
новоформирана комисија за ратну штету за Срез и град Суботицу.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Градска комисија за
ратну штету - Суботица (1945-1946).
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Градска комисија је била подређена Главној комисији за ратну штету
Војводине. Задаци комисије били су да преузима пријаве од оштећеника
и од реонских комисија, да контролише њихов рад, утврђује и процењује
ратну штету нарочито у индустријским предузећима, као и да доноси
решење на жалбе.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1951. године од Градског народног одбора. Послови
на сређивању и изради сумарног инвентара извршени су 1966. године,208
са допунама и стављање грађе у архивске кутије током 1991. године.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су добро сачувани.
Ф.70 ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1945-1946), 1944-1948*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.44; к.157; 20,84 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организационе јединице:
У раду је постојала подела на Извршни одбор и Скупштину. Поред
тога током периода деловања постојало је 8 одељења: за унутрашње
послове, просвету, пољопривреду, финансије, народно здравље, социјалну политику, грађевинарство и индустрију, трговину и занатство. Нека
од одељења су имала посебне одсеке. Одељење за унутрашње послове
било је подељено на административно, правно, матичарско и одсек за
народну милицију. Одељење за народно здравље је имало шест, а
финансијско одељење пет одсека. У оквиру овог одбора као посебна
административна целина радила је и Управа народних добара, а исто
тако и неколико комисија: за конфискацију, па затим посебна комисија за
208
ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе досије фонда бр. 69, 1/3.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Окружни
народноослободилачки одбор - Суботица (1945-1946).
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конфискацију немачке имовине, за утврђивање ратне добити, за инвентарисање и за процену, као и комисија за попис покретних државних
ствари.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи расписе и наредбе виших органа, њихово спровођење,
списе у вези са поступцима конфискације имовине, постављањем и
премештањем службеника, просветних радника и функционера, списе о
културно - просветном раду, снабдевању становништва и организовању
индустријске производње, статистике из разних области, списе у вези са
поступком решавања по молбама ради повратка имовине.
Историјат ствараоца фонда:
Окружни народни одбор (до јула 1945. године Народноослободилачки
одбор) Суботица основан је 15. фебруара 1945. године. На првој седници
одлучено је да ради у просторијама Команде места у Жутој кући.
Организација и делокруг рада народноослободилачких одбора (НОО)
се састојао од Извршног одбора и скупштине. На територији Општинског
народноослободилачког одбора (ОНОО) постојала су два Градска народна одбора, суботички и сенћански, и три Среска народна одбора:
суботички, сенћански и бачкотополски. Од јула 1945. године НОО мењају
назив у Народне одборе, а у складу са тим и Окружни народни одбор
Суботица који престаје са радом 10. октобра 1946. године, када његове
послове преузима Градски народни одбор.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузимана у више наврата: 1960, 1964, 1969, 1985,
1988, 1989, 1995. и 2007. године.209 Сређивање грађе је довршено 1997.
године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

209
ИАСу, записници о примопредаји архивске граће, досије фонда бр.70, 1/3, 2/3, 3/3, 7/3,
13/3, 15/3, 17/3, 20/3, 21/3.
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Ф.71 СРЕСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ СУБОТИЦА СУБОТИЦА
(1945-1946), 1945-1946*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.10; к.30; 4,00 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи деловоднике (опште и поверљиве), уписнике за ратну
штету, регистре који се односе на штету учињену на имовини, штету
насталу лишењем живота и нестанком, као и списе са истом тематиком.
Историјат ствараоца фонда:
На захтев Председништва Главног народноослободилачког одбора
Војводине, Председништво Главног народног одбора Суботице образовало је 13. јула 1945. године Среску комисију за ратну штету за Суботички срез - град, која је започела са радом 14. августа 1945. године.
Задаци Среске комисије су се односили на преузимање пријава од
месних и реонских Народних одбора и оштећеника, на контролу рада тих
комисија, на утврђивање и процену ратне штете и доношење решења по
молбама и на захтев месних и реонских Народних одбора и оштећених
лица. Комисија је имала надлежност на спољној територији Суботице и
на подручју Месног одбора Бајмок. Среска комисија је била подређена
Главној комисији за ратну штету Војводине, са којом је сарађивала и
достављала јој извештаје о свом раду. Постојала је до априла 1946.
године.
Историјат фонда:
Грађа фонда је била смештена при Градском народном одбору
Суботице све до њеног преузимања у Историјски архив 1951. године.
Фонд је сређен 1966. године.210
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среска комисија за
ратну штету - Суботица (1945-1947).
210
ИАСу, Записник о примопредаји архивске грађе, досије фонда бр. 71, 7/5.
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Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су добро сачувани.
Ф.72 МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА СУБОТИЦА
(1945-1946), 1945-1946*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ./; к.6; 0,7 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи деловоднике, спискове закупника, књиге закупних уговора, дописе, извештаје, статистичке спискове, уговоре о сарадњи, финансијске извештаје, одлуке о запослењу сталних и сезонских радника
на пољопривредним имањима, инвентаре по имањима, картоне аграрних
интересаната.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем главне пољопривредне комисије за Војводину од 5.8.1945.
године, одлуком од 21.7.1945. године формиране су три Месне управе
народних пољопривредних добара у Суботици и то: Месна управа
народних пољопривредних добара I - Северна; Месна управа народних
пољопривредних добара II - Западна; Месна управа народних пољопривредних добара III - Источна.
Задатак Месне управе народних пољопривредних добара је био да
води сву бригу о напуштеним имањима као и о напуштеној земљи.
Пољопривредне комисије су биле дужне да предају Месним управама
Народних пољопривредних добара сву покретну и непокретну имовину
којом су до тада руковале.
Месна управе НПД Суботица I, Суботица II, Суботица III постојале су
до 1. јануара 1946. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је: Месна управа народних
пољопривредних добара - Суботица (1945-1948).

167

Историјат фонда:
Грађа је затечена у просторијама Историјског архива у Суботици 1952.
године, помешана са грађом реонске управе народних пољопривредних
добара. Та грађа је разграничена 1982. године.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.73 ФАБРИКА КОНЗЕРВИ „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА
(1946-1948), 1942-1948*
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ.2 ; к.1 ; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи разне извештаје, записнике о формирању разних комисија, позиве на разна такмичења, документа у вези са адаптацијом
фабрике, податке о разним нормама, рационализацији појединих радних
операција и радних места, списе у вези са примањима и испоруком разне
робе.
Историјат ствараоца фонда:
Фабрика конзерви „Војводина“ основана је 1946. године.211 Током свог
постојања, због недостатка сировине, имала је застој у производњи у
више наврата. Са радом је престала 1948. године.
Историјат фонда:
Грађа је до преузимања била смештена у Суботици у просторијама
фабрике конзерви, у Улици Натошевића. Грађа је преузета 20. јануара
1950. године.212
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Фабрика конзерви
„Војводина” - Суботица (1945-1948).
211
Решење Владе НРС бр. 124594 од 22.10.1946. године.
212
ИАСу, Ф:73 Фабрика конзерви „Војводина” Суботица, 8/1950.
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Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.74 ОДБОР ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ САРАДЊУ СРБИЈЕ
СА СССР - СУБОТИЦА
(1945-1949), 1945-1949
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.2; к.1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана су правила друштва, извештај о раду, планови рада,
упутства од виших форума, извештаји о наплати чланарине, дописи,
плакати, материјали са предавања.
Историјат ствараоца фонда:
Одбор друштва за културну сарадњу Србије са СССР-ом у Суботици
је основан 26. августа 1945. године. Тада је одржана седница у Великој
већници Градске куће на којој је изабрана управа друштва.213 Одбор је
непрекидно радио до априла 1949. године. Рад се одвијао преко
следећих секција: за руски језик и књижевност, за право и друштвене
науке, за музику, за технику и архитектуру,214 као и кроз предавања и
културне манифестације. У просторијама Друштва покренут је бесплатни
курс руског језика за почетнике.215 Задатак одбора је био одређен статутом Друштва за културну сарадњу Југославије са СССР-ом. Основни
задатак Одбора је био учвршћивање културних веза између СССР-а и
Југославије у оквиру свих грана културне делатности .

ИАСу, „Хрватска ријеч” (гласило Народне фронте Војводине) од 27. августа 1945. године.
ИАСу, „Хрватска ријеч” , од 19. септембра 1945. године.
215
Текст је обављен у Хрватској ријечи од 20. октобра 1945. године под називом „Почиње
курс руског језика”.
213
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Историјат фонда:
Грађа архивског фонда је преузета 12. октобра 1951. године. До
преузимања је била смештена у просторијама Окружног јавног тужилаштва у Суботици. Граничне године фонда су од 1945-1949. као и
граничне године творца фонда.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.75 „29 НОВЕМБАР“ ФАБРИКА МЕСА И СУХОМЕСНАТИХ
ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА
(1906-?), 1942-1948*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.2; к.27; 3,30 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи платне спискове, пријаве и одјаве радника, евиденције
новчаних исплата радника који су отишли у војску и преписку, односно
упутства у вези са исплатом повремених радника. Преписка за послератни период садржи податке о пословању фабрике.
Историјат ствараоца фонда:
Ранији називи ствараоца архивског фонда су били: „Magyar Húskiviteli
Részvénytársaság”, „Дионичарско друштво за извоз меса ‘Hartman i
Conen‘“, „Извоз меса Д.Д.“, „Hartman i Conen - извоз меса Д.Д.“, „Hangya”,
„Бачка“. По сачуваним списима сазнајемо да је 28. јуна 1906. године
одржана оснивачка скупштина на којој су прихваћена правила Мађарског
деоничарског друштва за извоз меса. Делатност се састојала у клању
свиња, говеда, оваца као и друге стоке, прераде и продаје меса и месних
производа. На ванредној Скупштини одржаној 16. децембра 1919. године
промењен је назив фирме у „Деоничарско друштво за извоз меса
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Фабрика
сухомеснатих производа „29. новембар” - Суботица.
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Хартман и Конен“. Дана 15. јула 1921. године мења се назив у „Извоз
меса д.д.“. Делокруг овога друштва је била трговина животних намирница, узгајање свиња, производња сапуна, воска и леда. Дана 18.
септембра 1928. године назив фирме гласи: „Хартман и Конен извоз
меса, д.д.“. Пословање ове фирме је поред наведеног била и трговина
јајима како у држави тако и ван ње на велико и мало. Фабрика проширује
делатност отварањем хладњача и издавањем истих у закуп, снабдевањем хотела намирницама, трговином конзерви, воћем и житом.
Управа се састојала од чланова који су бирани на три године. Право
потписа су имала два члана Управног одбора и један вођа фирме. Своје
огласе су објављивали у суботичким листовима. Дана 16. августа 1945.
године конфискована је имовина „Д.Д. Хартман Јосипа“ због сарадње са
непријатељском војском током рата,216 а 1946. године заједно са фабриком меса „Ханђа“, ова фабрика постаје друштвено власништво. Године
1946. Решењем Министарства привреде НРС бр. 123329, од 17. октобра,
фирма мења назив у: „29. новембар фабрика сухомеснатих производа
Суботица“.217
Историјат фонда:
Фонд је преузет 20. јануара 1950. године од фабрике сухомеснатих
производа „29. новембар“ Суботица, о чему је састављен записник о
преузимању под бројем 9/1950. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у малом броју сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.76 ФАБРИКА ЦИПЕЛА ,,ПРВА ПЕТОЉЕТКА“- СУБОТИЦA
(1946-1948), 1947-1948
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ/; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
216

217

ИАСу, Ф:68, досијеи национализације, број 142 - Хартман Д.Д.
ИАСу, регистар друштвених фирми бр. X, стр. 54-124/15. Суботица.
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Основне карактеристике садржаја грађе:
У врло малим количинама су сачувани записници, преписке и извештаји док има нешто више сачуваних финансијских списа.
Историјат ствараоца фонда:
Фабрика ципела „Прва петољетка“ у Суботици настала је након
конфискације фабрике за трговину ципелама „Марика“ 1946. године, која
се раније звала „Маrika cipőgyár”.218 Фабрика „Прва петољетка“ наставља
са производњом ципела у Суботици. Ова фабрика је радила до 1948.
године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 21. јануара 1950. године у количини од 4,60 m. Након излучивања је сачувано 0,12 м. у граничним годинама од 1947-1948.
године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.77 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДГОЈ И ТОВ СВИЊА - СУБОТИЦА
(1945-1951), 1945-1950
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.2; к.6; 0,70 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фoнду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи извештаје, записнике из делокруга рада, податке о
оснивању, о имовини, о финансијским средствима предузећа. У извештајима се налазе и подаци о запосленим радницима.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће се први пут појављује под називом „Државно товилиште
свиња“ - Суботица на печату документа од 31. марта 1945. године.
218
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ИАСу, Ф. 76, досије фонда, Записник о разграничењу фонда 6/3.

Основни капитал предузећа је образован експропријацијом поседа
пољопривредног карактера и то: 1. Чикерије - бившег поседа Конен
Јакобчић Вилима, 2. Наумовићева - Бивши посед Берец Габора, 3.
Суботица - Тук Угарнице бр. 8 - бивши посед Јакобчић Конен Вилима, 4.
Суботица - Тук Угарнице бр. 4, бивши посед Хартман Јосипа. Предузеће
се налазило под руководством Извршног одбора ГНО у Суботици.219
Решењем из 1947. године ово предузеће се уписује у регистар државних
привредних предузећа.220 Крајем 1948. године мења назив у Предузеће
за одгој и тов свиња. Предузеће је радило до 1951. године када је
ликвидирано.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1951. године након ликвидације предузећа. Претходно
је излучен безвредан материјал.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.78 ГРАДСКИ ОДБОР АНТИФАСИШТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА СУБОТИЦА
(1944-1953), 1944-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.2; к. 6; 0,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записнике са седница и извештаје о раду окружног, градског, месног и реонског одбора АФЖ-а, записнике изборних конференција, упутства, планове рада, персоналије и финансијске документе.
ИАСу, Ф. 68, Записник ГНО од 26. фебруарa 1947. године одлука бр. 3.
ИАСу, Ф. 77, кутија број 3, Решење број 65843 од 5. јула 1947. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Антифашистички
фронт жена - Суботица (1945-1952).
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Историјат ствараоца фонда:
Прва легална конференција одржана је октобра 1944. године.221
Антифашистички фронт жена је била масовна организација жена која је
имала важну улогу у саставу Народног Фронта, а радила је на мобилизацији жена на свим задацима које је захтевала борба за ослобођење
земље и ново друштвено уређење. После рата АФЖ игра важну улогу у
изградњи земље, у политичком и општем просвећивању жена. АФЖ је
спроводно добротворне акције, водио бригу о болесницима, незбринутој
деци и породилиштима. На IV конгресу АФЖ- а Југославије 1953. године,
укинута је ова организација, и истовремено је основан Савез женских
друштва Југославије. Тада је основан Градски одбор Савеза женских
друштва у Суботици.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 23. јула 1963. годне у потпуно несређеном стању.222
Пре преузимања је био смештен у магацинској просторији предузећа
„Челик“.
Степен сачуваности:
Књиге су у малом броју сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.79 ДЕЧИЈИ ДОМ - СУБОТИЦА
(1904-1955), 1904-1955
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.32; к.10; 1,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категотизација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записнике управе Дечијег дома, деловоднике, матичне
књиге, дневнике рада, документе у вези са фондацијом, преписку о изградњи, статистику, податке о Дому, спискови деце, персоналне списе и
финансијске списе.
221
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ИАСу, Ф. 78, кутија 6/1.
ИАСу, Ф. 78, досије фонда, омот 1/3.

Историјат ствараоца фонда:
Дечији дом за женску омладину је основан у Суботици 1904. године од
средстава задужбине Марије-Војнић Тошинице из Бајше. Фондација је
располагала са 400 ланаца земље у Зобнатици, 35 ланаца земље на
Келебији и 22 мотике винограда.223 Задатак и циљ Дома је био примање,
издржавање и васпитање сиромашне женске деце без једног или оба
родитеља до 20 или 25 година. Васпитање се вршило кроз наставне
предмете домаћинство, пчеларство, хигијену, свиларство, домаће ткање,
224
а исто тако је Дом био дужан да им обезбеди после школовања радно
место. Задужбином је руководило Министарство социјалне политике.
Током 1946. године издато је Упутство за преузимање, вођење и надзор
дечијих домова на територији Војводине.225 Приликом аграрне реформе
Дому је одузета земља и тада се о њему старао Народни одбор III реона.
Домом је руководио домски савет. Решење о ликвидацији Дома је издато
4. августа 1955. године.226
Историјат фонда:
Грађа архивског фонда се налазила у просторијама Историјског архива у Суботици. Уврштен је међу архивске фондове 1961. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.80 ПРВА ЗАНАТСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА СА
OГРАНИЧEНИМ ЈЕМСТВОМ „СЛОБОДА“ - СУБОТИЦА
(1945-1955), 1945-1955*

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.11; к.5; 1,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
ИАСу, Коста Петровић, Краљевско слободни град Суботица и купалиште Палић,
Суботица, 1928, 60-61.
224
ИАСу, президијални списи бр. 2028/1912. елн.
225
ИАСу, Ф. 68, X 738/1946.
226
ИАСу, Ф. 79, деловодни протокол бр. 507/1955.
*
У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Прва занатска
прерађивачка задруга са ограниченим јемством „Слобода” - Суботица (1945-1954).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је кореспонденција са купцима и добављачима, карте и
бонови за помоћ организације „Кер“, финансијска документација, персонална евиденција и документи ликвидационе комисије.
Историјат ствараоца фонда:
По сачуваним записницима управе закључујемо да је Задруга основана фебруара 1945. године. На основу решења Народног одбора
града Суботице бр.7683/54 од 10. априла 1954. године, ова занатска
прерађивачка задруга са ограниченим јемством у Суботици стављена је
у ликвидацију због нерентабилности.227 Задруга је ликвидирана 1955.
године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 18. јуна 1955. године, а до њеног преузимања била
је смештена у пословним просторијама задруге, а приликом лоцирања
шкартиран је безвредни регистратурски материјал.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.81 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА
(1944-1959), 1944-1960*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 72; фас. 217; 18,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организационе јединице или серије:
1. Народни одбор општине Бачка Топола
2. Месна канцеларија Орешковић
227
ИАСу, Ф. 80, досије фонда, омот 1/3.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор
општине Бачка Топола (1945-1957).
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3. Месна канцеларија Гунарош
4. Месна канцеларија Светићево
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа и регистратурски материјал садржи: податке о организацији и реорганизацији одбора, о изборима, разрезу месног самодоприноса, стабилизацији стања после рата, снабдевању становништва
намирницама и одећом, о обнови и изградњи земље, организацији
здравствене и ветеринарске службе, о организацији и раду месних одбора у вези са пријављивањем ратне штете; затим садржи списе о конфискацији и аграрној реформи, о сузбијању шпекулације и привредне
саботаже, о електрификацији села, откупу, о пролећној и јесењој сетви,
спровођењу агротехничких мера; постоје списи у вези са порезима,
извештаји о кретању становништва, о лечењу ратних војних инвалида, о
бризи за децу палих бораца и жртава фашистичког терора, о регулисању
пензија, инвалиднина, дечијег додатка, социјалне помоћи, садржи дозволе за обављене обрта, уговоре о учењу, податке о учлањивању у
друштва, о експропријацији и колонизацији, имовинско правним односима, о финансијском пословању, списе у вези са постављењима, премештајима, унапређењима и разрешењима службеника.
Историјат ствараоца фонда:
Рад Народноослободилачких одбора почиње од 1944. године мада су
они озакоњени тек 1946. године. Окружни народни одбори се укидају 15.
X 1946. године.228 Од тада је Аутономна покрајина Војводина административно била подељена на подручје срезова и подручје градова.
Бачкотополски срез је обухватао и подручје Месног народног одбора у
Бачкој Тополи коме су припадали и места Бачка Топола и Кочићево.
1952. године према Општем закону о народним одборима, односно
према Закону о подели територије НРС на општине, градове и срезове
месни народни одбори су постали народни одбори општина. У Бачкој
Тополи се формира Градска општина, којој су припадала места Бачка
Топола, Кочићево и Мићуново.229 Нове општине и срезови конституисани
су 1955. године. Тек ће се тада у саставу општине Бачка Топола наћи и
Мићуново, Кочићево, Мали Београд, Карађорђево, Зобнатица, Ново
Орахово, Његушево и Орешковић, где су се образовале месне заједнице.230 Народни одбори су били поново реорганизовани 1957. године и
Закон о укидању ОНО на подручју АПВ, СЛ. лист АПВ бр 40/1946.
Закон о административно територијалној подели НРС - Службени гласник бр. 17/1947.
230
Службени гласник НРС од 20. јула 1955. године.
228

229
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њих тада сачињава општинско Веће произвођача. Овим законом Бачкој
Тополи је припојена и Општина Гунарош (Гунарош, Багремово, Цветићево). Народни одбор Бачке Тополе припојен је Срезу Суботица 1959.
године са местима: Бајша, Бачка Топола, Мићуново, Гунарош, Кочићево,
Мали Београд, Карађорђево, Зобнатица, Ново Орахово, Његошево,
Орешковић, Светићево и Средњи Салаш.
Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета 12. VI 1968. године од Скупштине општине
Бачка Топола.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.82 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈША - БАЈША
(1944-1959), 1941-1959*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 65; к. 34; 5,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке из делокруга рада општине, податке о становницима и њиховој имовини после 1944. године, податке о конфискованој имовини појединаца односно о општенародној имовини, податке
о самосталној радној заједници „29. новембар“ у Бајши, о ученицима у
природи, о запосленима у општини.
Историјат ствараоца фонда:
Месни народноослободилачки одбор у Бајши формиран је октобра
1944. године. Половином 1946. године је донет Општи закон о народним
одборима, којим је озакоњена власт ових одбора, и од тада делују као
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор
општине Бајша (1945-1957).
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народни одбори.231 Овај Одбор је обухватио само насељено место Бајшу.232 Од 1952. године се формирају општине Народног одбора општине
Бајша, Средњи Салаш и Дубока. Општина у Бајши је укинута 1959.
године и прикључена општини Бачка Топола на основу Закона о подручјима срезова и општина у НРС. По укидању општине у Бачкој Тополи
припашће заједно исте године Срезу суботичком.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1968. и 1971. године, у количини од око 20 метара у
несређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.83 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЧИР - ПАЧИР
(1944-1959), 1931-1957*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 22; фас. 97; 9,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о мобилизацији војника, разна упутства са
почетка 1945. године и списи војне тематике, општи списи и који садрже
податке из делокруга народног одбора.
Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Пачир, а од октобра
1946. до априла 1952. године Месни народни одбор Пачир. Месни
Народни одбор Пачир 1952. године прераста у Народни одбор општине
Службени лист ФНРЈ 43/1946.
Службени гласник НРС број 17/1947.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор
општине Пачир (1945-1957).
231
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Пачир.233 По новом закону о подручјима срезова и општина у НРС од 11.
VII 1955. године који се примењује од 1. IX. 1955. године, не мења се ни
статус ни граница НОО Пачир. Народни одбор општине Пачир се укида
крајем 1959. године и припаја народном одбору општине Стара Моравица У делокруг месног народног одбора спадало је остваривање
пољопривредног плана, старање о материјално-културном подизању
места, руковођење комуналним задацима, брига о унапређењу заната,
посредовање у правилној размени добара између града и села.
Историјат фонда:
Регистарски материјал НОО Пачир преузет је 12. VI 1968. године у
несређеном стању у количини од 11 метара.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.84 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА
МОРАВИЦА
(1944-1965), 1944-1966*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 48; к. 87; 11,80 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су поверљиви списи одељења за општу управу, списи који
се односе на катастарске поделе, решења о откупу земљишта, катастарске карте, поседовни листови, решења о аграрној реформи и колонизацији, листови газдинства, решења о конфискацији.
Организационе јединице или серије:
1. Одељење за општу управу
233
Закон о народним одборима - Службени лист СФРЈ 22/1952, односно Закон о подели
територија НРС на општине, градове и срезове - Службени гласник НРС бр. 15/1952.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор
општине Стара Моравица (1945-1957).
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2. Војно одељење
3. Одељење за привреду и финансије
Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Стара Моравица, а од
1946. године до априла 1952. године Месни народни одбор Стара
Моравица. Од октобра 1952. године, на основу Закона о народним одборима општина, добија назив Народни одбор општине Стара Моравица.
По новом Закону о подручјима срезова и општина у НРС који се примењује од 1955. године не мења се ни статус ни границе НОО Старе
Моравице све до краја 1959. године када је укинут НОО Пачир и припојен
Старој Моравици као Месна канцеларија.234 У сагласности са Уставом из
1963. године и Уставним законом о спровођењу Устава СРС, долази до
формирања Скупштине општине Стара Моравица. Престаје са радом
крајем 1965. године и прикључује се Скупштини општине Бачка Топола.
Историјат фонда:
Архивски фонд је преузет 1968. године у количини од 8 m. Списи су
пренети 1986. године са грађом комуналних предузећа у Старој Моравици, заједно са списима Катастарског уреда и Одељења за привреду
и финансије у ринфузном стању у количини од око 11,80 метара.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.85 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1945-1959), 1944-1963
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 58; к. 98; 12,7 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
234

ИАСу, Ф. 84, досије фонда , Увод, стр I.
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Организационе јединице или серије:
1. Имовинско правни одсек 1945-1962 : књ. 27; к. 12; 1.6 m
2. Секретаријат за народно здравље и социјалну заштиту 1944-1963:
књ. 31; к. 86; 11.1 m
Основе карактеристике садржаја грађе:
У оквиру Имовинско-правног одсека сачувани су предмети у вези са
општом народном имовином на територији среза и то у вези са аграрном реформом, конфискацијом, експропријацијом и откупом у периоду
1945-1959, а у оквиру Секретаријата за народно здравље и социјалну
заштиту архивска грађа у вези са социјалном заштитом необезбеђених
лица, инвалида, у вези са социјалним установама, старатељима, инвалиднинама, дечијим додатком, пријемом и издавањем хране итд.
Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор среза у Бачкој Тополи је постојао од 1944. до 1959.
године, када је укинут и припојен Народном одбору среза Суботица - као
Општина Бачка Топола. У овом делу бачкотополске грађе су документи
који се односе на Имовинско-правни одсек са предметима о општенародној имовини (ОНИ) са територије Среза и то: у вези са аграрном
реформом, конфискацијом, експропријацијом и откупом у периоду од
1945-1959. године. У вези са национализацијом зграда (1959), неки предмети су завршени тек 1962. године.235
Историјат фонда:
Грађа Народног одбора среза Бачке Тополе преузета је 1964. године
у потпуно несређеном стању од Скуштине среза Суботице.236 Преузета
грађа је била смештена у једној просторији дворишне зграде у Бачкој
Тополи. Почетком 1967. године грађа је пресељена у једну просторију
старе судске зграде у Бачкој Тополи. Грађа је била у потпуно расутом
стању до преузимања мера заштите од стране Историјског архива.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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ИАСу, Ф. 85, досије фонда, 14/3.
ИАСу, Ф. 86, досије фонда, Записник 1/3.

Ф.86 ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА
(1945- ), 1876 - 1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 62; к. 214; 34,92 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду и именски регистри
Категоризација: од изузетног значаја
Организационе јединице или серије:
1. Судска управа 1946-1951; књ. /; к. 1;
2. Кривично одељење 1923, 1945-1955; књ. 5; к. 89;
3. Грађанско одељење 1941, 1945-1955; књ. 3; к. 41;
4. Судски затвор 1926, 1945-1959; књ.18; к. /;
5. Трговачки суд као регистарски суд 1876-1957; књ. 32; к. 82;
6. Аграрни суд 1946-1948; књ. 4; к. /;
Историјат ствараоца фонда:
Окружни народни суд у Суботици је основан 27. априла 1945. године
на основу донетог Упутства.237 Његова надлежност се протезала на
подручје округа за Суботицу, Бачку Тополу и Сенту. Вршио је судску
власт у првом степену у свим грађанским и кривичним предметима који
нису стављени у надлежност среских судова. Врши и другостепену власт
у свим грађанским и кривичним предметима на основу жалби поднетих
против одлука среских судова. Окружним народним судом управља председник суда који врши надзор и над судским особљем.
Назив мења 1978. године у Виши суд, а од 1990. године ради поново
као Окружни суд.
Историјат фонда:
Грађа је преузета од Архива Војводине у више наврата од 1966-1989.
године у несређеном стању и помешано са грађом среских судова и
тужилаштва.238
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
237
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Службени лист Војводине број 1, од 1. маја 1945. године.
ИАСу, Ф:86, досије фонда, Записник о преузимању број 03-270/1 из 1966. године.
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Ф.87 СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1945-1959), 1945-1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 22 ; фасц. 42; 4,06 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Микрофилмовање: делимично, 12 књига.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници, извештаји, материјал са VI среске конференције, финансијски документи, изборни материјал и разна преписка са
општинским и покрајинским органима.
Историјат ствараоца фонда:
Срески комитет у Бачкој Тополи основан је 1945. године, постојао је до
1959. године. Према Закону о подручјима срезова и општина у НР Србији
укинут је Срез Бачка Топола239 и његова територија је припојена срезу
Суботица, самим тиме укида се и Срески комитет СКС у Бачкој Тополи.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 30. јуна 1965. године заједно са регистратурским
материјалом Среског комитета СКС у Суботици. Микрофилмовање
записника и деловодника извршено је 1983. године у циљу заштите.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.88 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА
(1945-1965), 1945-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 32; к. 262; фасц. 4; 32,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
239
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ИАСу ,Ф. 87, досије фонда, Службени гласник НРС број 51 од 12. децембра 1959. године.

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Микрофилмовање: делимично, 1 књига.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана документација садржи записнике Среског комитета, записнике Општинског комитета, Среског синдикалног већа, информације,
извештаје Општинског комитета, реферате друштвено политичких организација, материјале годишњих конференција, документацију ревизионе
комисије.
Историјат ствараоца фонда:
Одлуком Окружног комитета у Суботици 16. децембра 1945. године
формира се Срески Комитет КПЈ.240 Рад овога Комитета је отежавала
чињеница неизвршене административно-територијалне поделе између
среза и града Суботице. Задатак овог Комитета је био спровођење
аграрне реформе, откуп житарица - односно припрема народа за те
акције. Срез Суботица је укинут 2. октобра 1946. године.241 После
укидања среза (2. октобра 1946) у Суботици делује Месни Комитет КПС.
Од априла 1950. године припајају се одбори околних места. Уставним
Законом о укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини од 31.
марта 1965. укидају се срезови као друштвено-политичке заједнице.242
Престају са радом и среске скупштине и њихови органи, тако и срески
комитет СКС Суботице.
Историјат фонда:
Регистратурски материјал среског органа СК у Суботици пресељен је
у току две и по деценије шест пута. Услед честих реорганизација,
сељакања и других околности дошло је до оштећења и уништења једног
дела грађе. После грубог сређивања регистратурског материјала архивски фонд је преузет 1965. године. У циљу заштите је извршено микрофилмовање записника.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су делимично сачувани.
СК КПС Суботица број 4/1946 од 2. јануара 1946. године.
Службени гласник НРС број 2 од 1946. године.
242
Службени гласник СРС 7/1965. године.
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Ф.89 ТРГОВАЧКА РАДЊА „НАШЕ ДЕТЕ” - СУБОТИЦА
(1947-1953), 1947-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 9; 1,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о социјалном стању, о снабдевању дечијим
одевним предметима, начину запошљавања домаћица путем ангажовања кроз домаћу радиност.
Историјат ствараоца фонда:
На основу дозволе Извршног одбора Градског народног одбора
привредног одсека – референта за индустрију и занатство у Суботици,
1947. године доноси се одлука да се трговачка радња „Наше дете“
издвоји из фонда АФЖ-а.243 Од тада она делује као самостална, занатска
и трговачка радња. Због ограничене куповне моћи становништва и малог
избора дечје конфекције трговачка радња „Наше дете“ се определила за
израду и продају дечје конфекције и веша путем домаће радиности.
Своје производе је пласирала путем две продавнице, једне у Бајмоку а
друге у Суботици.
Нови начин трговине и израде конфекције је показао да није више
постојала потреба за оваквом врстом радње, те је због тога Извршни
одбор АФЖ-а 14. III 1953. године донео одлуку о ликвидацији, коју је
спровела трочлана комисија. Ликвидација је окончана 30. VI 1953. године.
Након ликвидације опреме и радне снаге, трговачка радња „Наше дете“
је пренета у „Титовку“.
Историјат фонда:
До преузимања фонд је био смештен у магацинским просторијама
предузећа „Челик“ где је био изложен развлачењу и пропадању. Исто* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Трговачка радња
„Наше дете” - Суботица (1946-1949).
243
ИАСу, Сумарни инвентар фонд 89, белешка о фонду, дозвола ИО ГНО број 20152 од 7.
маја 1947. године.
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ријски архив у Суботици га је преузео 23. VII 1963. године у несређеном
стању у количини од два сандука.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.90 ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ И БОМБОНА „ПИОНИР“ СУБОТИЦА
(1917- ), 1947-1948*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к.1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи исплатне листе радника послагане од А-Ж.
Историјат ствараоца фонда:
Творница чоколаде и бомбона „Пионир“ у Суботици је основана 1917.
године као мануфактурна радионица за израду бомбона. Јосип Руф,
оснивач фабрике, тада добија дозволу за израду артикала од шећера.244
Јосип Руф је био оснивач фабрике, њен власник и њен руководилац до
1945. године. После национализације имовине од власника децембра
1946. године, први руководилац постаје Никола Кикић. Под његовим
руководством фабрика је обновљена од последица рата и бомбардовања.245 Име „Творница чоколаде и бомбона Пионир“ предузеће је
добило 1. новембра 1948. године Решењем Владе НР Србије и као такво
уписано је у регистар.
Историјат фонда:
До 1949. године грађа је била смештена у просторијама Творнице чоколаде и бомбона „Пионир“ у Суботици у Улици Максима Горког бр. 13.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Творница чоколаде
и бомбона „Пионир” - Суботица (1946-1949).
244
Стеван Мачковић, Индустрија и индустријалци Суботице (1918-1941), Суботица, 2004,
142.
245
65 година „Пионира” (1917-1982), Нови Сад, 1982, 15.
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Предузећу „Отпад“ грађа је предата 1949. године. Архив 1. фебруара
1951. године преузима ову документацију.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.91 ГРАДСКИ НАРОДНИ МАГАЗИН „ГРАМАГ“ - СУБОТИЦА
(1946-1952), 1946-1951*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,48 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи списе оснивања и ликвидације предузећа, нормативна
акта, закупне уговоре, завршне рачуне, финансијски план, преписке парничких ствари током ликвидације, инвентаре, персоналне и платне списе.
Историјат ствараоца фонда:
Градски народни магазин „Гра - маг“ је основан 6. маја 1946. године
одлуком Извршног одбора Градског народног одбора, одељења за трговину и снабдевање, са циљем да развије и оснажи трговачки промет на
подручју целог града.246 Делокруг рада му је снабдевање града Суботице
храном, огревом, обућом, техничком робом. Овај посао обавља до 27.
априла 1947. године када се из њега издваја Одсек за текстил и обућу и
формира се самостално предузеће за трговину текстилом и обућом на
велико и мало „Гратекс“, који се чува у Историјском архиву као посебан
фонд.247 Предузеће је престало са радом након ликвидационог поступка
14. јуна 1952. године.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама предузећа, све
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Градски народни
магазин „Грамаг”- Суботица (1946-1950).
246
ИАСу, Историјска белешка фонда број 91, одлука под бројем II 14207 из 1946. године.
247
ИАСу, Исто.
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до 14. јуна 1952. године када је дошло до преузимања од стране
Историјског архива Суботице.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.92 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦАМА
„ЖИТОПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА
(1945-1951), 1945-1952
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе:књ. 45; к. 36; 4,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организационе јединице или серије:
1. Општe одељење
2. Персонално одељење
3. Финансијско одељење
4. Синдикална подружница
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи преписку o откупним станицама, извештаје o
откупу житарица, персоналне списе запослених, исплатне листе, поверљиве и строго поверљиве списе, као и документацију о ликвидацији
предузећа.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће за промет житарицама је радило у периоду од 1945-1951.
година. Предузеће је у свом саставу имало седамнаест откупних станица.
Сачувана грађа је подељена на четири серије списа. Предузеће је
ликвидирано 1951. године.248 Раднике овог предузећа је преузело предузеће „Откуп“ 1951-1952. године.
248

ИАСу, Ф. 92, досије фонда, Записник о излучивању 3/3.
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Историјат фонда:
Грађа је била смештена до преузимања у просторијама „Житопромета“- централе, која се налазила у Штросмајеровој улици број 9. У
Историјски архив грађа је преузета 14. марта 1951. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.93 ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ МЕСОМ И МЕСНАТИМ
ПРОИЗВОДИМА „ГРАДСКА МЕСАРА“- СУБОТИЦА
(1947-1952), 1946-1952
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.14; к. 7; 1,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодни протоколи, матична књига радника, записник
биланса, исплатне листе радника, кореспонденција са добављачима.
Историјат ствараоца фонда:
Градско предузеће за производњу месом и меснатим производима
„Градска месара“ - Суботица основано је 5. септембра 1947. године.249
Градска месара била је у склопу градског предузећа за трговину воћем,
поврћем и животним намирницама „Исхрана“, заједно са осталим предузећима прехрамбеног карактера.250 Градско предузеће за промет
месом и меснатим производима „Градска месара“ престала је са радом
1952. године.
Историјат фонда:
До преузимања у Историјски архив грађа је била смештена у просторијама месаре. Преузета је 25. јуна 1953. године након окончаног
ликвидационог поступка.
249

250
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ИАСу, Ф. 68, записници ГНО- а Суботица, 1944-1950, Записник број 67/1947, 164.
ИАСу, записници ГНО-а 1944-1950, одлука број 567/1948.

Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.94 КОМУНАЛНА УСТАНОВА „ДОМ“ - СУБОТИЦА
(1949-1950), 1952-1955*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к.1; фасц.1; 0,17 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи претежно закупне и најамне уговоре.
Историјат ствараоца фонда:
На седници Народног одбора града Суботице, која је одржана 23. XI
1949. године донета је одлука о оснивању градског предузећа за одржавање зграда у Суботици под називом „Дом“.251 Предмет пословања овог
предузећа је биo одржавање и поправљање свих стамбених, државних,
задружних и приватних зграда у Суботици. Предузеће је спадало у
категорију државних привредних предузећа локалног значаја. Комунална
установа „Дом“ је укинута 1950. године када се спојила са предузећем
„Обнова“.
Историјат фонда:
Грађа овога фонда је преузета 15. августа 1962. године. Приликом
преузимања је констатовано да се у тој грађи налазе документи који су
настали радом управе стамбених зграда Суботице као и комуналне
установе „Дом“.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Комунална установа
„ Дом” - Суботица (1946-1953).
251
ИАСу, Ф. 94, досије фонда, Историјска белешка, одлука о оснивању Народног одбора
Суботице под бројем 133.
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Ф.95 ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЋЕМ, ПОВРЋЕМ И
ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА „ИСХРАНА“ СУБОТИЦА
(1947-1956), 1946-1955*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 7; к. 21; 2,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи нормативна акта, списе ликвидационог поступка,
статистичке извештаје, грађу друштвено политичких организација, синдиката, записнике управних органа, завршне рачуне, платне спискове запослених, персоналне досијее, матичне књиге.
Историјат ствараоца фонда:
„Исхрана“ градско предузеће за трговину воћем, поврћем и животним
намирницама је основно маја 1947. године, са задатком да врши снабдевање градског становништва у годинама диригованог система привреде. Осим општег, финансијског, комерцијалног и планског сектора
унутар предузећа, оно је имало своју теренску службу и откупне станице.
Ове станице су се налазиле у Бачкој Тополи, Молу, Бачком Петровцу и
у самој Суботици. Предузеће је престало са радом 1954. године. Поступак ликвидационе комисије је одобрен од стране Народног одбора
општине Стари град под бројем 2846/1956. године.252
Историјат фонда:
После престанка рада предузећа 1956. године, грађом је располагала
ликвидациона комисија која је предала документацију Историјском
архиву 14. VI 1956. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Градско предузеће
за трговину воћем, поврћем и животним намирницама „Исхрана”- Суботица (1946-1954).
252
ИАСу, Ф. 95, досије фонда, омот 3/2.
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Ф.96 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СУБОТИЦА
(1946-1990), 1952-1990*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 53; 6,40 m; + 503 свежња и 255
регистратора; 80 m (укупно 86,40 m)
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду за количину књ.4; к. 53; 6,4 m
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници основних организација Савеза комуниста
Србије и Комитета, извештаји основних организација, реонских и предузетних Комитета, статистички извештаји, реферати и анализе, евиденција чланова, материјал народног зајма, планови зајма, материјал са
општинских конференција.
Историјат ствараоца фонда:
У својим спољним организационим облицима окружни, срески, градски, општински, месни и реонски органи КПЈ (СКС) пратили су сваку
управну реорганизацију односно реорганизацију код одговарајућих
органа власти. Општински комитет СКС Суботица је претрпео сваку
управну реорганизацију. Реонски комитет КПС су постојали од 1946. до
1952. године, на територији града и то је постојао I и II реон. Од 1952.
године укидају се реони а са тиме и реонски комитети. На територији
града формиране су општине: Стари град, Доњи град, Нови град, Ново
село и Млака.253 Новом административно-територијалном поделом града
спојене су неке општине и од тада их има три: Стари град, Доњи град и
Нови град. Ове општине се укидају 1959. године и постоји само општина
Суботица, а у складу са овим и јединствени Општински комитет СКС
Суботица. Фонд се укида јула 1990. године.
Историјат фонда:
Регистратурски материјал месног, градског односно општинског
органа Савеза комуниста пресељен је у току две и по деценије шест пута.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Општински комитет
Савеза комуниста Србије (Градски месни комитет КПЈ) - Суботица (1946-1964).
253
Службени гласник, Народне Републике Србије број 15/1952.
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Услед честих реорганизација, сељења и других околности, дошло је до
оштећења и уништења једног дела грађе. После регистратурског сређивања од стране службеника Историјског архива, грађа је преузета
1965, 1971, 1973, 1992. године. Архивско сређивање је урађено за део
фонда из периода 1946-1967. година и о томе постоји сумарни инвентар.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
Ф.97 ОКРУЖНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА - СУБОТИЦА
(1947-1953), 1947-1950
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0 m
У току сређивања је излучено 11,30 метара регистратурске грађе.
Сачуван је само досије фонда и у оквиру досијеа спесимени излучене
грађе.
Ф.98 ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ТЕКСТИЛОМ И ОБУЋОМ
НА ВЕЛИКО И МАЛО „ГРАТЕКС“ - СУБОТИЦА
(1947-1951), 1946-1951
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 10; 1,50 m
Језик грађе: српски
Степен срећености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Можемо наћи деловоднике, матичне књиге запослених, записнике
управних органа, нормативна акта, извештаје, завршне рачуне, документе регистрације и ликвидације предузећа, персоналне спискове итд.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 27. 4. 1947. године као самостално Предузеће
за трговину текстилом и обућом на велико и мало „Гратекс“, издвајањем
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из Одсека за текстил и обућу робног одељења „ГРА-МАГ“ у Суботици.254
Предузеће се налази под административно оперативним руководством
ГНО-а у Суботици. Задатак му је да као помоћни орган ГНО-а прикупља
све потребне податке о потребама и потрошњи све врсте текстила и
обуће. До ликвидације предузећа дошло је 23.10.1951. године.
Историјат фонда:
До преузимања грађа је била смештена у просторијама предузећа
„ГРАТЕКС“. Грађа је преузета 1951. године 255 од Градског предузећа за
трговину текстилом и обућом на велико и мало „Гратекс“ у ликвидацији.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.99 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКОМ И СТОЧНИМ
ПРОИЗВОДИМА „СТОЧАР“ - СУБОТИЦА
(1947-1951), 1945-1951
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 31; 4,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о начину снабдевања тржишта стоком и сточним производима, податке о ценама истих, о помоћи у снабдевању армије са производима, о запосленим радницима. Кроз извештаје о реализацији финансијских планова могу се пратити финансијски ефекти
пословања.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 1947. године под називом „СЕВЕР“ - Предузеће за промет стоком. Из те фирме настаје крајем фебруара 1947.
године „Товљач“ - Предузеће за промет стоком и сточним производима
и ради до 11. фебруара 1949. године. Тог дана се оснива „Сточар“ 254

255

ИАСу, Ф. 68 записник бр. 31/1947.
ИАСу, досије фонда бр. 98, 1/3, 2/3, 3/3, 6/3.
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Предузеће за промет стоком и сточним производима и ради до 31.
августа 1949. године када се издваја ново предузеће „Сточар“ - Предузеће за откуп и промет крупном и ситном стоком, док старо предузеће и
даље ради под називом „Масноћа“ - Предузеће за промет свињама.
„Сточар“ и „Масноћа“ фузионишу се у једно предузеће 28. фебруара
1950. године.256 Нови назив гласи „Сточар“ - Предузеће за промет стоком
и сточним производима. Предузеће је имало 4 филијале и 53 откупне
станице. Предмет пословања је откуп и промет стоком и сточним производима. Фирма је ликвидирана 1951. године.257
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1951. године у несређеном стању 258 од Предузећа за
промет стоком и сточним производима „Сточар“ у ликвидацији.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.100 НАРОДНИ ОДБОР I РЕОНА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1944-1952), 1944-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 48, к. 89, 12,05 m
Језик грађе: српски
Степен сређеносри: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Микрофилмовање: делимично, 1 књига
Организационе јединице:
1. Секретаријат 1945-1952, књ. 26, к. 25
2. Повереништво за стамбене послове 1946-1952, књ.2, к. 43
3. Повереништво за социјално старање 1948-1950, књ.2, к.1
256
Решење о регистрацији издато од стране Министарства финансија Београд, бр. 20197 од
5.6.1950. године.
257
Решење о ликвидационом поступку издато од стране Председништва НРС Београд, бр.
319/1951.
258
ИАСу, досије фонда бр. 99, 1-3, 3/3, 5/3, 6/3, 8/3.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Извршни одбор
Градског народног одбора I реона - Суботица (1947-1952).
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4. Повереништво за финансије 1950, књ./, к.1
5. Повереништво снабдевања 1945-1946, књ.1, к./
6. Повереништво пољопривреде 1947-1949, књ.1, к.2
7. Повереништво државних набавки 1947-1953, књ.16, к.17.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су дописи, извештаји из делокруга Народног одбора, подаци
о изборима, решења из радног односа запослених при I реону, решења
о додели стана, пописи станова по улицама, евиденције корисника
социјалне помоћи, евиденције закупних уговора, спискови становника
који поседују земљу, подаци о задужењу становника, о обавезној продаји
житарица итд.
Историјат ствараоца фонда:
Одмах након ослобођења у Суботици се оснивају квартовски народноослободилачки одбори као носиоци органа народне власти. Први
такав одбор у Суботици основан је октобра 1944. године. На унутрашњој
територији града су основана три, а ван града је основано седам
реонских одбора. Реонски народноослободилачки одбори су имали веома важну улогу у спасавању народне имовине и представљали су
народну власт у најнепосреднијем додиру са народном. Петог октобра
1946. године ГНО одлучује да се на подручју Суботице оснују два реонска
одбора у граду и седам у насељима и један Месни народни одбор у
Бајмоку. Од септембра 1947. године подручје града је подељено на два
градска реона и девет градских насеља259, а квартови се укидају. Први
градски реон обухвата део градског подручја од жељезничке станице
Суботица – предграђе, граница се даље протеже улицама Саве Текелије,
Прерадовићевом, па путем ЈНА, Улицом Матка Вуковића, северном
страном Трга маршала Тита и Трга Слободе, Антуновићевом улицом и
путем Јована Микића до подвожњака, одакле даље дуж жељезничке
пруге Суботица – Сента све до Палићког језера, даље до Сенћанског
пута и њиме до пустаре Биково завршно са кућним бројем 300. На основу
чл. 32 Закона о спровођењу реорганизације НО НРС, Народни одбор
града Суботице доноси 23. маја 1952. године одлуку о престанку рада
Народних одбора I и II реона као и Извршних одбора тих реона.260
Оснивају се општине тј. долази до нове политичко-територијалне поделе
града.
Одлука Президијума НС НРС у Београду бр. 894/1947.
Влада НРС бр. 954/1948, Закон о спровођењу реорганизације НО НРС од 3.4.1952.
године, чл. 32.
259

260

197

Историјат фонда:
Архивска грађа за период од 1950-1952, и преостала грађа након
шкартирања за период од 1945-1950. године, преузета је 1952. године
од Народног одбора I реона у Суботици и касније из напуштених
просторија Повереништва за стамбене послове I реона, у просторије овог
Архива.261 Микрофилмовани су записници у циљу заштите.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.101 НАРОДНИ ОДБОР II РЕОНА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1944-1952), 1945-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе:књ. 51; к. 41; 6,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Организацоне јединице или серије:
1. Секретаријат 1945-1952, књ. 23, к. 6
2. Повереништво за стамбене послове 1946-1952, књ. 8, к. 11
3. Повереништво за просвету и социјално старање 1945-1952,
књ. 5, к.1
4. Повереништво државних набавки 1946-1953, књ. 14, к. 10
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записник пленума, извршног одбора, реонске изборне
комисије, као и упутства, планове и извештаје о раду, пописе станова по
улицама, податке о предузећима на територији региона, о обавезној
продаји житарица, стоке и хране, потврде и уверења о логорашима за
време другог светског рата, као и податке о исељењу Јевреја у Израел.
261
ИАСу, досије фонда бр.100, записници о преузимању 2/3, 3/3, 7/3.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Извршни одбор
Градског народног одбора II реона-Суботица (1947-1952).
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Историјат ствараоца фонда:
Одмах након ослобођења у Суботици се оснивају квартовски народноослободилачки одбори као носиоци органа народне власти. Први такав
одбор у Суботици основан је октобра 1944. године.262 На унутрашњој територији града су основана три, а ван града је основано седам реонских
одбора. Реонски народноослободилачки одбори су имали веома важну
улогу у спасавању народне имовине и представљали су народну власт
у најнепосреднијем додиру са народом. Петог октобра 1946. године ГНО
одлучује да се на подручју Суботице оснују два реонска одбора у граду
и седам у насељима и један Месни народни одбор у Бајмоку. Градски
реони су били подељени на први и други градски реон. Други градски
реон је обухватао део градског подручја почев од Бајског пута према
државној граници са Мађарском до салаша Хајдуково са кућним бројем
639.263 Одавде граница иде према градском насељу Палић, на југозапад
путем који води кроз шуму до стрелишта одакле скреће на југоисток
путем који води поред Радановачке шуме до школе бр. 10 и даље у
правцу југоистока до куће Радановац бр. 155, затим у правцу југа пресеца
интернационални друм и водећи у југоисточном правцу између пустаре
Тук Угарнице и Палића, граница излази на жељезничку пругу СуботицаХоргош са Купалишном улицом избија на Палићко језеро. Идући даље
обалом Палићког језера, излази на жељезничку пругу Суботица-Сента, а
даље иде описаном границом Првог градског реона до излазка атарског
пута који води између западних угарница и Шебешића на Бајски пут и
Бајским путем до државне границе према Мађарској (СЛ. Гласник НРС
бр. 42/1947). На основу члана 32. Закона о спровођењу реорганизације
НО НРС, НО града Суботице доноси 23. маја 1952. године одлуку о престанку рада НО-а I и II реона. Даном одржавања првих седница народних
одбора општина у граду престају са функцијом и са радом Народни
одбори I и II реона града Суботице, као и Извршни одбори тих реона.
Историјат фонда:
Архивска грађа за период од 1945-1952. године преузета је 28. VI
1952. године од Народног одбора II реона у Суботици из Аљабинове
улице бр. 10-12 (данас Улица Димитрија Туцовића). Сређивању се приступило 1986. године.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
262

263

ИАСу, записник, одлука донета 7. фебруара 1945. године.
ИАСу, Ф. 101, досије фонда, историјска белешка 2.
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Ф.102 ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА II РЕОНА „КОЗАРА“-СУБОТИЦА
(1946-1953), 1946-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 7; к. 4; 0,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства:сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је финансијска документација, преписка, исплатне листе
радника, персонална евиденција, годишњи извештаји и награде.
Историјат ствараоца фонда:
Обућарска радионица II реона „Козара“- Суботица основана је 1946.
године. Ова радионица је престала са радом 1953. године на основу
решења НО-а града Суботице о укидању обућарске радионице „Козара“.264
Историјат фонда:
До преузимања фонд је био смештен у просторијама обућарске
радионице „Козара“. Преузет је 9. фебруара 1955. године након окончања ликвидационог поступка. Излучивање безвредног регистратурског
материјала извршено је 1969. и 1979. године у укупној количини од 4,75
метара.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Обућарска
радионица „Козара”-Суботица (1947-1953).
264
ИАСу, Ф. 102, досије фонда, омот 3/1.
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Ф.103 ИНВАЛИДСКО КОМИСИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ - СУБОТИЦА
(1948-1954), 1948-1954
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи деловодник, као и списе о регистрацији организације, о
запошљавању инвалида, записнике самоуправних органа.
Историјат ствараоца фонда:
Инвалидско комисионо предузеће је основао градски одбор ратних
војних инвалида у Суботици својим решењем бр. 740 од 12.VIII 1948.
године. Оснивање предузећа је одобрио Извршни одбор Градског народног одбора (Секретаријата).265 Предузеће се налазило под руководством
Савеза ратних војних инвалида Југославије. Предмет пословања је био:
комисиона продаја употребљиваних ствари и комисиона трговина.
Предузеће је имало четири продавнице. Циљ оснивања овог предузећа
је био пружање могућности упошљавања инвалида. Чист приход предузећа употрeбио се за организацију Савеза инвалида Југославије.
Пословно подручје инвалидског комисионог предузећа била је Суботица.
На основу одлуке НО града Суботице бр. 18661/1954 од 27.V 1954.
године о реорганизацији трговачке мреже, „Инвалидско комисионо предузеће“ у Суботици се ликвидира.266 Ликвидациони извештај је поднет
секретаријату за привреду НО града Суботице под бројем 43330, дана
31. децембра 1954. године.

Историјат фонда:
До преузимања фонд је био смештен у просторијама предузећа.
Историјски архив га је преузео 19. фебруара 1955. године након
ликвидационог поступка у несређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
265

266

ИАСу, сумарни инвентар фонда 103, решење број 41737 од 5. октобра 1948. године.
ИАСу, сумарни инвентар фонда 103, 1.

201

Ф.104 ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛОМ, ГАЛАНТЕРИЈОМ,
ПАРФИМЕРИЈОМ И ОБУЋОМ НА МАЛО „СУБОТИЧКИ МАГАЗИН“ СУБОТИЦА
(1949-1954), 1949-1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 3; 1,0 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодни протоколи, рачунске књиге, а од списа
персонални списи и исплатне листе радника.
Историјат ствараоца фонда:
Трговачко предузеће текстилом, галантеријом, парфимеријом и
обућом на мало - „Суботички магазин“ Суботица, основано је 23.
новембра 1949. године.267
Према извештају о стању педузећа и попису робе предузеће је 26.
новембра 1949. године пословало са девет продавница на територији
града, а налазило се под административним руководством Извршног
одбора Градског народног одбора Суботице. Предузеће је радило до 29.
априла 1954. године када је ликвидирано.
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 13. новембра 1954. године после
ликвидације предузећа, а количина преузетог регистратурског материјала износила је 12 m. Грађа је хронолошки сређена 1969. године.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су делимично сачувани.

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Трговинско
предузеће текстилом, галантеријом, парфимеријом и обућом на мало „Суботички магазин”Суботица (1947-1954).
267
ИАСу, ГНО, записници ИО ГНО Суботица бр. 13/1949. године.
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Ф.105 ШКОЛА ЗА ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋНИКЕ - СУБОТИЦА
(1947-1954), 1947-1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 46; к. 12; 2,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници наставничког савета, деловодници са списима, финансијске књиге, дневник о „животу“ школе, наредбе и саопштења наставницима и инструкторима, платни спискови, персонални
досијеи запослених и ученика и записници испитне комисије.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем владе НРС бр. 719 од августа 1947. године основана је
државна школа за медицинске сестре у Суботици. Школа ја почела са
радом 15. X 1947. године.268 Решењем Председништва комитета за
заштиту народног здравља при влади ФНРЈ од 14. XII 1948. године мења
се назив школе у „Школа за лекарске помоћнике“.269 При овој школи је
постојао интернат. Решењем савета за народно здравље и социјалну
политику Аутономне Покрајине Војводине од 17. IV 1952. године, Средња
медицинска и нижа медицинска школа у Суботици спојене су у једну
установу под називом „Школа за лекарске помоћнике - Суботица“.270 Због
слабог интереса за упис, школа за лекарске помоћнике је укинута
решењем НО града Суботице бр.40020 27. IX 1954. године.271
Историјат фонда:
Након укидања школе целокупни регистарски и архивски материјал
школе је предат савету за просвету и културу НО-а Суботице. Грађа је
била смештена у згради школе на Сомборском путу до 31. XII 1955.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Школа за лекарске
помоћнице - Суботица (1947-1954).
268
ИАСу, Ф. 105, број 584/1947.
269
ИАСу, Ф. 105, број 1010/1948.
270
ИАСу, Ф. 105, број 189/1952.
271
ИАСу, Ф. 105, број 678/1954.
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године када је грађа преузета и смештена у Архив. Приликом сређивања
шкартиран је метар регистратурског материјала који није предвиђен за
чување.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.106 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ -БАЧКИ
СОКОЛАЦ (1944-1955), 1947-1956*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.14; к. 7; 1,15 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о организацији и реорганизацији одбора. Такође сачувани су списи о изборима, разрезу месног самодоприноса, списи
у вези са откупом, пролећном и јесењом сетвом, о жетви, о откупу, о
спровођењу агротехничких мера, у вези са порезима, извештаји у вези са
кретањем становништва, пописима кућа у селу, издавање дечијег додатка, социјална помоћ, учлањивање у СРЗ, имовинско-правним односима,
експропријацији, аграрној реформи, уступање плацева из опште народне
имовине, финансијском пословању о службеницима одбора.
Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Бачки Соколац. Месни
народни Одбор у Бачком Соколцу је организован 1947. године.272
Делокруг рада му је био остваривање пољопривредног плана, старање
о материјално - културном подизању места, правилној расподели добара
између града и села. Народни одбори су реорганизовани 1949. године у
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор Бачки Соколац (1947-1955).
272
Закон о административно-територијалној подели НРС, Службени гласник СРС број
17/1947.
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циљу извршавања локалних и општих задатака и непосредног учешћа
грађана у локалној управи. Према општем закону о НО односно закону о
подели територије НРС на општине, градове и срезове, МНО су постали
народни одбори општина. Законом о подручјима срезова и општина 1955.
године решено је да ће се НОО Старе Моравице припојити катастарској
општини Народног одбора општине Бачке Тополе, као Месна канцеларија Старе Моравице.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Месне
канцеларије Бачки Соколац. Од стране архива је преузет 12. јуна 1968.
године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.107 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛИ БЕОГРАД - МАЛИ
БЕОГРАД
(1944-1955), 1947-1955*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; фасц. 40; 2,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи податке о организацији и реорганизацији одбора, о
изборима, разрезу месног самодоприноса, у вези са порезом, извештаје
о кретању становништва, попис кућа у селу, податке о издавању социјалне помоћи, учлањивању у СРЗ, имовинско - правним односима, експропријацији, аграрној реформи, финансијском пословању, постављењима, премештајима, разрешењима одбора.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор Мали Београд (1947-1955).
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Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Мали Београд, а од
маја 1947. године Месни народни одбор Мали Београд. Делокруг рада
месног народног одбора био је остваривање привредног плана, старање
о материјално-културном подизању места, руковођење комуналним
задацима, брига о унапређењу обрта. На основу Закона из 1949. године,
они су реорганизовани у циљу извршавања локалних и општих задатака
и непосредног учешћа грађана у локалној управи. Обављали су задатке
које им је поверио Извршни одбор. Према општем Закону о народним
одборима, односно Закону о подели територије НРС на општине, градове
и срезове, Месни народни одбор Мали Београд постао је Народни одбор
општине Мали Београд.273 Године 1955. је ушао у састав Народног
одбора општине Бачка Топола.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Месне канцеларије Мали Београд. Архив га је преузео 12. јуна 1968. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.108 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЊЕГОШЕВО - ЊЕГОШЕВО
(1944-1955), 1946-1955*

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 6; к. 5; 0,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи податке о организацији и реорганизацији одбора, о
изборима, разрезу месног самодоприноса, у вези са откупом, пролећном
и јесењом сетвом; садржи и извештаје о кретању становништва, попис
кућа, податке о имовинско-правним односима, експропријацији, аграрној

Службени гласник НРС, број 15 од 22. априла 1952. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор Његошево (1947-1955).
273
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реформи, пословању, постављењима, премештајима и разрешавању
службеника општине.
Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Његошево, а од 1946.
године до априла 1952. године, Месни народни одбор Његошево. У
делокруг Месног народног одбора је спадало остварење пољопривредног плана, старање о материјано-културном подизању места, руковођење комуналним задацима, брига о унапређењу обрта. На основу
Закона о Народним одборима из 1949. године, реорганизовани су у циљу
извршавања локалних и општих задатака и непосредног учешћа грађана
у локалној управи. Обављали су дужности које им је поверио извршни
одбор. Од 1952. године, на основу Закона о народним одборима општина, постао је Народни одбор општине Његошево. Рад ствараоца
фонда престао је 1. септембра 1955. године, када је Народни одбор општине Његошево ушао у састав Народног одбора општине Бачка Топола,
као Месна канцеларија Његошево.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама месне канцеларије Његошево. Архив га је прузео 12. јуна 1968. године.
Степен сређености:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.109 НАРОДНИ ОДБОР
ОПШТИНЕ НОВО ОРАХОВО - НОВО ОРАХОВО
(1944-1955), 1947-1955*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 9; 1,25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор Орахово (1947-1955).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о организацији и реорганизацији одбора, о
изборима, разрезу месног самодоприноса, постоје предмети у вези са
откупом, пролећном и јесењом сетвом, извештаји о кретању становништва, попис кућа, податке о имовинско-правним односима, експропријацији, аграрној реформи, постављењима, премештајима, о разрешењима службеника.
Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је
носио назив Месни народноослободилачки одбор Ново Орахово, а од
1946. године до априла 1952. године, Месни народни одбор Ново Орахово. Према општем Закону о народним одборима 1952. године и Закону
о подели територије НРС на општине, градове и срезове, дотадашњи
Месни народни одбор Ново Орахово постао је Народни одбор општине
Ново Орахово.274
Године 1955. поново су конституисане нове општине и срезови. 275
Законом о подручјима срезова и општина у НРС. Према том закону Општина Ново Орахово, као насељено место припојена је 1. септембра
1955. године Општини Бачка Топола, као Месна канцеларија Ново
Орахово.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама месне канцеларије Орахово. Архив га је преузео 12. јуна 1968. од Скупштине
општине Бачка Топола.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.110 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - БАЈМОК
(1924-1957), 1940-1957*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: српски
Службени гласник, број 15/1952. година.
Службени гласник НРС од 20. јула 1955. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Електрична централа
- Бајмок (1947-1956).
274
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Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи податке о управи централе, списе о оснивању, тужбе,
колективне уговоре, ликвидације, кореспонденцију са суботичком администрацијом, завршне рачуне, персоналне картоне радника, персонална
решења и исплатне листе радника.
Историјат ствараоца фонда:
Електрична централа у Бајмоку основана је 1924. године.276 Власник
централе 1940. године је била удовица Балтазара Холхакера (Holzhacker).277 Стваралац фонда је престао са радом октобра 1957. године
када је ликвидиран.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Електричне
централе. Преузет је након окончања ликвидационог поступка маја 1958.
године. Тачни подаци о ранијим оштећењима и губицима нису познати.
Степен сачуваности:
Књиге су у мањем делу сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.111 ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВАЧКО ПОСРЕДОВАЊЕ
„КОМЕРЦИЈА“- СУБОТИЦА
(1948-1953), 1948-1953*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 3; 0,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
ИАСу, Ф. 110, записници управе (1946-1953).
ИАСу, Ф. 110, персонална решења радника.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Градско предузеће
за трговинско посредовање „Комерција” - Суботица (1948-1952).
276
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи преписку са заступницима предузећа као и са пословним
партнерима, затим правила предузећа, регистрацију, персонална документа по абецеди.
Историјат ствараоца фонда:
Фонд је настао радом градског предузећа за трговачко посредовање
„Комерција“ Суботица 1948. године. Предузеће је радило до 1953. године. Решењем број 28.725 покренута је ликвидација Градског предузећа за
трговинско посредовање „Kомерција“ у Суботици.278
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама предузећа, а
Архив га је преузео после ликвидације 12. маја 1953. године. Излучивање
је извршено 1979. године.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.112 РЕОНСКА СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА - СУБОТИЦА
(1948-1956), 1948-1956*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 13; к. 5; 0,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана архивска грађа садржи извештаје о пословању, записнике
комисија, преписку у вези са пословањем, упутствима за рад, садржи
податке о запосленима и о финансијском пословању станице.
Историјат ствараоца фонда:
Станица је основана 1948. године са задатком да врши организацију
и прикупљање података о појави, кретању и интензитету напада биљних
278
ИАСу, Ф. 111, досије фонда, омот број 1/3.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. назив фонда је био: Реонска станица за заштиту
биља - Суботица (1948-1953).
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болести и штеточина као и о причињеној штети, за организацију и спровођење спољне и унутршње контроле као и за здравствене прегледе
разних продуката за извоз. Године 1950. станица прераста у Инспекторат
за заштиту биља за Северну Бачку, 1954. постаје станица за заштиту
биља са седиштем у Суботици.279 Решењем Извршног већа Војводине
бр. 667/8 фебруара 1956. године, Реонска станица за заштиту биља у
Суботици престаје са радом.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1957. године у несређеном стању. Архивско сређивање је извршено 1984. и 1985. године .
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.113 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА
„БАЗА“ - СУБОТИЦА
(1948-1950), 1947-1952
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 11; 1,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана архивска грађа садржи платне спискове по откупним станицама и базама, дневне извештаје о откупу по местима, податке о запосленима, преписку са главном дирекцијом, преписку ликвидационе
комисије.
Историјат ствараоца фонда:
На предлог Министарства трговине и снабдевања, влада Федеративне Народне Републике Југославије доноси одредбу о државном
житном фонду, као и Уредбу о оснивању и раду Дирекције државног
житног фонда 1948. године280. Задатак и делокруг рада Дирекције др279

280

ИАСу, Народни одбор града Суботице, решење број 33411/1954.
Службени лист ФНРЈ број 85/1948 од октобра 1948. године.
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жавног житног фонда регулисан је чланом 7 наведене Уредбе, и он је
био следећи: преузимање житарица од откупних организација, закључивање уговора у вези са робом, вођење евиденције о извозу и увозу
жита у државни житни фонд на територији њеног пословања, организација извештајних служби од откупних предузећа и својих представника
на терену, прикупљање података о диспозитурама, брига о правилном
ускладиштењу и квалитетном чувању свих залиха Државног житног
фонда, брига о обезбеђењу магацинског простора и друго. Дирекција
државног житног фонда са филијалама, базама и делегацијама је
укинута Уредбом Владе ФНРЈ од 31. јула 1950. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 11. децембра 1952. године. Пре преузимања документације ликвидациона комисија је извршила излучивање из периода
од 1949-1950. године. Године 1969. излучено је 26,1 m о чему нема
записника, сређен је и састављен сумарни инвентар 1984. године. Током
сређивања излучено је 1,5 m, а остало је за чување 1,4 m архивске грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.114 УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАГЊЕ“ - СУБОТИЦА
(1948-1955), 1949-1955
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./; к.3; 0,36 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи записнике Управног одбора, радничког савета,
радне конференције, дописе, финансијске списе и списе ликвидационе
комисије.
Историјат ствараоца фонда:
На седници Градског народног одбора од 11. децембра 1948. године,
одлуком бр. 78, основано је Градско предузеће за друштвену исхрану у
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Суботици. Предузеће је спадало у категорију угоститељских државних,
привредних предузећа локалног заначаја. Три године касније предузеће
проширује делатност и одлуком градског народног одбора бр. 90/51
мења назив у: Градско угоститељско предузеће Јагње.281 Предмет пословања постаје пружање услуга путем хотела, кафана, ресторана, бифеа
и посластичарнице. Због лошег пословања „Јагње“ се 1953. године спаја
са градским угоститељским предузећем „Грозд“ који покрива његове
губитке. Решење о спајању бр.2320/53 донео је Градски народни одбор
Суботице 23.1.1953. године и њиме се уједно и мења назив предузећа у
Угоститељско предузеће Јагње. У дефинитивну ликвидацију „Јагње“ је
стављено 1.2.1954. а иста је окончана 31.3.1955. године. Брисање из
регистра предузећа и радњи је извршено решењем Окружног привредног
суда у Суботици 1955. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет од стране ликвидационе комисије 22.2.1957. године.
Преузето је 3,20 m грађе, а 1978. године излучен је безвредан регистратурски материјал у дужини од 2,6 m. Приликом коначног сређивања
излучено је 0,12 m тако да су остале само три кутије укупне дужине 0,36
m. Грађа градског Угоститељског предузећа „Грозд“ у Суботици, издвојена је у посебан фонд под бројем 307.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.115 „ОБУЋАР“ ЗАНАТСКА РАДЊА - СУБОТИЦА
(1948-1958), 1950-1958*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 3; 0,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
ИАСу, Ф. 68 ГНО, Записник са седнице од 24. новембра 1951. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Занатска радња за
израду обуће „Обућар” - Суботица (1950-1955).
281
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи извештаје о пословању, преписку у вези са
пословањем радње, уговоре, податке о оснивању и преписку занатске
радње, податке о запошљавању и о финасијском пословању занатске
радње.
Историјат ствараоца фонда:
Занатска радња основана је 1948. године под бројем 4428/1948 од
стране Народног одбора I реона као занатска радионица I реона „Oбућар“. Радња 1953. године мења назив у - Oбућар занатска радња за
израду обуће - Суботица. Предмет пословања ове радње била је израда
нове и поправка старе сваковрсне обуће. Радња је пословала са
губитком већ 1953. године, а санација предузећа у 1954. години није успела, те је 1955. године покренут ликвидациони поступак који је окончан
1958. године.282
Историјат фонда:
Архивски фонд је преузет 29.10.1958. године у несређеном стању.
Документација је била смештена у шест сандука. Укупно је излучено
5 m, а остало је 0,36 m грађе.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.116 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУНАРОШ - ГУНАРОШ
(1950-1957), 1951-1956*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; фасц. 18; 1,15 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /

282
ИАСу , досије фонда број 115, Сумарни инвентар, белешка о фонду.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор Гунарош (1951-1957).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи опште списе, финансијске списе, пописе
домаћинстава, извештаје о елементарним непогодама и решења о
купопродаји.
Историјат ствараоца фонда:
На основу члана 10. Закона о административно - територијалној подели НР Србије и члана Статута Аутономне Покрајине Војводине, Народна
скупштина Аутономне Покрајине Војводине на заседању од 21.10.1950.
године, донела је одредбу о административно - територијалним променама на подручију АПВ. Члан 1 став 5 горе наведене одредбе гласи: „из
састава МНО Његушево среза Бачкотополског, издваја се село Гунарош
и образује се посебни Месни народни одбор Гунарош са седиштем у
Гунарошу“.283 На заседању од 15.6.1951. године, члан 1 ставом 3, поменуте одредбе утврђују границу Месног народног одбора Гунарош. Године
1952. према општем Закону о народним одборима, односно према
Закону о подели територије НРС на општине, градове и срезове, Месни
народни одбор Гунарош постаје Народни одбор општине. Уместо
Народног одбора општине Гунарош образована је Месна канцеларија
Гунарош – 1. јануара 1957. године.284 Као таква је припојена општини
Бачка Топола.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1968. године у несређеном стању у количини од око
3,50 метара. Фонд је разграничен на: Месну канцеларију Гунарош у
периоду од 1957-1960. године и припојен је фонду број 81. НОО Бачка
Топола у количини од 0,20 метара.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

283

284

Службени лист ФНРЈ број 22/1952 .
ИАСу, Ф. 90/1957, Месна канцеларија Гунарош.
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Ф.117 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ МЕШОВИТОМ
РОБОМ НА МАЛО „КОЛОНИЈАЛ“ - СУБОТИЦА
(1952-1954), 1952-1954
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 4; 0,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи записнике и извештаје о раду, персоналне и
финансијске списе.
Историјат ствараоца фонда:
Трговинско предузеће за промет мешовитом робом на мало „Колонијал“ - Суботица је основано 1952. године. Ово предузеће је престало
са радом 1954. године. Након тога Трговачко предузеће за промет
колонијалном робом „Колонијал “ у Суботици, решењем Народног одбора
града Суботице под бројем 33564/54 ступа у редовну ликвидацију28 након
чега је и укинуто.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама предузећа
„Колонијал “. Преузет је од ликвидационе комисије 28.2.1957. године. До
излучивања је дошло 1979. године у количини од 17,5 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
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ИАСу, Ф. 117, досије фонда, омот 3/1.

Ф.118 ПРВА КОРПАРСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА - СУБОТИЦА
(1952-1958), 1952-1957*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи опште и финансијске списе, који садрже
податке о раду и финансијском пословању ове занатске задруге и о
проблемима установе за кратко време њеног постојања.
Историјат ствараоца фонда:
Прва корпарска задруга је основана 11. јуна 1952. године, када је и
одржана седница Оснивачке скупштине. Задруга је била члан савеза
занатских задруга Србије. Народни одбор општине Стари град у Суботици поводом решења окружног привредног суда у Л.2/54 одредио је
спровођење ликвидације корпарске задруге.286 Задруга се ставља у
ликвидацију јула 1954. године, а брисана је из списка привредних
организација по бр. Фи-320/58 Окружног привредног суда у Суботици.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 11. априла 1958. године у несређеном стању у количини од 0,50 m. Излучен је безвредан регистартурски материјал у
количини од 0,38 m, а остало је свега 0,12 m.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

* У Водичу из 1970. године назив фонда је био: I Корпарска задруга - Суботица (1952-1954).
286
ИАСу, Ф. 118, досије фонда, омот 3/1.
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Ф.119 ГРАДСКА МЛЕКАРА - СУБОТИЦА
(1949-1955), 1948-1956*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 5; 0,70 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
У сачуваној архивској грађи фонда Градске млекаре готово да нема
битнијих података о њеном раду. Сачувано је углавном више архивске
грађе из периода њене ликвидације. Од књига има неколико деловодника
али без пратеће преписке. Сачувана је матична књига радника, платни
спискови у веома лошем стању и од финансијских списа из два годишта
завршни рачуни и финансијске картице.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем Градског народног одбора Суботица од 31.12.1948. године
из састава Градског предузећа „Исхрана“ издваја се млекарско одељење.
Након овога издвајања, 10. марта 1949. године оснива се државно предузеће под називом: Градско предузеће за откуп, трговину и производњу
млека и млечних производа са скраћеним називом „Градска млекара“
Суботица.287 Предмет пословања Млекаре је снабдевање потрошача на
подручју града млеком и млечним производима. Савет за привреду
Народног одбора града Суботице на својој редовној седници одржаној
дана 15. фебруара 1955. године разматрајући пословање и рад предузећа за промет млеком и млечним производима „Млекаре“ у Суботици
нашао је да не постоје економски услови за даљи рад предузећа, те је
стога поднео предлог Народном одбору Суботице да се одреди редовна
ликвидација. Народни одбор на посебним седницама оба своја већа, по
предлогу савета за привреду а на основу унапред наведених Законских
прописа донео је решење да „Млекара “ у Суботици престаје са радом
дана 28. 2. 1955. године. Наведени подаци су узети из архивске грађе
овога фонда.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Предузеће за откуп
и продају млека и производњу млечних производа „Градска млекара” - Суботица (1952-1955).
287
ИАСу, ГНО Суботица, решење Председништва за финансије број 12396 од 10. марта
1949. године.
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Историјат фонда:
Архивска грађа и регистратурски материјал „Млекаре“ преузет је записником о преузимању под бр.02/27 од 26.1.1958. године у несређеном
стању. Приликом грубог сређивања овога фонда излучена су 3 m безвредног регистратурског материјала, а приликом редовног сређивања
излучено је још 0,30 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.120 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА - СУБОТИЦА
(1950-1962), 1933-1963*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе:књ. 47; к. 24; 4,18 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана архивска грађа садржи податке о ученицима, о ослобођеним шегртима, о упосленим помоћницима, о занатлијама, о секцијама
које су деловале унутар Коморе, о догађајима из занатства, као и податке
о самом раду Коморе. У склопу овог фонда сачувани су фрагменти архивске грађе Припремног одбора за оснивање Градске занатске коморе,
Занатлијско културно-уметничког друштва и угоститељске јединице
„Бифе“, такође и регистратурски материјал угоститељске јединице
„Бифе“ и Занатског бироа.
Историјат ствараоца фонда:
На основу Закона о занатству,288 ликвидацијом Удружења занатлија
Суботице, удружење је прерасло у Градску занатску комору. Припремни
одбор је основан почетком 1950. године и радио је на оснивању Коморе
до 26. јула исте године. Комора је основана 27. јула 1950. године. Органи
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среска занатска
комора - Суботица (1952-1962).
288
Службени гласник НРС број 18/1950.
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Коморе су били: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Суд части,
а од 1961. године се проширује са стручним одборима и комисијама. Коморе су имале испоставе, а од 1961. године секције. Назив „Градска занатска комора Суботица“ је 1956. промењен на „Среска занатска комора
Суботица“ а 1961. године на „Среска занатско-комунална комора Суботица“. Под тим називом је престала са радом крајем 1962. године, на
основу Закона о формирању јединствених привредних комора.
Историјат фонда:
Грађа овог фонда је преузета од Ликвидационе комисије Привредне
коморе Среза Суботице, 1965. године од Скупштине општине Суботице,
а 1980. од Удружења занатлија Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.121 СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА - СУБОТИЦА
(1952-1962), 1952-1962*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 34; к. 71; 9,5 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана архивска грађа садржи податке о пословању Коморе, као и
о трговцима, о запосленима при трговачким радњама и предузећима
кроз записнике, анализе, извештаје и преписку, као и евиденције о
сличним кадровима у трговини.
Историјат ствараоца фонда:
Оснивачка скупштина је одржана 26.8.1952. године. Комора је основана на основу Уредбе о оснивању трговинских и угоститељских комора,
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среска трговинска
комора - Суботица (1952-1963).
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са називом Трговинска комора за град Суботицу. Ближи задаци Коморе
одређени су њеним Статутом који је одобрен од стране Народног одбора
града Суботице.289 Под називом Трговинска комора среза - Суботица се
води од 14.12.1955. до априла 1962. године када добија задњи назив.
Комора се укида 1962. године и даље ради као секција за трговину при
Привредној комори среза Суботице. Комора је основана са задатком да
ради на унапређењу робног промета, штити интересе трговаца, утиче на
образовање кадрова у трговини.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 13. маја 1965. године по укидању Привредне коморе, у количини од 16 m. Архивско сређивање је вршено 1974. и 1990.
године.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.122 МЕСАРСКО - КОБАСИЧАРСКА ЗАДРУГА
„БУДУЋНОСТ“- СУБОТИЦА
(1952-1958), 1952-1958*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; фасц. 4; 0,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи правилнике, акт о оснивању, обртнице, записнике, план
рада, статистичке извештаје, уговоре о пословној сарадњи и закупу,
предмете принудне ликвидације, преписку, завршне рачуне, картице
основних средстава, инвентар основних средстава, исплатне листе и
персоналне списе.
289
ИАСу, досије Ф. 121, омот 7/2.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Месарскокобасичарска задруга „Будућност” - Суботица (1953-1956).
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Историјат ствараоца фонда:
Месарско-кобасичарска задруга основана је одлуком оснивачке
скупштине 13. новембра 1952. године. Задругу је основало десет задругара. Савет за привреду НО града Суботице 2. новембра 1954.
године, је донео Решење којим се на основу члана 52. Уредбе о занатским радњама и занатским предузећима, одобрава уговор о оснивању
занатске задруге. Задруга је пословала као самостална занатска радња
са правима и дужностима као и свака друга самостална радња. Предмет
пословања задруге био је: обављање месарско-кобасичарског заната,
клање стоке, прерада меса и месних производа путем својих продавница
којих је на почетку било две. У јануару 1954. године се отвара још шест
продавница. Због великих губитака и нерентабилног пословања покренут
је ликвидациони поступак у окружном суду у Суботици где је донето
решење 15. октобра 1958. године о коначној ликвидацији предузећа.290
Историјат фонда:
Сва архивска грађа и регистратурски материјал предати су Историјском архиву Суботица 30. марта 1959. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.123 УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1951-1962), 1947-1962*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 18; фасц. 53; 3 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи главне књиге, финансијске дневнике, документацију паИАСу, Ф. 122, досије фонда, омот 3/1.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среска угоститељска
комора - Суботица (1953-1962).
290
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ушалних угоститељских радњи, персоналну документацију, документацију о курсевима угоститељских радника, завршне рачуне.
Историјат ствараоца фонда:
На оснивачкој скупштини Удружења угоститељских предузећа и радњи за град Суботицу од 26. децембра 1951. године оснива се Удружење
угоститељских предузећа и радњи за град Суботицу, које је деловало у
сектору привредне проблематике и сектору општих питања. На седници
ванредне скупштине удружења 26. јула 1952. године, оно мења име у
Угоститељска комора за град Суботицу.291 Чланство у комори постаје
добровољно. У оквиру Коморе радила је два пута и угоститељска школа,
као и разни курсеви. Угоститељска комора Среза Суботице престала је
са радом 30. септембра 1962. године, када је формирана Привредна
комора Среза Суботица.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Привредне
коморе. Преузет је након окончања ликвидационог поступка Привредне
коморе Суботице 13. маја 1965. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.124 СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1960-1964), 1960-1964*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 3; 0,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Kатегоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи податке о раду сервиса за обављање занатСлужбени лист ФНРЈ бр. 31/1952, Уредба о оснивању трговинских и угоститељских
комора.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Управа стамбене
заједнице број 1 - Суботица (1954).
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ских послова на зградама стамбених заједница, као и податке о запосленим радницима.
Историјат ствараоца фонда:
Стамбене заједнице сe оснивају од 1960. године на основу општег
Закона о стамбеним заједницама,292 после територијалне реорганизације
у складу са Законом о подручјима општина и срезова. Стамбене заједнице су престале да раде половином 1964. године, а уместо њих су
формиране месне заједнице. Стамбене заједнице су формиране у циљу
остваривања непосредног управљања и сарадње грађана у пословима
из области комуналне и социјалне политике општине. Град је био
подељен на тринаест (I - XIII) стамбених заједница.293
Историјат фонда:
Грађа је издвојена из фонда Градског предузећа „Нови град“ Суботица
(који је преузет 1975. године) у количини од 0,45 m. Након излучивања
остало је 0,40 m за чување.
Степен сачуваности:
Књиге су у мањој мери сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.125 „БРЕСКВА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА
ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА
(1954), 1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи податке о инвентару радње и њеном осниСлужбени лист ФНРЈ број 16/1959. године.
Службени лист НОС Суботица број 33/1960 од 25. октобра 1960. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
трговинска радња „Бресква” - Суботица (1954-1955).
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вању. Такође ја сачувана документација о ликвидацији трговинске радње
„Бресква“. Грађа не садржи податке о пословању.
Историјат ствараоца фонда:
Из Трговачког предузећа Исхрана, на предлог колектива а на основу
Уредбе о оснивању предузећа и радњи (Сл. Лист ФНРЈ бр. 51/1953) се
издваја продавница Бресква у самосталну трговачку радњу 13. априла
1954. године.
Самостална радња воћем и поврћем престаје са радом дана 30.
новембра 1954. године те се спроводи поступак редовне ликвидације.294
Рок ликвидације је одређен у трајању од месец дана. Након спроведеног
ликвидационог поступка трговачка радња „Бресква“ прелази у власништво самосталне радње „Равноправност“ из Хајдукова.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Бироа за
књиговодствене услуге у Суботици. Преузет је 9. јануара 1956. године
након окончања ликвидационог поступка. Тачни подаци о ранијим
оштећењима и губицима нису познати.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментално сачувани.
Ф.126 „ДУЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА
(1954) 1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1295; к. 1, 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи: књигу основних средстава, примљене робе,
ИАСу, Ф. 125, досије фонда 125, омот 3/1.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
трговинска радња „Дуња” - Суботица (1954-1955).
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294

225

списе о оснивању радње, правила, тарифни правилник, биланс, статистички извештај, финансијске картице и дневник.
Историјат ствараоца фонда:
Раднички савет Трговинског предузећа „Исхрана“ у Суботици решавајући предлог колектива радње број 5 за издвајање у самосталну трговинску радњу донео је на састанку одржаном 13. априла 1954. године
закључак, на темељу члана 69 Уредбе о оснивању предузећа и радњи296
којим је закључено да се прихвата издвајање у самосталну трговинску
радњу назива – „Дуња“ трговинска радња за промет пољопривредних
производа, са седиштем у Суботици, Микићев пут 13. „Дуња“ је уписана
у Регистар привредних предузећа (свеску прву) града Суботице, регистратурски лист 220. Радња је ликвидирана 1954. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 9. јануара 1956. године у укупној количини од
0,35 m. Прво излучивање грађе урађено је 31. децембра 1979. године и
тада је излучено 0,25 m. Коначно сређивање уследило је октобра 1988.
године и тада је излучено још 0,05 m архивски безвредне грађе, тако да
је у фонду сачувано свега 0,05 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.127 „КРУШКА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА
ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА
(1954), 1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2, к. 1, 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Службени лист ФНРЈ бр. 51/53.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
трговинска радња „Крушка” - Суботица ( 1954-1955).
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване су књиге основних средстава и документација о пословању
радње.
Историјат ствараоца фонда:
Одлуком Радничког савета Трговачког предузећа „Исхрана“ у Суботици од 24. априла 1954. године, дотадашња продавница овог предузећа
број 2, која се налазила у Штросмајеровој улици број 22, издвојена је у
самосталну трговинску радњу пољопривредних производа „Крушка“.
Делокруг рада нове радње био је: трговина воћем и поврћем, млеком и
млечним производима, алкохолним и безалкохолним пићима, намирницама и кућним потрепштинама, живином и јајима, месом и месним
прерађевинама. Савет за привреду НОО Суботице анализирајући рад
самосталне трговинске радње „Крушка“, установио је да наведена радња
ради нерентабилно. На седници одржаној 2. новембра 1954. године
Савет је предложио Народном одбору града Суботице да ликвидира
радњу. „Крушку“ је после ликвидационог поступка преузела СРЗ „Равноправност“ из Хајдукова 1. децембра 1954. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је од Ликвидационе комисије 9.
јануара 1956. године у укупној количини од 0,63 m.297 Године 1979.
излучено је 0,43 m, а 1988. године 0,14 m безвредног регистратурског
материјала, тако да је у фонду остало 0,12 m грађе која се чува. Целокупна грађа је одложена у кутију па тако укупна количина износи свега
0,12 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.128 „МАЛИНА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА
(1954) 1954*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1, к. 1, 0,12 m
Записник ИАСу број 3 од 9. јануара 1956. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
трговинска радња „Малина” - Суботица (1954-1955).
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Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Обзиром да је архивска грађа делимично сачувана нема довољно
података о пословању „Малине“.
Историјат ствараоца фонда:
Раднички савет Трговинског предузећа „Исхрана“ у Суботици решавајући предлог колектива радње број 13 за издвајање у самосталну трговинску радњу, донео је одлуку да се продавница издвоји у самосталну
трговинску радњу дана 13. априла 1954. године. Радња је пословала под
називом „Малина“ и уписана је у Регистар привредних предузећа (свеску
прву) града Суботице - регистратурски лист број 225, на страни 225:
„Малина“ Трговинска радња за промет воћем и поврћем у Суботици, Пут
ЈНА број 7.
Историјат фонда:
Архивска грађа преузета је јануара 1956. године у укупној количини
од 0,30 m са распоном година од 1954. до 1955. Дана 31. децембра
излучено је 0,24 m грађе. При коначном сређивању фонда излучено је
још 0,01 m грађе, тако да грађу фонда чини 0,12 m грађе из 1954. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачувене.
Списи су делимично сачувани.
Ф.129 „ТРЕШЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ВОЋЕМ И ПОВРЋЕМ – СУБОТИЦА
(1954-1959), 1954-1959*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2, к. 1, 0,12 m
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Трговинска радња
за промет воћем и поврћем „Трешња” - Суботица (1954-1955).
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Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о пословању, завршне рачуне и документацију
насталу у процесу ликвидације.
Историјат ствараоца фонда:
Раднички савет Трговинског предузећа „Исхрана“ Суботица одлучио је
да се предузеће реорганизује тако што ће његове досадашње продавнице постати самосталне трговинске радње. Предмет пословања
била је трговина воћем и поврћем, млеком и млечним производима,
алкохолним и безалкохолним пићима, намирницама и кућним потрепштинама. Предузећа су почела да раде 1954. године. Међутим, Трговинска комора за град и Срез Суботицу предложила је обуставу рада
самосталне трговинске радње „Трешња“ због негативног пословања и
спроведен је поступак редовне ликвидације. Самостална трговинска
радња „Трешња“ престала је да ради 30. јуна 1955. године, али је ликвидациони поступак окончан 1959. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа Самосталне трговинске радње „Трешња“ преузета је
1959. године.298
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.130 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РЕСТОРАН „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА
(1954-1956), 1954-1956*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /, к. 1, 0.12 m
Записник о преузимању бр. 03-281/1 од 25.7.1959. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
угоститељска радња „Војводина” - Суботица (1954-1956).
298

229

Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о финансијском пословању радње и о запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Самостална угоститељска радња ресторан „Војводина“ са седиштем
у Суботици у Улици генерала Драпшина број 2 издвојила се из Угоститељског предузећа „Спартак“ и почела да ради 1. августа 1954. године. Радња је престала са радом 31. маја 1955. године, а ликвидациони
поступак окончан је 1956. године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1957. године у количини од 0,50 m. У сређивању је
излучено 0,38 m, па је за чување остало 0,12 m.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.131 „БАЛКАН“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА СУБОТИЦА
(1954-1957), 1954-1957*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /, к. 1, 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о финансијском пословању и запосленима.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
угоститељска радња „Балкан” - Суботица (1954-1957).

230

Историјат ствараоца фонда:
Самостална угоститељска радња „Балкан“ почела је да ради 1. августа 1954. године.299 Издвојена је из Угоститељског предузећа „Београд“
Суботица, са седиштем на Карађорђевом путу број 13. Због лошег пословања ликвидација је одређена решењем НОО Стари град Суботица300, а из регистра Окружног привредног суда избрисана је годину
дана касније.301
Историјат фонда:
Фонд је преузет одмах по окончању ликвидационог поступка, у количини од 0,20 метара. Године 1979. излучено је 0,14 метара, а 1990. године 0,01 метара.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф:132 КОМИСИОНА РАДЊА БРОЈ 5 - СУБОТИЦА
(1954-1957), 1954-1957
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /, к. 1, 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци: о оснивању и престанку рада радње, о врстама
робе и о запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Комисиона радња број 5 у Суботици са седиштем у Улици Бориса
Кидрича број 7, као самостална радња је основана 1. јуна 1954. године.
Претходно је радила у саставу Инвалидског комисионог предузећа
Решење НОО Суботица број 24765 од 29. јула 1954. године.
Решење број 24124 од новембра 1956. године.
301
Решење Фи-1150/57. од 7. децембра 1957. године.
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Суботица. Радња је престала да ради јуна 1957. године, када је због
нерентабилног пословања окончан ликвидациони поступак.
Историјат фонда:
Грађа је преузета од Ликвидационе комисије децембра месеца 1957.
године у несређеном стању и укупне количине 0,50 метара.302
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.133 „ФРУШКА ГОРА“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА
РАДЊА – СУБОТИЦА
(1954-1958), 1954-1958*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ: /; к: 1; 0,12 m**
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о финансијском пословању и запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Раднички савет Угоститељског предузећа „Београд“ у Суботици донео
је одлуку о издвајању бифеа „Фрушка гора“ у самосталну угоститељску
радњу, која је почела да ради 1. августа 1954. године. Због лошег
пословања престала је да ради 1. новембра 1956. године. Окружни привредни суд у Суботици својим решењем бр: Л.17/56 од 25. марта 1957.
године отворио је поступак ликвидације који је завршен 1958. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1961. године, у количини од 0,30 метара.
После примарног излучивања и коначног сређивања остало је 0,11
метара грађе која је стављена у једну архивску кутију.
302
Примопредаја архивске грађе, 23. децембар 1957. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Самостална
угоститељска радња „Фрушка гора” - Суботица (1954-1958).
** Грађа фонда, две књиге и списи смештени су у архивску кутију.
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Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.134 ПРВА СТАМБЕНА УПРАВА - СУБОТИЦА
(1954-1959), 1954-1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 16; к. 29; 3,98 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи: решења о додели и промени станова, деконфискацији, о висини станарина, затим молбе за доделу, замену стана
или за зајам, уверења за управу прихода, пресуде, дозволе, купопродајне
уговоре као и уговоре о служби настојника зграде, о закупу, о хонорарној
служби, о коришћењу стана, улазне рачуне као и записнике са седница
кућних савета, мировног већа и Савета стамбених заједница, записнике
о примопредаји стана и о прегледу завршних рачуна.
Историјат ствараоца фонда:
Прва стамбена управа основана је 1954. године Уредбом о управљању стамбеним зградама, а укинута је 30. марта 1959. године на темељу члана 48 тачке 13 Закона о народним одборима општина,303 члана
48 и 49 Основне уредбе о установама са самосталним финансирањем,304
на предлог Савета за стамбене послове. Целокупном имовином Прве
стамбене управе у ликвидацији располагао је НОО Доњи град у Суботици.305
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је од НОО Суботица 1960. и 1962. године.306
Службени гласник НРС бр. 29/52.
Службени лист ФНРЈ бр 51/53.
305
Решење НОО Доњи град бр. 01-3050/1 од 30.3.1959.
306
Записници бр. 03-184/1 и 03-185/1 од 22. јула 1960. године и записник бр. 03-197/1 од 15.
августа 1962. године.
303

304
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Део безвредног регистратурског материја (2,28 метара) излучен је 1992.
и 1994. године. Фонд је сређен 1994. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.135 ДРУГА СТАМБЕНА УПРАВА - СУБОТИЦА
(1955-1959), 1954-1959*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 63; 7,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су: деловодници, регистри, именици и индекси; преписка,
евиденција о стамбеним зградама по улицама, записници, уговори,
решења, пројекти, персонални и финансијски списи.
Историјат ствараоца фонда:
Стамбена заједница основана је како би грађани непосредно управљали и сарађивали у пословима из области комуналне и социјалне
политике Општине, као и у циљу унапређивања насеља и сталног подизања друштвеног и материјалног стандарда. Организована је за
насеља која представљају одређену урбанистичку целину на подручју
Општине. Њени органи су: савет, извршни одбор савета, одбор за материјално-финансијску контролу пословања, секретаријат, мировно веће.
На подручју Суботице образовано је пет стамбених заједница.307 Дана 1.
јануара 1955. године друга и трећа стамбена заједница спојене су у II
стамбену управу. Новим Законом о стамбеној заједници из 1959. године
она престаје да ради и од 1960. године у Суботичкој општини основано
је тринаест нових стамбених заједница по новом Закону о стамбеним
заједницама.308
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Друга стамбена
управа - Суботица (1954-1961).
307
Одлука НОО број 10246 од 29. марта 1954. године.
308
Службени лист ФНРЈ 16/1959. године.
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Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1962. године заједно са грађом I стамбене
управе и Комуналне установе „Дом“ у граничним годинама од 1954. до
1959.309 Фонд је сређен у периоду од 1993. до 1994. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.136 ПОСРЕДНИЧКИ БИРО „ПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА
(1954-1958), 1954-1958*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,13 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о куповини и продаји некретнина, о финансијском
пословању и запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Посреднички биро „Промет“ основан је 24. новембра 1954. године, а
због финансијских тешкоћа је 27. новембра 1957. године одређен поступак редовне ликвидације, а годину дана касније избрисан је из регистра предузећа Окружног привредног суда у Суботици.310 Предмет
пословања бироа био је довођење у везу комитената са трећим лицима
ради закључења уговора о промету непокретности. Касније је проширена
делатност и на посредовању у промету рабљеним покретностима.
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1959. године у укупној количини 0,40 метара. У
309
Записник ИАСу бр: 03-197/1/62 од 15. августа 1962. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Посреднички биро
„Промет” - Суботица (1955-1956).
310
Решење број Фи-1058 од 27. октобра 1958. године.
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сређивању 1979. и 1990. године излучено је свега 0,27 метара и остало
је 0,13 метара грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потупности сачувани.
Ф.137 ТРГОВИНСКА КОМОРА
СРЕЗА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1952–1960), 1952-1960*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; рег. 20; фасц.10; 2,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи податке о разним секцијама у оквиру среза и њиховом
раду, записнике, документа о основном пословању, финансијском пословању, стручној спреми.
Историјат ствараоца фонда:
Трговинска комора среза у Бачкој Тополи основана је на основу
Уредбе о трговинским и угоститељским коморама 1. октобра 1952. године. Крај рада Коморе уследио је почетком 1960. године, после укидања
Бачко-тополског среза 31. децембра 1959. године и прикључења Трговинској комори среза Суботица. У Трговинску комору удруживала су се
трговинска предузећа. Задатак коморе био је да унапређује организацију
и пословање чланица, представља и заступа интересе трговине, издаје
сведочанства о стручној спреми радника.
Историјат фонда:
Пре преузимања фонд је био смештен у просторијама Привредне
коморе Суботица одакле је преузет када је иста ликвидирана 13. маја
1965. године.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Трговинска комора
- Бачка Топола (1955-1960).
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Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.138 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1955-1965), 1947-1966*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 167; к. 1234; 152,97 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар за списе Комисије за ревизију пројеката.
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Књиге су подељене у пет група: опште одељење (84 књиге), просветно
одељење (5 књига), персонално одељење (20 књига), финансијско
одељење и остало. Под остало улази: Комисија за ревизију пројеката (3
књиге), Комисија за пореске жалбе (11 књига), Судија за прекршаје (15
књига) и разно (12 књига). Међу књигама има највише деловодника (45)
и индекса (39). Остале књиге су: матичне књиге, картони личних доходака, евиденције радничких књижица, бројчани подаци о школама, записници са седница Комисије за пореске жалбе, платни спискови, финансијске књиге, општи уписник за прекршаје, евиденције повређених на
раду, збирни прегледи запосленог особља, књиге предложених за казну
(Судија за прекршаје).
У списима се записници односе на седнице Среског већа, Веће произвођача и оба већа, затим на седнице разних савета и НОО-а.
У грађи Општег одељења налазимо разне извештаје, пројекте, грађевинске дозволе, решења, понуде, уговоре, буџете, друштвене планове,
позиве са информацијама, статуте, програме рада, реферате, анкете,
изводе из матичне књиге умрлих, сведочанства о држављанству, ексхумације, постављења, премештаје и унапређења, стручно усавршавање
радника, дисциплинске прекршаје итд.
У просветном одељењу пратио се рад Културно-просветне заједнице,
архива, музеја, Народног позоришта, Завода за заштиту споменика културе, биоскопа, Савета за физичку културу, Учитељске школе, радија.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Народни одбор среза
Суботица (Скупштина среза Суботица) (1955-1965).
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Персонално одељење садржи: досијее, картоне података за стручни
и руководећи кадар, извештаје за полагање стручних испита и руководећи кадар, извештаје за полагање стручних испита у привреди; спискове кандидата на испитима за возаче, КВ и ВКВ раднике; списак
стипендиста и сл.
У Финансијско одељење улазе две комисије: Комисија за национализацију и Комисија за ревизију инвестиционих програма.
Под остале списе се убрајају: Комисија за ревизију идејних и главних
пројеката у срезу Суботица, Одсек за документацију и информације, као
и разно. Под разним се налази: рад Среског дисциплинског суда,
извештаји о пословању предузећа, рад надзорних инспекција, као и рад
савета и секретаријата, те подаци о здравству, занатству и пољопривреди.
Историјат ствараоца фонда:
Према Закону о подручјима срезова и општина НРС из 1955. године311
оформљен је НОС Суботица и тада га чине општине: Доњи град, Нови
град, Стари град, Бајмок, Биково, Ђурђин, Жедник, Палић и Таванкут.
Срез је био политичко-територијална организација самоуправљања
(радног) народа и друштвено-економска заједница општина и становника
на свом подручју. Срез се старао за развој општина на својој територији
у области привредног и друштвеног развоја и у том циљу им је пружао
стручну помоћ у остваривању њихових права и дужности. Имао је и право
управљања одређеним земљиштима, зградама и другом општенародном
имовином (уколико то право није било дато на основу закона вишим
државним органима). Средствима из буџета НОС је могао да оснива
привредна предузећа, као и комуналне, културне, просветне, здравствене и социјалне установе.
Према Закону о подручјима општина и срезова у НРС312 срез Суботица 1959. године чине општине: Ада, Бачка Топола, Бајмок, Кањижа,
Мали Иђош, Сента, Стара Моравица, Чантавир и Суботица. Општину
Суботица тада чине: Биково, Бачки виногради, Жедник, Мала Босна,
Палић, Шупљак, Келебија, Таванкут и Суботица (Доњи град, Нови град и
Стари град).
У 1962. години излази Закон о изменама Закона о подручјима општина
и срезова у НРС313 по коме се спајају срезови Суботица и Сомбор у нови
срез Суботица, а у срезу Суботица се укида општина Чантавир и њено
Службени гласник НРС бр. 56 из 1955. године.
Службени гласник НРС бр. 51 из 1959. године.
313
Службени гласник НРС бр. 45 из 1962. године.

311

312

238

подручје се укључује у састав општине Суботица. Од 1963. године на
снази је нова административно-територијална подела. У срез Суботица
тада улазе општине: Ада, Апатин, Бачка Топола, Бајмок, Кањижа, Мали
Иђош, Сента, Сомбор, Стара Моравица и Суботица, а општину Суботица
чине: Бачки виногради, Биково, Чантавир, Душаново, Келебија, Мала
Босна, Палић, Суботица, Шупљак, Таванкут, Вишњевац и Жедник.
По Закону о изменама и допунама Закона о подручјима општина и
срезова у НРС314 укинуте су општине Бајмок (њена територија је припојена општини Суботица) и Стара Моравица (њена територија је припојена општини Бачка Топола). На основу чл. 221 Устава СРС и чл.76
Пословника Скупштине СРС на заједничкој седници свих већа од 10.
фебруара 1965. године Скупштина СРС доноси Одлуку о проглашењу
уставног закона о укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини
(АПВ). У Аутономној покрајини Војводини са 31.3.1965. године закључно
укидају се срезови као друштвено-политичке заједнице. Од дана укидања
срезова, права и дужности среза на територији АПВ врши АПВ.315 Сву
имовину, имовинска права и обавезе укинутих општина и њихових фондова преузеће 1.1.1966. год. општине којима је припојена њихова територија.316
По Закону о НО срезова317 НОС сачињавају: Среско веће и Веће произвођача. Среско веће је опште представничко тело свих грађана у
срезу, бирало се на четири године и имало је четири комисије: мандатноимунитетску, комисију за друштвени план и буџет, комисију за прописе и
организациона питања, те комисију за молбе и жалбе. Веће произвођача
је представничко тело произвођача тј. запослених у производњи, транспорту и трговини на подручју среза. Бира се на две године, а избор одборника у Веће произвођача врши се по производним групама: група
индустрије, трговине и занатства, те групе пољопривреде. Унутрашње
организационе јединице НОС-а могу да буду: одељења, одсеци и реферати, секретаријати, уреди, заводи, месне канцеларије...
Историјат фонда:
Историјски архив Суботица (раније Државна архива у Суботици)
преузимао је грађу овога фонда од: Општине Суботица, Скупштине среза
Суботица, Среске комисије за национализацију и Архива Војводине у
распону од 1962-2002. године. Грађа је код преузимања пописана по
Службени гласник НРС бр. 51 из 1965. године.
Службени гласник СРС бр. 7 из 1965. године.
316
Службени гласник СРС бр. 51 из 1965. године.
317
Службени гласник НРС бр. 29 из 1952. године.
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врстама, а преузимана је у сређеном и несређеном стању, у фасциклама,
свежњевима и кутијама. Део грађе НОС-а Суботица преузео је 1965.
године Покрајински секретар, а 1981. и 1983. год. Историјски архив
Сента. Током сређивања излучено је (према 11 записника о излучивању
насталих у периоду од 1968-2000. године) укупно 115,24 m грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.139 ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - СУБОТИЦА
(1956-1957), 1956-1957*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0 m
У време сређивања фонда излучено је 4,00 m регистратурске грађе.
Сачуван је само досије фонда и у оквиру досијеа спесимени излучене
грађе.
Ф.140 ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БРЗА ИЗГРАДЊА“ - СУБОТИЦА
(1959-1973), 1959-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10; к. 17; 2 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су дописи, записници управног одбора, извештаји о раду и
финансијском пословању, подаци о запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Самосталну занатску радњу у друштвеној својини „Брза изградња“ –
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Институт за
економику пољопривреде - Суботица (1956-1957).
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Суботица основала је група грађана 24. августа 1959. године. Рад
Занатске радње одобрен је решењем НОО Стари град318 и регистрована
је код Окружног привредног суда у Суботици.319 Услед повећаног обима
пословања као и броја запослених октобра 1963. године радња је
пререгистрована на Грађевинско занатско предузеће „Брза изградња“ у
Суботици. Решењем Скупштине општине Суботица, Одељење за привреду,320 у предузећу је покренута редовна ликвидација, која је окончана
1973. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета од председника ликвидационе комисије у
несређеном стању 22. марта 1968. године,321 у укупној количини од 40
метара. Радом на фонду излучено је 38 метара безвредног регистратурског материјала, па су у фонду остала 2 метра грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.141 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА - СУБОТИЦА
(1948-1959), 1948-1962

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 26; к. 81; 8,03 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи податке о раду и финансијском пословању
Среског савеза земљорадничких задруга (ССЗЗ) и његових чланица,
податке о задругама, пољопривреди и сточарству, ликвидираним СРЗ.
Историјат ствараоца фонда:
Оснивачка скупштина Среског савеза земљорадничких задруга322 у

Решење број 04-8348/1 од 30. септембра 1959. године.
Фи 1150/59 од 26. октобра 1959. године.
320
Решење бр. 04-9421/1 од 27. марта 1964. године.
321
ИАСу, записник број 03-192/68.
322
У даљем тексту ССЗЗ.
318

319
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Суботици одржана је 8. марта 1948. године. ССЗЗ је постојала до 28.
новембра 1959. године, када је на ванредној скупштини одлучено да се
трансформише у Основни срески савез земљорадничких задруга, услед
реорганизације суботичког среза, којем ће у будуће припадати и територије Сенћанског и Бачкотополског среза. Касније је и то име преименовано у Основни савез земљорадничких задруга Суботица.323
Задатак ССЗЗ био је да удружује и повезује земљорадничке задруге
у својој пословној области, да се стара о правилном развоју и пословању
својих чланица.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузимана је у неколико фаза. Од Привредне коморе
Суботице преузет је део грађе који се односи на рад Основног савеза
земљорадничких задруга Суботица од 1960-1962. године, а већи део
грађе преузет је од Архива Војводине 1973. и 1988. године. При
сређивању 1990. године, фонд је подељен на два фонда: ССЗЗ и ОСЗЗ
Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.142 СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНО ШУМАРСКА КОМОРА СУБОТИЦА
(1960-1962), 1960-1962*

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 9; 1,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке из области пољопривреде и шумарства за
територију Суботичког среза, финансијске и податке из опште пољопривредне и шумарске делатности.
У даљем тексту ОСЗЗ.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Среска
пољопривредна шумарска комора - Суботица (1961-1962).
323
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Историјат ствараоца фонда:
Оснивачка скупштина Среске пољопривредне шумарске коморе у
Суботици одржана је 5. новембра 1960. године, на основу члана 48 Закона о удруживању и пословној сарадњи у привреди.324 Комора је престала са радом 1962. године када је формирана Привредна комора среза
Суботица, на темељу Закона о формирању јединствених привредних
комора325 и Одлуке НОС-а Суботица, број 14298/1962. од 15. августа
1962. године. Тако комора постаје секција у Привредној комори Среза.
Основни задатак био је рад на унапређењу пољопривреде и шумарства.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у несређеном стању 1965. године у време
ликвидационог поступка Привредне коморе.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.143 ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1962-1965), 1962-1965*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.15; к. 62; 7,8 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о привреди среза Суботица из области индустрије, сточарства, угоститељства, трговине, пољопривреде и занатства.
Историјат ствараоца фонда:
Привредна комора среза Суботица основана је на темељу Закона о
формирању јединствених привредних комора и одлуке Народног одбора
Службени лист ФНРЈ бр. 28/1960.
Службени лист ФНРЈ бр. 22/1962.
* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Привредна комора
- Суботица (1962-1965).
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среза Суботица број 14298/1962. Први састанак Управног одбора одржан
је 15. августа 1962. године. Укинуте су цеховске коморе среза: занатскокомунална, трговинска, угоститељска, основни савез земљорадничких
задруга. Укључене су у рад Привредне коморе као њене секције, а
новоосноване су и секције за индустрију, грађевинарство и саобраћај.
Комора унапређује привреду, посебно производњу и продуктивност рада
на подручју среза. Престала је са радом укидањем срезова у Војводини
31. марта 1965. године.326
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је по укидању Коморе 1965. године у укупној
количини од 16 метара. При обради грађе 1974. године излучено је 5,30
метара, а 1990. године још 2,90 метара безвредне грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.144 УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1887-1950), 1879-1953
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 39; к. 22; 3,7 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи документацију о преписци са органима власти и чланицама, податке о ученичким уговорима као и уговорима о раду, податке
о занатским делатностима, евиденције о стицаним квалификацијама и о
чланским доприносима скупштинама друштва.
Историјат ствараоца фонда:
Удружење занатлија у Бачкој Тополи основано је 1887. године, на
основу параграфа 122. осамнаестог закона из 1884. године – Закона о
326
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Службени гласник Социјалистичке Републике Србије бр. 7/1965.

занатству. На округлом печату је назив „Topolyai Ipartestület – 1887“.
После Првог светског рата назив је промењен у „Бачкотополско занатско
удружење“. Године 1932. назив је промењен у „Удружење занатлија за
места Бачку Тополу и Бајшу“. У време окупације од 1941. до 1944. године,
назив је промењен у „Topolya és Vidéke Ipartestülete“ и удружење отвара
испоставе у Фекетићу, Малом Иђошу, Старој Моравици, Секићу (Ловћенцу), Бајши. По престанку окупације у Другом светском рату, рад
Удружења је обновљен од октобра 1944. године када добија нови назив:
„Удружење занатлија за место Бачка Топола и Бајша“ са седиштем у
Бачкој Тополи. На темељу одлуке Команде војне области број 324/45 и
Команде места број 337/45 и 597/45 почетком 1945. године од посебних
удружења занатлија, трговаца и угоститеља основано је „Среско
удружење занатлија, трговаца и угоститеља у Бачкој Тополи“. На темељу
Закона о занатству, који је проглашен 25. маја 1950. године,327 удружење
је прерасло у Занатску комору.
Историјат фонда:
Део грађе преузет је 26. августа 1969. године, а други део од Међуопштинског удружења занатлија у Бачкој Тополи 27. јуна 1989. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.145 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1950-1959), 1947-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 37; к. 31; 4,4 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар328 са ширим подацима
о фонду
Категоризација: /
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Службени гласник Народне Републике Србије бр. 18/1950.
ИАСу, досије фонда бр. 145, Сумарни инвентар 5/5.
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о занатлијама, ученицима и помоћницима, као
и податке о раду Коморе.
Историјат ствараоца фонда:
Среска занатска комора у Бачкој Тополи основана је 1950. године на
основу члана 141 Закона о занатству од 25. маја 1950. године. Имала је
повереништва у Чантавиру, Старој Моравици, Бајши, Малом Иђошу и
Фекетићу. Укидањем Среза Бачка Топола децембра 1959. године укинута
је и Комора, али и даље ради као повереништво Среске занатскокомуналне коморе у Суботици. Ова Комора престаје да ради септембра
1962. године, али даље ради као Секција за занатство и комуналну привреду Привредне коморе среза Суботица. Укидањем срезова априла
1965. године, престаје да ради и ова Комора.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у расутом стању 29. маја 1969. године. У
просторијама Архива фонд је сређен и излучена су 3 m грађе. Године
1989. преузета је количина од додатних 10 књига (записник број 03-18/4),
те је у додатном сређивању излучено још 0,20 m грађе, а за чување је
остало 4,40 m грађе.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.146 КЛУБ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1964–1965), 1964-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; фасц. 1; 0,05 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о оснивању и раду клуба, преписка са органима
власти и члановима, те подаци о делатности занатлија.
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Историјат ствараоца фонда:
После престанка рада Занатске коморе 1962. године, занатлије Бачке
Тополе, Малог Иђоша и Старе Моравице осетиле су потребу да организују удружење у којем би повезали рад и разменили искуства. На
њихов захтев Скупштина општине Бачка Топола одобрила је рад Клуба
(решењем број 02-8816/1-64) на темељу чланова 13 и 17 Закона о удружењима, зборовима и другим јавним скуповима и чланова 1 и 3 Закона о
преношењу послова из надлежности среских органа. Циљеви Клуба били
су: зближавање занатских радника поменутих места, унапређивање
социјалистичке мисли у занатској делатности, као и ефикасније решавање проблема у тој области привреде. Клуб је престао са радом 30.
априла 1965. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у Скупштини општине Бачка Топола 1969.
године, где је била смештена од гашења Клуба 1965. године.329 Фонд је
архивистички сређиван 1969. и 1983. године.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.147 ЗАНАТЛИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА У БАЧКОЈ
ТОПОЛИ - БАЧКА ТОПОЛА
(1947-1951), 1947-1951
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 16; к. 1; фасц. 1; 0,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о раду и чланству, преписка са органима власти,
финансијски и лични списи.
329

Записник ИАСу о преузимању бр: 02-493/1/1969 од 29. маја 1969. године.
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Историјат ствараоца фонда:
Занатлијско-набавно-продајна задруга Бачка Топола основана је на
основу Основног закона о задругама,330 а у окружном суду регистрована
је под бројем Фи: 161/1947. Задруга је почела да ради на дан одржавања
оснивачке скупштине 3. августа 1947. године са циљем да набавља средства за рад чланова и да им их уступа, да прима производе чланова,
групише их по врсти и квалитету и да их продаје, учествује у планском
раду и потпомаже занатлије, да се стара о пуној примени прописа
народних власти по питању цена. Доношењем Одлуке о прикључењу
Набавно-продајном предузећу СНО Бачка Топола, на Скупштини задруге
1. ап-рила 1951. године, Задруга је престала да постоји.
Историјат фонда:
Документација Задруге била је смештена уз материјал Удружења
занатлија све до преузимања у ИАС 1969. године. Фонд је архивистички
обрађен и сређен 1969. године, а 1983. године написан је сумарни инвентар.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.148 СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ПРОТИВ
АЛКОХОЛИЗМА - СУБОТИЦА
(1961-1966), 1961-1966
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о раду и деловању Одбора.
Историјат ствараоца фонда:
Срески одбор савеза против алкохолизма у Суботици основан је 9.
фебруара 1961. године, као огранак Савеза против алкохолизма Србије.
330
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Службени лист ФНРЈ бр: 59/1946.

Циљеви Савеза су били: борба против алкохолизма удруживањем
грађана, васпитни рад са омладином, организовање пропагандне делатности на семинарима и курсевима, помоћ алкохоличарима у лечењу
и поновном укључивању у живот, утицај на органе власти у домену
регулисања потрошње алкохолних пића. Одбор је имао скупштину, срески и управни одбор. Финансиран је чланаринама, донацијама, приходима од предавања, продаје значака и слично. На темељу одлуке о
распуштању, која је донета 30. децембра 1965. године, Одбор је престао
да ради 1. јануара 1966. године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета од бившег председника Одбора 1969. године. Фонд
је сређен 1989. године када је излучено 0,03 метара безвредног материјала.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.149 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И КОМИСИОН „КОМЕРЦ –
ПРОДУКТ“ СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА
(1964-1966), 1963-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи записнике, деловоднике, финансијске и персоналне
списе, дописе, списе ликвидационе комисије; податке о оснивању, престанку рада, пословању радне организације и о запосленима.
Историјат ствараоца фонда:
Окружни привредни суд у Суботици регистровао је фирму „Нова
агенција“, предузеће за посредовање и комисион, под бројем Фи 967/63,
дана 13. новембра 1963. године. „Нова агенција“ послује као самостално
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предузеће до спајања са Комунално-занатским предузећем „Заједница“
из Старе Моравице, 1. априла 1964. године. Тада формирају нову радну
организацију под називом Посредничко-комисионо-занатско и услужно
предузеће „Комерц-продукт“ Стара Моравица. Већ 1. јула 1964. године
долази до раздвајања овог предузећа на два нова: а) Предузеће за
посредовање и комисион „Комерц-продукт“ и б) Комунално-занатско
предузеће „Заједница“. То је одобрила Скупштина општине Стара Моравица решењем број 01-612/2 од 2. јула 1964. године, а предузеће је
регистровано код Окружног привредног суда у Суботици под бројем Фи
507/64 од 9. јула 1964. године. Предузеће је ликвидирано 1966. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета 4. новембра 1970. године,331 у количини од 2
метра од предузећа „Комуналац“ Стара Моравица, али је остављена у
њиховим просторијама све до 1984. године када је донета у простор
ИАСу у расутом стању и помешана са грађом других моравичких предузећа. После разграничења грађе у фонду је преостало 0,60 m грађе,
али је излучено безвредног регистратурског материјала 0,35 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.150 КОМУНАЛНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВИ КОМБИНАТ“ - СТАРА МОРАВИЦА
(1959-1966), 1959-1966
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о пословању предузећа и раду органа управљања и о запосленима.
331
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Записник ИАСу број 03-614/70.

Историјат ствараоца фонда:
Комунално-занатско предузеће „Нови комбинат“ Стара Моравица
основано је решењем Народног одбора општине Стара Моравица број
01-495/2-59 од 16. априла 1959. године. Регистровано је код Окружног
привредног суда у Суботици под бројем Фи 621/59 од 6. јуна 1959. године.
У априлу 1959. године Народни одбор општине Стара Моравица донео
је низ решења којима је новооснованом предузећу припојено неколико
предузећа: Грађевинско предузеће „Építkezés“ - погон 1, Занатско-стакларска радња „Комбинат“ - погон 2, Лимарска радионица - погон 3, Кројачка радња - погон 4, Обућарска радња - погон 5, Оџачарско-димничарска радња - погон 6. Већ 1960. године неке погонске јединице издвојиле
су се из састава предузећа и оформиле стамбену заједницу. „Нови
комбинат“ постоји још само формално све до 31. децембра 1964. године
када је отворен ликвидациони поступак од стране Скупштине општине
Стара Моравица. Поступак је окончан решењем за стечајни поступак који
је донео Окружни привредни суд Суботица 24. фебруара 1966. године.
Историјат фонда:
Грађа је преузета од Услужног предузећа „Комуналац“ Стара Моравица 4. новембра 1970. године у количини од 2 m.332 Грађа је у простор
ИАСу донета тек 1984. године заједно са грађом других фондова из
Старе Моравице, те је издвојено 0,74 m грађе, а после обраде остало је
свега 0,24 m грађе коју трајно чувамо у ИАСу.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.151 КОМУНАЛНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗАЈЕДНИЦА“ - СТАРА МОРАВИЦА
(1962-?), 1961-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 6; 0,85 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
332

Записник ИАСу број 03-614/70.
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о предузећу и радницима, а сачувани су деловодници, записници органа управљања, финансијске књиге, правила и
дописи, персонални списи радника.
Историјат ствараоца фонда:
Комунално - занатско предузеће „Заједница“ у Старој Моравици основано је решењем Народног одбора општине Стара Моравица број 03300/1-1962 од 28. децембра 1962. године. Године 1962. предузећу је
припојено Предузеће транспортних радника општине Стара Моравица и
1964. године Предузеће за приказивање филмова „Петефи“ Стара
Моравица. Та промена је одобрена решењем Скупштине општине Стара
Моравица број 04-2277/63 од 13. јануара 1964. године.
„Заједница“ је припојена Посредничком комисионом занатском и
услужном предузећу „Комерц продукт“ Стара Моравица 1. априла 1964.
године. Тек 1. јула 1964. године основано је ново предузеће, решењем
Скупштине општине Стара Моравица број 01-612/2-1964. године и
решењем Окружног привредног суда у Суботици: Фи 506/64 од 9. јула
1964. године, уписано је у регистар - свеска V - рег. лист број 362 под
називом Комунално занатско предузеће „Заједница“ Стара Моравица.
Предузеће је престало да ради 31. децембра 1964. године. Истог дана
Скупштина општине Бачка Топола покренула је поступак редовне
ликвидације. Стечајни поступак покренут је две године касније.333
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у количини од 5 метара 4. новембра 1970. године, али је због малих смештајних капацитета ИАС-а била привремено
смештена у просторијама Услужног предузећа „Комуналац“ у Старој
Моравици. У међувремену, укинуто је и то предузеће, а грађа је у ИАС
„стигла“ 1986. године.334 Грађа је сређена, те је од 1,80 m грађе излучено безвредног регистратурског материјала 0,95 m, а остало је свега
0,85 m.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

333
Стечајни поступак отворен је решењем Окружног привредног суда у Суботици број Л.3/66
од 16. фебруара 1966. године, али у документима није било могуће установити када је окончан.
334
Записник ИАСу о преузимању бр: 03-18/9 од 14. новембра 1986. године.
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Ф.152 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1949-1960), 1947-1960
Основи подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 23; к. 65; 6,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи податке о раду и финансијском пословању Среза, као и својих
чланица на територији Бачкотополског среза. Има података и о
појединим сељачким радним задругама.
Историјат ствараоца фонда:
Ради организованог привредног руковођења и планског развитка села,
земљорадничке задруге са територије Среза Бачка Топола оснивају свој
савез под називом „Срески савез земљорадничких задруга Бачка Топола“. Прва седница Управног одбора Задружног среза одржана је 13. 2.
1947. године, скупштина Среског савеза земљорадничких задруга 16. 2.
1948. године, а правила су им усвојена 26.2.1949. године када је одржана и оснивачка скупштина. Срески савез у Бачкој Тополи је обухватио
све пољопривредне организације из: Бачке Тополе, Бајше, Бачког Душанова, Бачког Соколца, Чантавира, Фекетића, Гунароша, Горње Рогатице,
Кочићева, Карађорђева, Ловћенца, Малог Иђоша, Малог Београда, Мићунова, Новог Орахова, Његошева, Орешковића, Пачира, Старе Моравице и Вишњевца. Ова места била су организована у сељачке радне
задруге, пољопривредна добра, опште зeмљорадничке задруге итд.
Срески савез земљорадничких задруга престао је са радом почетком
1960. године, пошто је децембра 1959. године укинут Срез у Бачкој
Тополи.
Историјат фонда:
Грађа је преузета од Архива Војводине 2.2.1971. године као и 1988.
године,335 у укупној количини од 1,05 m. У току сређивања 1976. и 1977.
335

ИАСу, досије фонда бр. 152, 1/3, 3/3.
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године излучено је 0,40 m,336 а 1989. године 2,30 m.337 Сређивање је
завршено 1989. године.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су добро сачувани.
Ф.153 РАНАПОЗ - РАДНИЧКО НАМЕШТЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО
ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - СУБОТИЦА
(1945-1950), 1945-1950
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 3; 0,40 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Задржана архивска грађа РАНАПОЗ-е садржи податке о њеном раду
у Новом Саду, Старом Бечеју и др., од оснивања па до редовне ликвидације током 1950. године. Кроз архивску грађу се може утврдити разлог
његовог оснивања и бројност чланова - оснивача. Сачувани су делимично записници, извештаји, попис локала у којима су смештене продавнице, спискови и преписи платних спискова, као и индекси запослених
радника.
Историјат ствараоца фонда:
РАНАПОЗ је основана почетком 1945. године на иницијативу радничко - службеничке категорије радних људи у циљу снабдевања града
намирницама и осталим артиклима потрошње. РАНАПОЗ је имала свој
Управни одбор, Надзорни одбор и Скупштину. Организација пословања
била је подељена на три области: административну, комерцијалну и на
одељење магазина. Током 1950. године РАНАПОЗ је ликвидирана, пошто је обавила свој првобитан задатак због чега је и основана. Њена
имовина је предата градским предузећима на основу решења Извршног
одбора града Суботице број пов. 343/1950. године.
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ИАСу, досије фонда бр.152, упис на радном картону.
ИАСу, досије фонда бр. 152, 4/3.

Историјат фонда:
Архивска грађа и регистратурски материјал преузети су 1952. године
у количини од 14 сандука.338 Део архивске грађе се налазио у Сремским
Карловцима, али је грађа предата Историјском архиву у Суботици 1971.
године.339 Током сређивања овог фонда 1989. године, излучено је 0.30 m
безвредног регистратурског материјала,340 а грађа која припада Архиву
Војводине враћена је у Нови Сад поменутој установи.341
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.154 РЕОНСКИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1948-1949), 1948-1949
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Инфоративна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи податке о пословању задруге преко записника и општих
списа, као и о задругама.
Историјат ствараоца фонда:
Реонски савез занатских задруга (РСЗЗ) у Суботици је основан
27.6.1948. године за град Суботицу, Сенту, Сенћански и Бачкотополски
срез. На ванредној скупштини одржаној 16.1.1949. године донета је одлука да се РСЗЗ припоји покрајинском Савезу занатских задруга.
РСЗЗ је основан са циљем да руководи занатлијско произвођачко
прерађивачким задругама и три среске набавно продајне задруге. То су
углавном биле обућарске, крзнарске, опанчарске, кројачке, столарске и
друге задруге.
ИАСу, досије фонда бр. 153, 2/3.
ИАСу, досије фонда бр. 153, 2/3.
340
ИАСу, досије фонда бр. 153, 5/3.
341
ИАСу, досије фонда бр. 153, 10/3.
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Историјат фонда:
Фонд је преузет од Архива Војводине децембра 1970. године342 и 1988.
године.343 Фонд је сређен 1990. године. Излучивање није вршено.
Степен сачуваности :
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.155 ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА И АУТОМАТСКИХ
УРЕЂАЈА „МЕТАЛ“ - БАЈМОК
(1960-1970), 1960-1970
Основни подаци о фонда:
Количина архивске грађе: 1,70 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: неуређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи документацију о пословним контактима у вези са набавком
сировина и реализацијом готових производа, документацију о финансијском пословању, инвестиционом одржавању, радничком самоуправљању као и о личним подацима радника.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 1960. године решењем Народног одбора општине Бајмок октобра месеца, а пуштено је у рад 25. 5. 1961. године.
Првобитни назив је био Фабрика за производњу металне и лимене робе
„Метал“ Бајмок, а 1966. године мења се назив фирме и предмета пословања у назив Фабрика за производњу машина и аутоматских уређаја
„Метал“ Бајмок. Предузеће се првобитно бавило производњом шарафа,
канти за угаљ, дечијих трицикла и слично. По другој регистрацији ово
предузеће се бавило производњом машина и олова за потребе пољопривреде, производњом електричних и електронских уређаја и вага свих
врста за аутоматизационо мерење, машина за комуналне објекте,
производњом робе за широку потрошњу. Због нерентабилног пословања
342
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ИАСу, досије фонда бр. 154, 1/3.
ИАСу, досије фонда бр. 154, 3/3.

фабрика је престала са радом, а ликвидација исте је извршена 1970.
године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1971. године.344 До излучивања безвредног регистратурског материјала долази током 1971, 1979. и 1981. године.345 Сређивање грађе вршено је 1981. године и тада је сачињен сумарни инвентар.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.156 САВЕЗ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1948-1960), ———
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен (припојен фонду бр. 157)
Информативна средства: Категоризација: /
Основне карактеристике грађе: општи списи
Историјат ствараоца фонда: описан у оквиру сумарног инвентара
Ф.157
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1971. године од Општинске заједнице културе у Суботици.346 Приликом сређивања 1984. године грађа овог фонда припојена
је у целости фонду бр. 157 Културно просветна заједница среза Суботица (1948-1965).347
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
ИАСу, досије фонда бр. 155, 1/3.
ИАСу, досије фонда бр. 155, 2/3, 3/3, 9/3.
346
ИАСу, досије фонда бр. 156, записник о примопредаји архивске грађе 1/3.
347
ИАСу, досије фонда бр. 156, извод из записника Стручног већа, 2/3.
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Ф.157 КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1948-1965), 1948-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.12; к.15; 2 m
Језик грађе: српски, мађарски (3 %)
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:

Сачувани су подаци о свим културно - просветним манифестацијама
у граду, а касније на подручју суботичког среза: о сусретима културно уметничких друштава, о изложбама књига, о изложбама ликовних уметника, о смотрама хорова, о сусретима аматерских позоришта и драмских
секција, о наградним играма.
Историјат ствараоца фонда:

Савез културно - просветних друштава је основан у Суботици 1948.
године. На почетку 1948. године формиране су при Савезу следеће
секције: литерарна, фолклорна и библиотекарска, музичка, позоришна,
сликарска, као и секција за пропаганду и за народно просвећивање.
Савез је одиграо велику улогу у периоду свога постојања. Формирао је 14
културно - просветних друштава као и народну библиотеку и читаоницу.
Културни живот у граду је био много шири од оног што је Савез био у
могућности да пружи. Тако је Савез културно-просветних друштава престао са радом 10. јуна 1956. године. Истог дана одржана је и оснивачка
скупштина Културно - просветне заједнице среза Суботице. КПЗ среза
Суботица је друштвена организација која на добровољној основи обједињује просветне активности културно - просветних организација и друштава, аматерских културно - просветних установа и других организација. КПЗ ради на основу својих правила. Промена назива у КУЛТУРНО
- ПРОСВЕТНУ ЗАЈЕДНИЦУ СРЕЗА СУБОТИЦА уследила је 1957. године. КПЗ среза преузела је сва права и обавезе бившег Савеза.
КПЗ среза Суботица престала је са радом 31. марта 1965. године.
Средства и целокупни инвентар је предат Културно - просветној заједници општине Суботица.
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Историјат фонда:
Грађа је преузета 1971. године348 од Општинске заједнице културе у
Суботици заједно са фондом Културно - просветне заједнице Општине
Суботица и са грађом Савеза културно-просветних друштава Суботица.349 Пре сређивања извршено је разграничење фондова и утврђена
је тачна количина по фондовима.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.158 КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1960-1969), 1960-1969
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 9; 1,44 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаје грађе:
У грађи можемо наћи податке о организовању културно - просветних
манифестација, о раду савеза и одбора по гранама делатности, као и
документацију самоуправних тела КПЗ Општине Суботице.
Историјат ствараоца фонда:
Културно - просветна заједница општине основана је 15. октобра 1960.
године. У моменту формирања у Суботици је било 155 разних аматерских (школских) организација и 16 професионалних културних установа или организација. КПЗ Општине Суботица је друштвена организација која на добровољној основи обједињује културно - просветну
активност по гранама делатности. Органи КПЗ општине су: Скупштина,
Веће, Председништво и Надзорни одбор. Одлука о оснивању КПЗ општине ступа на снагу од 1. јануара 1961. године.350 Према променама и измеИАСу, записници о примопредаји архивске грађе, досије фонда бр. 157, 1/3, 2/3, 5/3.
ИАСу, записник о разграничењу фондова, досије фонда бр. 157, 3/3.
350
ИАСу, Ф. 157, предмет бр. 650/1960.
348
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нама Статута КПЗ општине од 17. маја 1965. године њени органи су:
Скупштина, Општински одбор и Надзорни одбор. КПЗ Општине Суботица
престаје са радом 1969. године када се формира Општинска заједница
културе Суботица.
Историјат фонда:
Део грађе овог фонда преузет је 1971. године од Општинске заједнице
културе,351 а остатак од СИЗ културе Суботица 1976. и 1987. године.352
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.159 УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - БАЈМОК
(1900-1971), 1900-1971
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 29; к. 14; 2,5 m
Језик грађе: српски , мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи податке о раду скупштина удружења, преписке са вишим
органима и чланицама, о ученичким уговорима , помоћничким испитима,
стажу занатских помоћника, приватним занатлијама.
Историјат ствараоца фонда:
На својој скупштини априла 1899. године конституисана су правила
Секције која су поднета надлежном министарству на одобрење, након
којег је одржана и оснивачка скупштина 4.1.1900. године. Удружење је
почело са радом, са реализацијом задатака и циљева предвиђених
законом из 1884. године. Први председник Секције изабран је 1900.
године, док је прва занатлијска школа отворена у Бајмоку 1905. године.
Циљ занатлијског удружења је по закону био да одржава ред и
сагласност међу занатлијама, да потпомаже обртне власти у погледу
351
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ИАСу, досије фонда бр. 158, 1/3.
ИАСу, досије фонда бр. 158, 2/3, 9/3.

извршења обртног закона, интереса занатлија итд. Најбитније промене у
организацији Удружења занатлија, тј. секције, остварене су после ослобођења када је самостално удружење постало „Испостава удружења
занатлија за срез и град Суботицу“, маја 1946. године. Од свог оснивања
до укидања, Удружење је имало доста промена у називу, а његова делатност се кретала у оквиру законских прописа све до своје ликвидације
1971. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 30. априла 1975. године353 у несређеном стању.
Сређивање је извршено 1977. године, те је услед састављања сумарног
инвентара указано на потребу излучивања које је урађено 1980. године
у количини од 0,75 метара.354
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.160 СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG) TOPOLYA (BAЧКА ТОПОЛА)
(1872-1918), 1872-1897
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 8; 13 свежњева; 4,46 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Већи део грађе односи се на оставинске списе.
Историјат ствараоца фонда:
На основу закона из 1871. године, члана 31. долази до устројства среских судова на територији Аустроугарске монархије. Чланом 32. истог
закона оснивају се срески судови као самостални правосудни органи.
Уредбом министарства правде одређује се делокруг, седиште и надлежност среских судова. Тако парнични, ванпарнични и кривични поступци
353
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ИАСу, досије фонда бр. 159, 1/3.
ИАСу, досије фонда бр. 159, 3/3.
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сада потпадају у делокруг ових судова. На основу уредбе донете 1871.
године, члана 32 министарство одређује делокруг суботичког краљевског
судбеног стола коме припадају срески суд у Суботици, Тополи, Сенти,
Кишкунхалашу.
Стваралац фонда престаје да постоји крајем 1918. године припајањем
Војводине Краљевини Србији.
Историјат фонда:
Историјски архив Суботице је 1971. године преузео од Општинског
суда у Бачкој Тополи регистратурски материјал овог суда из периода пре
ослобођења,355 те је из њега излучен безвредни регистратурски материјал.356 Грађа је претходно била изложена влази. Архив је преузео грађу
ради евентуалног спашавања које се показало немогуће због великих
оштећења од влаге,357 те је излучена у целокупној количини.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.161 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА
„ПЛАСТИКА“ (ГАЛВАНОПЛАСТИКА) - БАЈМОК
(1961-1970), 1960-1970
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 14; 1,60 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду.
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи податке о производњи предузећа које производи пластичне
производе, врши галванизацију металних предмета и полирање истих, о
набавци репро материјала, ценама услуга, продаји и реализацији истих,
о финансијском пословању и санацији предузећа, као и персоналне
податке о кадровима.
ИАСу, досије фонда бр. 160, 3/3, 10/3.
ИАСу, досије фонда бр. 160, 8/3, 9/3.
357
ИАСу, досије фонда бр. 160, 4/3.
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Историјат ствараоца грађе:
Предузеће за галванизирање и полирање металне робе „Галванизер“
оформљено је решењем НОО Бајмок 7. октобра 1960. године,358 а регистрација и конституисање предузећа спроведено је 1961. године.359 Први
назив предузећа био је „Галванизер“ Бајмок, са делокругом галванизирања и полирања металне робе. Након принудне управе тј. истека
њеног рока, ово предузеће је 1962. године припојено Занатско – производном предузећу производа од пластичних маса „Стилоплас“ Бајмок
који мења дотадашњи назив у Предузеће за галванизацију и израду
предмета од пластичних маса „Галванопластика“ Бајмок. Ово предузеће
1966. године поново мења свој назив у „Пластика“ Бајмок. Убрзо је отворен стечај над овим предузећем који је трајао све до 1970. године, када
је овај поступак окончан.
Историјат фонда:
Архивски фонд је преузет 12. јуна 1973. године.360
Излучивање регистратурског материјала је извршено 1979. и 1982.
године.360 Фонд је сређен 1982. године.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.162 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА
ВОЈВОДИНУ - СЕКЦИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1945), 1945-1946
Основни подаци о фонду:
Количина архивске граће: књ. /, к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Решење НОО Бајмок бр. 08-4835/60.
Регистрација - код Окружног привредног суда у Суботици под бр. Фи-16/61 од 10.1.1961.
године (посл. бр. I 720/60); конституисање предузећа-решење НОО Бајмок бр. 03-5398/1-61 од
4.10.1961. године.
360
ИАСу, досије фонда бр. 161, 1/3.
361
ИАСу, досије фонда бр. 161, 2/3, 3/3.
358

359
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи упутства за рад и наредбе виших органа,
пописе зграда опште народне имовине, списак зграда са именима бивших власника, статистичке податке о зградама, податке о поправкама
зграда и др.
Историјат ствараоца фонда:
Дирекција државних стамбених зграда за Војводину - Секција Бачка
Топола основана је одлуком Главног народноослободилачког одбора
Војводине Нови Сад 1945. године. Оваквих секција у Војводини било је
21.362
Задатак Секције Бачка Топола био је да се попишу сви празни
стамбени објекти земљорадничког и неземљорадничког карактера, затим
трговински и пословни простори, занатске радње, месаре, кречане,
биоскопи, празне куће. Ове извештаје секција је слала једном на крају
месеца.363
Попис о стању државних зграда Секција је требала да обавља за
следећа насељена места: Фекетић, Секић, Мали Иђош, Чантавир, Бајшу,
Стару Моравицу, Пачир и Бачку Тополу. Извештаје о обављеном попису
Секција је достављала Дирекцији државних стамбених зграда за Војводину Нови Сад.364
У октобру 1945. године Председништво АПВ донело је одлуку о
укидању Дирекције државних стамбених зграда за Војводину и сви
послови прелазе у надлежност Управе народних добара Војводине.
Историјат фонда:
Грађа овог фонда издвојена је приликом сређивања грађе Народног
одбора општине Бачка Топола. Сређивање је обављено у две етапе,
1984. и 1998. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

ИАСу, Ф. 162.1. предмет бр. 53/1945.
ИАСу, Ф. 162.1. предмет бр. 162/1946.
364
ИАСу, Ф. 162.1. предмет бр. 1/1946.
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Ф.163 СРЕСКИ УРЕД СУБОТИЦА (BEZIRKSAMT MARIA
THERESIOPEL) - МАRIA THERESIOPEL (СУБОТИЦА)
(1851-1860), 1850-1862
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.16; к. 80; 8,40 m
Језик грађе: немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи спискове војних обвезника, податке о регрутима,
регрутне листе, одсуства, пореске пописе, имовинске податке сиротишта
и др. Садржај списа се односи и ван граница самог града Суботице: на
Бајмок, Чантавир, Шандор, Жедник, Пачир, Стару Моравицу, Лудош, Шебешић, Зобнатицу, Кунбају, Алмаш, Вамтелек, Келебију. У фонду има
података о временским приликама, о здравственом стању животиња, у
оквиру школства о бројном стању и верској припадности ученика, о пчеларству, свиларству и воћарству, о цеховима и занатлијама.
Историјат ствараоца фонда:
Српско Војводство и Тамишки Банат су као посебно управно подручје
настали на основу Устава од 4. марта 1849. године и царског патента
издатог 18. новембра исте године. Министарском наредбом од 17. августа 1851. године утемељена је организација управе Српског Војводства
и Тамишког Баната. На врху управе, са седиштем у Темишвару, био је
гувернер, а цела покрајина је била подељена на 5 округа. Срески уред,
утемељен споменутом наредбом, је био извршни орган округа спроводио је његове наредбе и слао му извештаје. Суботица је била
подређена Сомборском округу. Повеља од 20. октобра 1860. године
враћа самосталност жупанијама, а наредбом од 27. децембра укидају се
Српска Војводина и Тамишки Банат, као и њихови органи управе.
Историјат фонда:
Фонд је преузет од Архива Војводине у два наврата: 1973. и 1988.
године.365
365

ИАСу, Ф. 163, Срески уред Суботица, досије фонда 1/3 и 5/3.
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Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.164 ЗБИРКА ДИПЛОМА
1658-1845
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 7; 0,70 m
Језик грађе: латински и преводи на српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Збирка садржи дипломе разне провенијенције и садржаја. Неке су
политичко - управног карактера јер су регулисале статус града, неке
говоре о додели цеховских привилегија појединим занатским удружењима, о додели имања, племства и племићког предиката суботичким и
другим породицама, а неким дипломама је извршено и именовање на
виши положај муниципијског и државног службеника. Од изузетног значаја за статус града треба издвојити привилегију царице Марије Терезије
из 1743. године са подареним статусом слободне краљевске коморске
вароши и са новим именом Сент Марија. Из исте године датира и тзв.
„Вечити уговор“ закључен између Угарске краљевске коморе и суботичког
Магистрата, којим су у 23 тачке утврђена статусна питања, права и
обавезе Магистрата који произлазе из привилегије.
Другом дипломом царице Марије Терезије из 1779. године је Суботица
уздигнута у статус слободног краљевског града, какав су до тада у Бачкој
већ стекли и Нови Сад и Сомбор, што је био и највиши облик самоуправе
у државно - правном уређењу Хабзбуршке монархије. Ставкама привилегија и Уговора су, са извесним изменама, тада постављени темељи
живота Суботичана за наредних 165 година. Као значајне исправе,
дипломе и уговор су прворазредни извори података за различита
интересовања.
По својој врсти дипломе су уникатне исправе, писане на латинском
језику и калиграфским словима, на пергаменту и са потписом царице
Марије Терезије.
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Поменуте привилегије из 1743. и 1779. године преведене су и објављене у српском и мађарском преводу.366
Историјат збирке:
Архивски материјал ове збирке преузет је од Народног одбора града
Суботице у оквиру архивске грађе из периода од 1779-1918.367 године.
Збирка је формирана 1980. године на основу одлуке Стручног већа Историјског архива Суботица одржане 1980. године.368
Ф.165 СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1929-1941), 1934-1939
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи записнике са седница Управног одбора Друштва Црвеног крста, документацију о приходима и расходима друштва из којег
се види добротворни рад и рад на ублажавању социјалних проблема,
податке о организовању добротворних приредби и санитетских течајева.
Историјат ствараоца грађе:
Одбори Црвеног крста стварани су према административној подели
земље и законским прописима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
односно касније Краљевине Југославије. Национална друштва појављују
се 1876. године, да би се 1919. године укључили у Лигу друштва међународног Црвеног крста. Национална друштва 1921. године прерастају у
Друштво Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а касније Краљевине
Југославије. У таласу пререгистровања друштава у јануару 1929. године
Корени - Gyökerek 1, Сведочење векова, Правни положај и становништво Суботице 13911828, Историјски архив Суботица 1991.
367
ИАСу, Решење о предаји архивског материјала Градској државној архиви, досије фонда
бр. 164, 6/3.
368
ИАСу, Одлука Стручног већа Историјског архива, досије фонда бр. 164, 1/3.
366
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и Друштво Црвеног крста у Суботици је испунило ту обавезу па се поново
основало решењем Великог жупана Бачке области бр. 2722 од 11.3.1929.
год. У прво време су постојали обласни, окружни и месни, затим након
1929. године – бановински, срески и општински одбори.369 Ово
добротворно друштво имало је задатак да ублажи социјалне проблеме
и последице сиромаштва. Срески одбор Друштва Црвеног крста престаје
са радом 1941. године.
Историјат фонда:
Архивски фонд је издвојен из грађе фонда Школског надзорништва и
уврштен је као посебни фонд 1974. године.370 Грађа је сређена 1981.
године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.166 КОМАНДА МЕСТА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1944 - 1945), 1944 - 1945
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 15; к. 14; 2,14 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички инвентар
Категоризација: од изузетног значаја
Организационе јединице:
I Секција за индустрију, занатство и трговину
II Административно одељење
III Секција за пољопривреду и шуме
IV Просветно и културно – социјално одељење (касније само
просветни одељак)
V Саобраћајно технички одељак
VI Привредни одељак – Секција за финансије
369
Стеван Мачковић, Габор Лалија, Михајло Пеце: Монографија Црвени крст Суботица
1886-2006, Суботица 2006.
370
ИАСу, досије фонда бр. 165, 1/3.
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VII Трошаринско одељење – Секција за финансије
VIII Ветеринарско одељење – привредног одељења
IX Здравствено одељење
X Социјално одељење
XI Секција за снабдевање
XII Матичарски уред
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке из делокруга рада Народноослободилачког
одбора под војном управом. Подаци садржани у грађи односе се на
снабдевање становништва, утврђивање стања у привреди, просвети,
здравству. Делом садржи податке о мобилисању војних обвезника.
Историјат ствараоца грађе:
Наредбом Врховног команданта НОВ и ПОЈ маршала Тита од 17.10.
1944. године успоставила се Војна управа за Банат, Бачку и Барању.
Наредбом команданта Војне управе за Бачку, Банат и Барању од
25.10.1944. године издате су смернице и упутства за организацију војне
управе, војне области, команде подручја, команде области, команде
места, војних станица села, народне страже и пограничне страже.371
Наређење за образовање Команде места за град Суботицу издато је
7.11.1944. године. Постојала је тесна веза између Команде места и
Народноослобо-дилачког одбора среза. Сви одсеци војне области
5.2.1945. године за Бачку и Барању су обавештени да се наредбом
врховног команданта Народно ослободилачке војске и Партизанског
одреда Југославије маршала Тита укида Војна управа за Бачку, Банат и
Барању 15.2.1945. године.372
Историјат фонда:
Грађа Команде места Суботица преузета је 18. јуна 1966. године
заједно са грађом Градског народног одбора (ГНО) Суботица, што је
констатовано у записнику о сређивању фонда.373 Списи из 1944. године
су издвојени из фонда ГНО Суботица и припојени овом фонду, док су
књиге уз ове списе издвојене из фонда Градског начелства Суботица и
то: задњи деловодник из 1944. године и индекси уз њега. Фонд је сређен
1972. године, а као фонд је формиран две године касније.
371
ИАСу, ф.166. 27 командна места - Суботицва (1944-1945), Упутство у вези са
организацијом рада КМ, КП и НОО.
372
Исто.
373
ИАСу, досије фонда бр. 166, 1/3.
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Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.167 „ПОЉО - ПРОИЗВОД“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА - СУБОТИЦА
(1951-1952), 1951-1952
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи извештаје, записнике, персоналне списе, решења о
промени назива и финансијске списе.
Историјат ствараоца грађе:
Градско - трговачко предузеће „Пољо - производ“ основано је 29.1.
1951. године решењем Градског народног одбора.374 Основни задатак
предузећа био је да снабдева град пољопривредним производима,
прерађевинама од пољопривредних добара привредних произвођача.
Предузеће је било под управом Градског народног одбора - Повереништва за трговину и снабдевање у Суботици. Два пута мења назив,
први пут 1951. године а други пут 1952. године у „Градско предузеће за
трговину воћем, поврћем и животним намирницама“, а самим тим се
проширила и делатност предузећа.
На основу записника Историјског архива Суботица375, комисијски је
утврђено да се документи настали 1951. и 1952. године издвоје у посебан
фонд под горе наведеним називом, јер након 1952. године послује као
трговинско предузеће „Исхрана“ Суботица.
Историјат фонда:
Овај фонд је пронађен у грађи трговачког предузећа „Исхрана“ Су374

1/3.

375
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Решење Градског народног одбора бр. 3881/1958.
ИАСу, досије фонда бр. 167 Записник о издвајању у посебан архивски фонд, омот бр.

ботица, те је издвојен у посебан фонд 1974. године и заведен је у улазни
инвентар бр. 245.
Степен сачуваности:
Књига нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.168 КОМАНДА СУБОТИЧКОГ ПОДРУЧЈА - СУБОТИЦА
(1944-1945), 1944-1945
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 1; 0,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, аналитички опис
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи деловоднике, односно списак целокупног људства у логору Секић, као и попис Немаца у логору. Такође садржи платне спискове
запослених.
Историјат ствараоца грађе:
По наредби команданта Војне управе за Бачку, Банат и Барању (БББ)
25. октобра 1944. године, долази до организовања војне управе, војне
области, команде подручја, команде места, војне станице, народне и
пограничне страже. Команда подручја се састојала од команданата и
заменика са потребним одељењима: I Општи одељак, II Војно - управни,
III Привредни, IV Саобраћајно - технички, V Санитетски, VI Просветни
одељак и VII Судско веће. Наредбом Врховног команданта Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије маршала Тита,
15. фебруара 1945. године се укида Војна управа за БББ.
Историјат фонда:
Грађа Команде подручја у Суботици је пронађена у фонду Градски
народни одбор Суботица. Током сређивања 1972. године, у овај фонд су
издвојене карактеристике запослених при Месном народноослободилачком одбору Чантавир и Народноослободилачком одбору Бачка Топола.
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На основу прикупљених података о ствараоцима архивских фондова
Команде места и Команде подручја, утврђено је да су се поменуте
евиденције почеле водити у Команди подручја, али након њеног престанка њихов рад је допунио и водио Окружни народноослободилачки
одбор Суботице, као надлежни орган.
Степен сачуваности:
Књиге су добро сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.169 ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ (KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET) SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1942-1944), 1942-1944
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 3; 0,40 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености:сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записнике о раду школе, извештаје као и податке о полазницима школе.
Историјат ствараоца грађе:
Школа за васпитаче основана је септембра месеца 1942. године.
Установа је била смештена у Дамјанићевој улици бр. 53 и радила је све
до ослобођења. Зграда је саграђена још пре Првог светског рата за
потребе учитељске школе. Између два рата ту је била смештена Српска
правна академија. Школа за васпитаче била је повезана са школским
интернатом. У почетку је Школа располагала са педесет слободних
места у интернату, а касније се толико развила да је 1944/45. школске
године могла примити двеста тридесет ученика, од којих је осамдесет и
седам било смештено у интернату.
Ова школа је располагала са салом за физичко васпитање, спортским
тереном, географским кабинетом, историјским кабинетом, кабинетом за
ручни рад и наставу у забавишту, омладинском библиотеком са око 200
књига и професорском библиотеком са 480 књига. Школа је радила до
ослобођeња.
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Историјат фонда:
Фонд је преузет 8.2.1974. године (записник 04 - 98/1).376 Грађа фонда
је пронађена међу грађом Школског надзорништва Суботица и издвојена
је у посебни фонд.377
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.170 ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКИХ УДРУЖЕЊА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1946-1947), 1946-1947

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике грађе:
Грађа садржи податке о именовању комисије за полагање мајсторских
испита, потврде о положеним мајсторским испитима, о потребама занатлија, о организовању течајева, о утврђивању цена, извештаје о раду
удружења.

Историјат ствараоца фонда:
Окружни одбор занатских удружења у Суботици основан је 1946. године.378 Укидањем комисија за полагање мајсторских испита при удружењима занатлија испитне комисије су формиране при Окружним одборима
занатских удружења.379 Удружење је организовало течајеве за полагање
мајсторских испита. Одбор је престао са радом 1947. године.380

Историјат фонда:
Грађа Окружног одбора занатских удружења у Суботици преузета је
1965. године381 са грађом Привредне коморе Суботице.
ИАСу, досије фонда бр. 169, Записник о примопредаји архивске грађе омот бр. 3/3.
ИАСу, досије фонда бр. 169, омот бр. 1/3.
378
ИАСу, Ф. 170, 1/1946.
379
ИАСу, Ф. 170, 86/1946.
380
Службени лист САПВ 40/1946.
381
ИАСу, Ф. 170, досије фонда 1/3.

376

377
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Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуванe.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.171 СУБОТИЧКО ОБРТНИЧКО И ГРАЂАНСКО ПЕВАЧКО
ДРУШТВО - СУБОТИЦА
(1928-1941), 1926-1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Oсновне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници, правила и преписка са другим певачким
друштвима.
Историјат ствараоца фонда:
„Суботичко занатлијско певачко друштво“ у Суботици (Szabadkai
Iparos Dalárda) основано је у оквиру Удружења занатлија 1898. године у
Суботици. Под окриљем Удружења деловало је све до 1928. године када
му као таквом нису одобрена Правила. У циљу омогућавања његовог даљег деловања у складу са законским прописима, Певачко друштво се
издваја из оквира Удружења занатлија да би се на скупштини одржаној
19. новембра 1928. године основало ново самостално певачко друштво
под називом „Суботичко обртничко и грађанско певачко друштво“, које је
правни наследник претходног. На истој седници усвајају се и његова нова
Правила. На основу сачуваних списа рад Друштва се може пратити све
до 1941. године. Прецизни податак о престанку рада Певачког друштва
до сада није установљен.
Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда Привредна комора Суботице, преузетог
1965. године, пронађена је једна фасцикла списа Суботичког занатлијског певачког друштва. На основу одлуке Стручног већа Историјског
архива Суботица382 ови списи су издвојени у посебан фонд.
382
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ИАСу, Ф. 171 Суботичко занатлијско певачко друштво, досије фонда 1/3.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.172 ЗБИРКА КОПИЈА
XII век - 1991
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. /; к. 15; омот 1; 1,82 m
Језик грађе: латински, немачки, мађарски, српски, француски, енглески
Информативна средства: сумарни инвентар, аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Ксерокопије донете из архива и других установа Мађарске, Аустрије,
Чехословачке и Југославије које садрже податке од значаја за историјат
града Суботице и њене околине, као и за општине Бачка Топола и Мали
Иђош.
Историјат ствараоца грађе:
Ова збирка је формирана 1979. године, на основу одлуке Стручне
комисије Историјског архива Суботица383 ради евидентирања, чувања и
коришћења ксерокопија насталих приликом истраживања стручних
радника у архивима у земљи и у иностранству, а које се односе на
историју града Суботице и њене околине.
Историјат збирке:
Истраживачким радом архивских радника Историјског архива Суботица у периоду између 1974-1989. године у другим архивима и установама у земљи и иностранству прикупљене су копије вредних докумената за период од XII века до данас. Збирка се стално допуњује новим
копијама. Грађа је смештена у кутије различитог формата.

383

ИАСу, досије фонда бр. 172, омот бр. 3/2.

275

Ф.173 УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВИ ГРАД“ - СУБОТИЦА
(1964-1978), 1963-1975
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 21; к. 38; 5,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Кроз опште и финансијске списе може да се прати рад занатског
предузећа, финансијско пословање истог. Сачувани су документи о запосленим радницима.
Историјат ствараоца грађе:
Услужни центар „Нови град“ основан је 1.4.1964. године, спајањем
сервиса II, III, IX, XI и XII стамбене заједнице. Стамбене заједнице су
престале да постоје и уместо њих су формиране месне заједнице. Тако
су XI и XII Стамбена заједница односно Месне заједнице „Кертварош“ и
„Нови град“ донеле одлуку о престанку услужног центра „Нови град“ и
потом се конституисале у Услужно занатско грађевинско предузеће
„Нови град“ које је 1.10.1964. године започело са пословањем.
Седиште предузећа се налазило у Суботици у улици Моше Пијаде бр.
20. Предузеће је радило до 7.4.1972. године, док је ликвидациони
поступак окончан 1978. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузиман 1975, 1977. и 1979. године у укупној количини од
26,62 m. Укупно је излучено 21 m регистратурског материјала, а
преостало је за чување 5,2 m. Издвојени су списи Стамбене заједнице за
период од 1960. до 1964. године у количини од 0,45 m и прикључени
новом фонду. Раздвајање персоналија, међутим, није било у потпуности
могуће, па се зато у грађи фонда Нови град налази и део персоналија
стамбених зајадница.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф.174 УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА БАЧКОТОПОЛСКОГ БАЧКА ТОПОЛА
(1952 - 1960), 1952 - 1960
Основни подаци о фонду :
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 3; фасц. 1; свеж. 2; 0,71 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи документацију у вези са координисањем рада чланица, упутствима виших органа о преписци са чланицама и надлежним органима,
документацију о стицању стручних квалификација угоститељских радника, документацију о финансијско - материјалном пословању коморе, као
и о запослењу радника при самој комори, те запослењу угоститељских
радника код разних послодаваца.
Историјат ствараоца грађе:
Угоститељска комора Среза бачкотополског Бачка Топола почела је
са радом 26.7.1952. године.384 Задаци су јој били унапређење организације и пословања својих чланова, као и повезивање њиховог рада са
потребама друштвено - политичких органа власти. Такође је имала у
надлежности издавање сведочанстава о стеченим квалификацијама, а
исто тако и организацију течаја. Органи коморе су: скупштина коморе,
управни одбор и суд части. Комора је престала са радом 14. јануара
1960. године.385
Историјат фонда:
Фонд је издвојен из грађе Привредне коморе среза Суботице 1974.
године у количини од 1 метра. Извршено је и сређивање по структурној
шеми, а до корекције исте долази 1982. године када је сачињен и
сумарни инвентар.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
384

385

Уредба о трговинским и угоститељским коморама, Сл. лист ФНРЈ бр. 31/52.
Сл. гласник СРС бр. 51/59.
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Ф.175 ДОМ УЧЕНИКА (DIÁKOTTHON) - БАЧКА ТОПОЛА
(1956-1975), 1949-1975
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 24; к. 14; 1,90 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је документација о педагошко - просветном раду ученика, о
финансијско - материјалном пословању, о запосленом особљу и радничком самоуправљању Дома.
Историјат ствараоца фонда:
Првобитно је 1946. године од стране НОС Бачка Топола основан
интернат за ученике ниже гимназије, односно осмогодишњих школа под
називом „Гимназијски интернат“. Након укидања овог интерната оснива
се 1956. године „Интернат пољопривредних машинаца“386 који 1957. године мења назив у „Интернат радничке омладине“, а 1960. године у „Дом
ученика - Diákotthon Бачка Топола“.387 Стечајни поступак Дома започет је
1971. а окончан је 1975. године.
Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у Архив 1974. године у току ликвидационог
поступка388 и накнадно 1975. године.389
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

386
ИАСу, Ф. 175 Дом ученика - Diákotthon Бачка Топола, Регистрација и оснивање Дома,
6769/1956.
387
ИАСу, Решење НО Бачка Топола бр. 8534/од 19. новембра 1960.
388
ИАСу, Ф. 175 Дом ученика - Diákotthon Б.Топола, досије фонда 5/3.
389
ИАСу, Ф. 175 Дом ученика - Diákotthon Б.Топола, досије фонда 13/3.
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Ф.176 ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА О РАДНИЧКОМ И НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ ПОКРЕТУ - СУБОТИЦА
1903-1989
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 87; 8,40 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи фонда се могу пронаћи: огласи, наређења, личне исправе,
обавештења, позиви, прогласи, легитимације, радничке књижице, директиве КПЈ, извештаји, пресуде, саслушања, пријаве ратних злочина и
страдања, евиденције о погинулима, мемоарска грађа, штампа, фотографије, филмови, дијафилмови, магнетофонске траке, литература у
функцији покрета, периодика, рукописи.
Историјат збирке:
Обележавање четрдесете годишњице оснивања КПЈ и револуционарних синдиката били су непосредан разлог за отварање Одељења
радничког и народноослободилачког покрета у Градском музеју у Суботици 1958. године. Задатак овог одељења је био осветљавање догађаја,
појава и ликова из историје радничког покрета Суботице и околине,
откривање, прикупљање, копирање и преписивање докумената и осталих
врста сведочанстава.
Архив је збирку преузео од Музеја 1977. године.390 Од преузимања
настављен је рад на попуњавању збирке. У оквиру збирке преузета је и
архивска грађа суботичких синдикалних организација између два рата
која је 1981. године издвојена у посебне фондове (Ф.217 и Ф.218).

390

ИАСу, Ф. 176, досије фонда 1/2.
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Ф.177 ФАБРИКА ЧЕТАКА „БАЧКА“ - СУБОТИЦА
(1961-1973), 1945-1973
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 17; повеза 3; 2,45 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване су матичне књиге запослених, нормативна акта предузећа,
записници управних органа, преписка; списи у вези са регистрацијом,
пословањем и стечајем, финансијски списи.
Историјат ствараоца фонда:
На седници Радничког савета Предузећа за промет кожом и вуном
„Југокожа“ у Суботици, одржаној 1961. године, донета је одлука да се из
оквира предузећа издвоји сортирница за свињску длаку и да се оснује
ново предузеће под називом Творница четака „Бачка“ у Суботици.391
Предмет његовог пословања је израда четака, кистова, метли, предмета
од пластичних маса и сортирање длака животињског порекла. Творници
четака „Бачка“ припојена је исте године Занатска радионица за израду
четака „Јеж“ Суботица. На основу одлуке Радничког савета Фабрике
четака „Бачка“ донета је 1967. године Одлука о спровођењу стечајног
поступка. Стечајни поступак трајао је до 1973. године.
Историјат архивског фонда:
Архивска грађа Творнице четака „Бачка“ преузета је од Комисије за
ликвидацију привредних предузећа у Суботици 1977. године.392
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

391

392
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Решење НОО Суботица бр. 04-24930/1-1961. године.
ИАСу, Ф. 177 Фабрика четака „Бачка”, досије фонда 1/3.

Ф.178 ЗБИРКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА
1743–?
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 4 (пeчата 366); 0,40 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски
Информативна средства: Сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду, а начињен је и списак печата и штамбиља.
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа, односно збирка печата се састоји од печата и штамбиља који се односе на управну власт Суботице из области судства,
школства, културе, привреде, пољопривреде, угоститељства, трговине,
занатства, индустрије, синдикалних организација и др. провенијенције.
У збирци нема личних печата.393
Историјат збирке:
Збирка је настала током 1975. године, у оквирима Историјског архива
од печата и штамбиља који су се затекли или пронашли приликом
пресељења архивских фондова из Великог депоа Архива. Том приликом
је сакупљен већи број оригиналних печата и штамбиља израђених од
метала, дрвета, различитих облика, округлих, четвртастих, елипсастих
који су одложени у архивске кутије. Указала се потреба за стварањем
збирке.394 Збирка је сређивана по групама делатности и отвореног је
типа. Збирци су 1998. године прикључена још три печата.395
Ф.179 ЗБИРКА ИВАЊИ ИШТВАНА (IVÁNYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE)
1724-1783
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к 3; 0,30 m
Језик грађе: српски, латински, мађарски, немачки
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
ИАСу, Ф. 178, досије збирке.
ИАСу, Ф. 178, досије збирке, 1/3, Записник о формирању збирке Печата и штамбиља
бр. 04-919/1 од 31. децембра 1975. године. Првобитна количина збирке износила је 40 печата
и 180 штамбиља.
395
ИАСу, Ф. 178, досије збирке, кош 8/1.
393
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи најважније документе из политичке, културне,
правне, економске и привредне историје Суботице: спискове официра и
војника из доба Војне крајине, правила јавног реда и понашања из 1745.
године; записник са саслушања старијих и угледних варошана из редова Буњеваца и Срба, о времену и околностима под којим су се насељавали у Суботицу; уговор града са племићима у вези са плаћањем
пореза.396
Историјат збирке:
Иштван Ивањи (Лугош, Аустро-Угарска, данас Румунија, 17. децембра
1845 - Суботица 1917). Школовао се у Пијаристичким гимназијама у Вацу,
Кечкемету и Сегедину где је матурирао школске године 1865/1866. Током
1875. године доселио се у Суботицу где је напустио Пијаристички ред и
прешао у евангелистичку веру. Убрзо се запослио на месту професора
у Гимназији.
Од 1883. године када је почео да истражује историју Суботице и Бачбодрошке жупаније, па до 1907. године објављена су његова дела која
данас, и поред извесних превазиђености, представљају тачку ослонца у
даљим истраживањима. Умро је пред крај Првог светског рата потпуно
слеп.397
Почетком 1883. године градски Магистрат ангажује Ивањија за
послове истраживања и писања историје Суботице. Том приликом, по
његовом избору, доношена су му кући, документа из градског архива, а
он је опет из њих одабирао оне документе за које је сматрао да су
нарочито важни, те је од њих формирао три свежња (док су остали
враћани у Градски архив), обележивши их новим сигнатурама. На тај
начин је, с једне стране, поремећен природан поредак докумената који су
се налазили у редоследу како су настајали, док се са друге стране
створио збир, по Ивањију, најважнијих докумената.
Пишући историју града Суботице, а затим и своје најзначајније дело
Географски и историјски именик места Бач–бодрошке жупаније, користио
је израђене сопствене сигнатуре, које су се потом користиле и код других
писаца. Стога, после завршетка посла око писања поменутих дела,
приликом враћања докумената, није се поступило њиховом враћању на
првобитна места, већ су задржала поредак који је сачинио Ивањи и
добила су назив „Selekta Ivanji Ištvan“.
396

397
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ИАСу, Ф. 179, досије фонда.
ИАСу, Ф. 179, досије фонда.

Збиркa је у поратним данима више пута пресељавања да би 1952.
године била преузета од Градске библиотеке и Народног одбора града
Суботице у несређеном стању.398 Одлуком Стручног већа Архива 1980.
године издвојене су три збирке из фонда Магистрата града Суботице,
међу којима је и Selekta Ištvan Ivanji, те је формирана посебна збирка са
данашњим називом.399 Збирка је сређена по годинама и бројевима.400
На основу архивске грађе из ове збирке написана је следећа
литература: Szabadka szabad királyi város története, Szabadka, 1886. és
1892. (Историја сл. и кр. града Суботице, први том изашао 1886. и други
1892); Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára, Szabadka
1889-1907. (Географски и историјски именик места Бач-бодрошке
жупаније (изашао у 5 томова од 1889–1907. године)).
Ф.180 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА
1862Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. /; 21 m
Језик грађе: мађарски, српски
Информативна средства: Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа сардржи фотографије Суботичана али и оних ван
Суботице (појединачне и групне), места, предела, објеката (привредних,
школских, културних, спортских), значајних манифестација и догађаја.401
Историјат збирке:
Збирка је настала крајем 1975. године, у оквиру Историјског архива
од фотографија које су пронашли у несређеном стању приликом
пресељења архивских фондова из Великог депоа Архива. Том приликом
су сакупљене 74 фотографије из раздобља од 1862–1960. године, те се
398
ИАСу, Ф. 179, досије збирке, кош. 4/3, Записник о примопредаји архивске грађе бр.
58/1952. У примопредаји је преузето како се каже „мртвог архивског материјала” у распону
година од 1779-1918.
399
ИАСу, Ф. 179, досије збирке, кош. 1/3, Записник бр. 1, одлука од 5. јануара 1980.
године.
400
ИАСу, Ф. 179, досије збирке, кош. 2/4.
401
ИАСу, Ф. 180, досије фонда.
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указала потреба за стварањем збирке.402 Збирка је отвореног типа, те је
у наредном периоду (1988, 1991, 1992) дошло до преузимања нове количине фотографија од приватног лица, Регионалног парка Палић – Лудош
и Радничког универзитета.403
Ф.181 ЗБИРКА РАДНИЧКИХ КЊИЖИЦА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
1885-1955
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. /; комада 561; 3,70 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Радничке књижице из Суботице и Бачке Тополе издате у разним
местима.404
Историјат збирке:
Збирка је настала крајем 1975. године у раду Историјског архива од
радничких књижица које су се налазиле у фондовима Удружење
занатлија и Среске занатске коморе Суботице и Бачке Тополе. Том приликом су сакупљене 542 књижице из раздобља од 1885-1955. године и
њиховим спајањем у целину створена је збирка.405 Током 1979. године
приликом прелоцирања фондова у депоима ИАС пронађена је нова
количина књижица које су уврштене у збирку.406 Збирка је отвореног типа,
те је у наредном периоду (1984) дошло до прикључења нове количине

ИАСу, Ф. 180, досије фонда , кошуљ. 1/3, Записник о формирању збирке фотографија
бр. 04-920/1 од 31. децембра 1975. године. Првобитна количина збирке износила је 74
фотографије.
403
ИАСу, Ф. 180, досије фонда, Записници о примопредаји бр. 03-18/14 од 7. новембра 1988.
године; бр. 03-17/4 од 2. априла 1991; бр. 03-17/1 од 15. јануара 1992. године.
404
ИАСу, Ф. 181, досије фонда.
405
ИАСу, Ф. 181, досије фонда, кошуљ. 1/3, Записник о формирању збирке фотографија бр.
04-918/1 од 31. децембра 1975. године. Првобитна количина збирке износила је 542
фотографије.
406
ИАСу, Ф. 181, досије фонда, Записник о прикључењу рад. књижица фонду бр. 181, пред.
бр. 04-1143/1, од 31. децембра 1979. године Укупно су прикључене 63 књижице.
402
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књижица из фонда Удружење занатлија Чантавир.407 Књижице су
сређиване регистратурски по месту издања (Суботица, Б. Топола и разне
провенијенције) по абецедом редоследу (А-Ж).408
Ф.182 ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ХАРМОНИКЕ
(HARMONIKA BARÁTOK EGYESÜLETE) - СУБОТИЦА
(1969-1974), 1969-1974
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,42 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници са оснивачке Скупштине, Статут, списак
оснивача и чланова, записници Председништва, извештаји, концертни,
програми, деловодници и преписка, подаци о учествовању на такмичењима и о постигнутим резултатима.409
Историјат ствараоца фонда:
Друштво је основано на иницијативу Лајоша Међерија, професора
Музичке школе у Суботици 27. новембра 1969. године када је одржана
оснивачка Скупштина. За диригента и руководиоца оркестра изабран је
професор Међери. Циљеви Друштва били су да својим члановима допуњују и проширују стручна знања из области хармонике, те да унапређују музички живот у граду и шире. Услед бројних проблема новчане
и смештајне природе, почетком 1974. године, професор Међери подноси
оставку, услед чега Друштво престаје са радом 23. фебруара исте
године.410
407
ИАСу, Ф. 181, досије фонда, Записник о прикључењу радничких књижица фонду бр. 181,
пред. бр. 04-277 од 25. априла 1984. године.Укупно је прикључена једна фасцикла (0,10 m) из
периода од 1906-1932. године.
408
ИАСу, Ф. 181, досије фонда, кош. 5/5 образац 1.
409
ИАСу, Ф. 182, досије фонда, кош. 1. пред. Бр. 03-271/378 од 31. маја 1973. године.
410
ИАСу, Ф. 182, досије фонда.
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Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од СИЗ-а културе Суботице 1976.
године у несређеном стању.411 Списи су током 1987. године сређени по
броју из деловодника и хронолошки.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.183 ТРИБИНА МЛАДИХ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1963-1973), 1973
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,01 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа састоји се од једне књиге финансијских картица.413
Историјат ствараоца фонда:
Друштво је основано 1963. године, а укинуто је 1973. године.413
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од СИЗ-а културе Суботице 1976.
година у несређеном стању.414
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи нису сачувани.

ИАСу, Ф. 182, досије фонда, Записник о примопредаји бр. 9 од 22. јануара 1976. године
и пописна листа бр. 9/1 од 22. јануара 1976. године. Дилему око првобитне количине архивске
грађе која је преузета уноси податак о постојању наведених записника са различитим
количинама преузете архивске грађе: 1,44 m и 1,04 m.
412
ИАСу, Ф. 183, досије фонда.
413
ИАСу, Ф. 183, досије фонда.
414
ИАСу, Ф. 183, досије фонда, Записник о примопредаји бр. 10 од 22. јануара 1976. године.
411
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Ф.184 КУД „ЈОВАН МИКИЋ“ ТАВАНКУТ - ТАВАНКУТ
( ?-?), 1970-1973
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. /; 0,00 m
Језик грађе: /
Степен сређености: /
Информативна средства: /
Кaтегоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа за овај фонд није постојала, нити се налазила у ИАС.
Регистратурски материјал привременог рока се по истеку рока чувања
излучио.415
Историјат ствараоца фонда:
/
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од СИЗ-а културе Суботице 1976.
године у несређеном стању. Након излучивања (1981) остале су само
књиговодствене картице за 1973. годину које су 1983. године излучене,
те је фонд сведен на нулу, односно не садржи ниједан документ који је
за трајно чување.416
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи нису сачувани.
Ф.185 ПРОЈЕКТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АРХИТЕКТ“ - СУБОТИЦА
(1953-1962), 1934-1974
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к.110; 13,22 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
ИАСу, Ф. 184, досије фонда.
ИАСу, Ф. 184, досије фонда, Записник о излучивању бр. 02-629/1 од 31. децембра 1981.
године.
415

416
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду; аналитички инвентар (са 1204 описа).
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине регистар пројеката и списи који садрже
записнике, извештаје, финансијске списе, пројекте за стамбене зграде и
блокове, стамбене и пословне зграде, пројекте културних, здравствених,
социјалних установа и других организација, затим планове који се односе
на насељена места или дела насељених места, пољопривредних и сточарских организација, индустријских организација, разни пројекти, те урбанистичке планове за Суботицу, Апатин, Палић, Сенту, Сомбор,
Сремске Карловце, Стару Пазову и Врбас; урбанистичку ситуацију за
приземне стамбене зграде у Малом Бајмоку; попис стамбених објеката
по годинама изградње, по броју станова, квадратури и броју станара и
подстанара; грађевине за телесно вежбање и вежбалишта из 1934.
године.417
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 1953. година са називом „Пројектно предузеће“.418 Током 1955. године припајањем „Урбанистичом заводу АПВ“
мења назив у „Архитект - пројектно предузеће Суботица“ и отада проширује делатност и на израду урбанистичких планова.419 Делатност предузећа била је израда пројеката, техничких елабората, урбанистичких
планова, вршење стручног надзора над извођењем радова, давање
експертиза и учествовање у стручним комисијама итд. Престаје са радом
1962. године.420
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је најпре преузет 1976. године од Завода
за урбанизам и геодезију Суботице у несређеном стању, а потом је
преузет и 1995. године још једна мања количина.421 Сређивање је извршено према врстама списа, док је преписка сређена по регистарским
ИАСу, Ф. 185, досије фонда.
ИАСу, Ф. 185, досије фонда, решење НО Суботица бр. 6945/1953 од 27. фебруара 1953.
године.
419
ИАСу, Ф. 185, досије фонда, решење Окружног привредног суда Суботица Фи: 885/55 од
21. јула 1955. године.
420
ИАСу, Ф. 185, досије фонда, решење НО Суботица бр. 03-3128/1-1962.
421
ИАСу, Ф. 185, досије фонда, записници о примопредаји бр. 03-549/1976 од 3. новембра
1976. године и бр. 03-14/6 од 1. децембра 1995. године.
417

418
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ознакама. Пројекти су разврстани у седам група и сређени хронолошки.
Приликом сређивања издвојен је и излучен безвредни регистратурски
материјал којем је истекао рок чувања.422
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.
Ф.186 ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1897-1955), 1897-1955
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 1; 0,40 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине матична књига ученика, дневници рада, услови за
упис, распоред посла ученика; извештаји о завршном испиту; записници
надзорног одбора; мапа школског имања, опис расађеног дрвећа; опис и
карта поделе имања, топографски опис; финансијске књиге.423
Историјат ствараоца фонда:
Почетак рада школе сеже у доба Аустро-Угарске монархије. Била је
смештена на Палићу и била је намењена образовању пољопривредних
радника у чијем раду је важну улогу имао практичан рад у пољу. Стога је
школа поседовала 247 јутара земље, на којој се одржавала практична
настава из земљорадње, сточарства и воћарства. Школовање је било
интернатског типа и трајало је две године, а окончавало се полагањем
завршног испита из теоретског и практичног дела. Престала је са радом
1955. године.424
422
ИАСу, Ф. 185, досије фонда, Записник о излучивању бр. 02-629/1 од 31. децембра 1981.
године.
423
ИАСу, Ф. 186, досије фонда.
424
ИАСу, Ф. 186, досије фонда.
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Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. године од Словин-а ООУР
Палић Воћарство - Виноградарство у несређеном стању.425
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.187 ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „МОРАВИЦА“
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА
(1961-1968), 1961-1976
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 16; 2 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине списи о регистрацији те свим променама у регистрацији предузећа, као и о престанку рада; нормативна акта, записници са седница управног одбора и комисија предузећа, анализа и
извештаји о пословању финансијска и персонална документа запослених
радника (потврде о стажу, зарадама, платни спискови).426
Историјат ствараоца фонда:
Текстилна фабрика „Моравица“ у изградњи основана је 1961. године,
а након изградње објекта започиње са производњом.427 Током 1966. године мења назив у Задружно предузеће војвођанске текстилне индустрије, Нови Сад - Текстилна фабрика „Моравица“ Стара Моравица.428
Предузеће се бавило текстилном делатношћу. Престало је са радом
425
ИАСу, Ф. 186, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-92/1 од 16.
фебруара 1977. године.
426
ИАСу, Ф. 187, досије фонда.
427
ИАСу, Ф. 187, досије фонда, решење НОО Стара Моравица бр. 03-3417/1 од 1961. године.
428
ИАС, Ф.187, досије фонда, решење Окружног привредног суда Суботица Фи. 121 од 15.
марта 1966. године.
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1968. године, а објекат је купила „Нива“ индустрија санитетског материјaла Нови Сад која је отпочела производњу својих артикала.429
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. године од фирме „Нива“
индустрија санитетског материјала Нови Сад у несређеном и доста
лошем стању које је проузруковано неадекватним смештајем и држањем.430
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.188 „СИГУРНОСТ“ НОВИ САД, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ООУР „СУБОТИЦА - СИГУРНОСТ“ - СУБОТИЦА
(1968-1977), 1968-1977
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 16; 2.00 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чини персонална документација запослених, записници Управних органа, службена преписка, платни спискови, картице ЛД,
документација о склапању споразума за вршење услуга и стручне
помоћи о противпожарној превентиви; распоред радника на рад код
разних општинских организација, затим о обиласцима и запажањима
приликом чувања имовине.431
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 19. јануара 1968. године са називом „Сигурност“ Нови Сад предузеће за чување друштвене имовине Радна
ИАСу, Ф.187, досије фонда.
ИАСу, Ф.187, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-155/1 од 25.
марта 1977. године.
431
ИАСу, Ф. 188, досије фонда.
429

430
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јединица Суботица.432 Циљеви пословања Радне јединице били су:
физичко очување путем својих чувара друштвене имовине који
корисници поверавају предузећу за чување; пружање портирских услуга
другим корисницима друштвене имовине; пружање стручне помоћи
предузећима у питањима противпожарне превентиве и пуњење ватрогасних апарата у предузећима. Предузеће 30. августа 1973. године мења
назив у „Сигурност“ предузеће за чување друштвене имовине Нови Сад
ООУР „Суботица - Сигурност“ Суботица.433 Предузеће врши обезбеђење
друштвене имовине до 1977. године када је покренута његова ликвидација и када оно престаје да постоји.
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. године. Како је раније
књиговодствена документација послата у централу у Новом Саду, у
примопредаји је изостала таква врста материјала. Материјал је сређен по
бројевима матичне књиге за који постоји индекс. Платни спискови и
нормативна акта су сређивана хронолошки, док су списи без деловодног
броја сређени по годинама, а у оквиру година по врстама. Списи са
деловодним бројем сложени су по њима.434
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.189 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РAДЊА „ПАПУЧА“ - СУБОТИЦА
(1957-1974), 1974
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине матична књига, досије радника, картони ЛД,
432
ИАСу, Ф. 188, досије фонда, Сл. лист СФРЈ бр. 17/65 чл. 51, 52; Сл. лист СФРЈ бр. 57/65.
Правилник о регистрацији привредних организација чл. 53.
433
ИАСу, Ф. 188, досије фонда, Окружни привредни суд у Суботици, решење бр. 1116/73.
434
ИАСу, Ф. 188, досије фонда.
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платни спискови и ЕР-1 обрасци; садрже и податке о раду и финансијском пословању занатске радње; ученичке уговоре.435
Историјат ствараоца фонда:
Према посредним показатељима предузеће је престало са радом
средином 1973. године, а поступак ликвидације окончан је 1974. године.
Предузеће је имало 8 радника који су прешли из фабрике ципела „Прва
петољетка“.463
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. године од Ликвидационе
комисије.437 Део материјала који је пронађена 1979. године приликом
разграничења фондова, а у оквиру комуналног предузећа „Комград“ у
Суботици, је накнадно прикључен.438 Због неадекватног и неусловног
чувања (таван) један део материјала је пропао док се преузети налазио
у доста лошем стању.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.190 УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1970-1972), 1970-1972
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине евиденција чланова удружења; дописи; неиденИАСу, Ф. 189, досије фонда.
ИАСу, Ф. 189, досије фонда. Посредни показатељи су коришћени из разлога што се акта
о оснивању и ликвидацији предузеће нису сачувала.
437
ИАСу, Ф. 189, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-708/1.
438
ИАСу, Ф. 189, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 02-133/1.
435

436

293

тификоване фотографије (вероватно чланова Удружења ) као и признанице о уплати доприноса за социјално осигурање.439
Историјат ствараоца фонда:
Удружење је настало сходно законским прописима о раду естрадних
уметника и извођача у СР Србије 1970. године. Подаци о престанку рада
Удружења нису пронађени. Оно је првобитно носило назив „Удружење
естрадних уметника и извођача СР Србије - Одбор за Војводину - подружница у Суботици“. Током 1972. године удружење мења име у „Удружење
естрадних уметника и извођача скуштине општине Суботица“. Чланови
удружења су били естрадни уметници који су наступали у ресторанима
на територији општине Суботица.440
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. године од Комисије за
ликвидацију привредних организација заједно са грађом Самосталне
радне јединице - ресторана „Естрада“ у чијим је просторијама вероватно
радило и Удружење.441
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.191 САМОСТАЛНА РАДНА ЈЕДИНИЦА РЕСТОРАН
„ЕСТРАДА“ - СУБОТИЦА
(1970-1976), 1970-1976
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чини документација о почетку рада, персонални доИАСу, Ф. 190, досије фонда.
ИАСу, Ф. 190, досије фонда.
441
ИАСу, Ф. 190, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-763/1 од 10.
децембра 1977. године.
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сијеи запослених; документација Ликвидационе комисије; финансијска
документација.442
Историјат ствараоца фонда:
Самостална радна јединица „Естрада“ основана је 1970. године.
Оснивач је био Удружење естрадних уметника и извођача СР Србије Одбор за САПВ - подружница Суботица. Удружење је следеће године
основало и самосталну радну јединицу ресторан „Парк“ на Бикову Габрићу. Књиговодство је заједно вођено, заједнички су и платни спискови. Ликвидациони поступак је окончан 1976. године. Подаци о оснивању и престанку рада Удружења су пронађени.443
Историјат фонда:
Грађа је преузета у два поступка 1977. и 1979. године од Комисије за
ликвидацију привредних организација.444
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.192 „АГРОБИРО“ БИРО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1959-1972), 1959-1972
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 27; 3,24 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине пројекти пољопривредних друштава и земљорадничких задруга (Биково, Верушић, Ђурђин, Палић...); пријавни листови и скице за парцеле; нормативна акта, записници Управног одбора и
ИАСу, Ф. 191, досије фонда.
ИАСу, Ф. 191, досије фонда.
444
ИАСу, Ф. 191, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-764/1 од 10.
децембра 1977. године и 02-129/1 од 1979. године.
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радне заједнице, те персонална и финансијска документација предузећа.445

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано по решењу Савета за привреду НОО Стари
град у Суботици 1. октобра 1959. године са циљем пружања услуга задругама при пројектовању објеката у пољопривреди и изради инвестиционих програма.446 У првој години пословања предузеће је носило име
„Задругар“, да би га већ следеће године променило у Биро за израду
основних планова развоја и унапређења у пољопривреди „Агробиро“ у
Суботици. У наредним годинама, предузеће проширује своју делатност,
да би 1964. године добило коначно препознатљиво име „Агробиро“, биро
за унапређење пољопривредне производње и геодетске послове у
пољопривреди. Крајем шездесетих предузеће запада у кризу, да би га
Комисија за редовну ликвидацију СО Суботица укинула 1972. године.447
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1977. и 1979. године од Комисије
за ликвидацију привредних организација СО Суботица.448
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.193 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „МИЛИ ДОМ“ - СУБОТИЦА
(1961-1972), 1960-1972

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине записници Скупштине и Управног одбора, те
нормативна акта; решења о регистрацији и ликвидацији задруге, решења
ИАСу, Ф. 192, досије фонда.
ИАСу, Ф. 192, досије фонда, решење о оснивању бр. 04-9755/2 из 1959. године.
447
ИАСу, Ф. 192, досије фонда.
448
ИАСу, Ф. 192, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-766/1 од 10.
децембра 1977. године и 02-45/1 од 1979. године.
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за изградњу; спискови, уговори, споразуми; финансијска документација.449
Историјат ствараоца фонда:
Стамбена задруга је основана по решењу привредног суда у Суботици
14. јануара 1961. године.450 Циљ пословања задруге био је прикупљање
новчаних и других средстава за изградњу стамбених зграда, кредитирање стамбене изградње својих чланова, прибављање земљишта за
изградњу, закључивање уговора о изградњи, доградњи, преправкама,
уступања станова задругарима у својину, односно на коришћење. Средином 1964. године задруга је стављена под ликвидацију, да би 1972.
године ликвидациони поступак био окончан.451
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет у два поступка: 1977. године од
Комисије за ликвидацију привредних организација СО Суботица и 1979.
године приликом разграничења материјала са таванских просторија
Комуналног предузећа „Комград“.452
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.194 СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА „СЛОГА“ - СУБОТИЦА
(1955-1972), 1971-1972
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /. к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
ИАСу, Ф. 193, досије фонда.
ИАСу, Ф. 193, досије фонда, решење о оснивању, Окружни привредни суд Суботица бр.
Фи.25/61 од 14. јануара 1961. године.
451
ИАСу, Ф. 193, досије фонда, решење Комисије за редовну ликвидацију привредних
организација бр. 01-6438/1 од 27. јула 1970. године и бр. 01-562/1972 од 20. децембра 1972.
године о оснивању, Окружни привредни суд Суботица бр. Фи. 25/61 од 14. јануара 1961. године.
452
ИАСу, Ф. 193, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-767/1 од 10.
децембра 1977. године и 02-131/1 од 3. марта 1979. године.
449

450

297

Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине спискови чланова Задруге који су купили или
продали станове уз помоћ Задруге, уговори о куповини станова, те
решења о ликвидацији задруге.453
Историјат ствараоца фонда:
Стамбена задруга (типа стамбено – штедне задруге са ограниченим
јемством) је основана одлуком Градског НО града Суботица 1955. године
са циљем да помаже задругарима у решавању стамбених питања,
односно прикупљању новчаних и других средстава за изградњу стамбених зграда, кредитирање стамбене изградње чланова, прибављање
земљишта за изградњу, закључивање уговора о изградњи, доградњи,
преправкама, уступања станова задругарима у својину, односно давање
на коришћење.454
Почетком седамдесетих запада у кризу и престаје са радом да би
средином 1972. године био окончан ликвидациони поступак за задругу, те
она престаје да постоји.455
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од члана Ликвидационе комисије
СО Суботица 1977. године.456
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.195 ИНДУСТРИЈСКО ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ
„БАЧКАПРОДУКТ“ - СУБОТИЦА
(1952–1976), 1945–1979
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 69; к. 163; 27,72 m
Језик грађе: српски, немачки
ИАСу, Ф. 194, досије фонда.
ИАСу, Ф. 194, досије фонда. Записник са 37 седнице Градског НО Суботице од 30.
августа 1955. године стр. 10-11.
455
ИАСу, Ф. 194, досије фонда, решење СО град Суботица, Секретаријат за скупштинске
послове о окончању ликвидационог поступка бр. 01-023-20 од 5. јуна 1972. године.
456
ИАСу, Ф. 194, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-768/1 од 10.
новембра 1977. године.
453

454

298

Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
грађи
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине опште (деловодне), финансијске (главне) и матичне књиге; интерна преписка; записници: централног управног одбора,
управног одбора, пословног одбора, савета радних јединица, колегијума
шефова, централног радничког савета, радничког савета и друга
нормативна акта; пројекти, персонални и финансијски списи, досијеи
радника са картонима зарада и ЕР обрасцима.457
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано решењем НО Суботица 1952. године.458
Делатност предузећа била је промет стоком, сточним производима,
прерађевинама, живином, перјем, дивљачи. Првобитно име је било
„Бачкапродукт“ – експорт-импорт предузеће за откуп и промет пољопривредним производима и њиховим прерађевинама на велико Суботица.
Од 1966. године са мењањем имена у „Бачкапродукт експорт импорт“
индустријско предузеће за производњу и промет на домаћем и иностраном тржишту, перја, модне и декоративне постељине и производа
живинарства, Суботица, проширује делатност.459 Спајањем радних организација „Бачкопродукт“, „Боса Миличевић“ и „Рекорд“, 1. априла 1971.
године основано је предузеће са називом - Индустријско текстилни
комбинат „Бачкопродукт“ - Суботица.
Крајем 1973. године оформљени су ООУР-и. Током 1974. године отпочео је стечајни поступак који је окончан 1976. године. Правног наследника није било.461

ИАСу, Ф. 195, досије фонда.
ИАСу, Ф. 195, досије фонда, решење о оснивању НО град Суботица бр. 28724/52 од 25.
септембра 1959. године.
459
ИАСу, Ф. 195, досије фонда, решење Окружног привредног суда у Суботици Фи: бр.
881/66 од 26. децембра 1966. године.
460
ИАСу, Ф. 195, досије фонда.
461
ИАСу, Ф. 195, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-677/1 од 30.
јула 1977. године; 03-737/1 од 12. јула 1978. године; 03-1142/1 од 8. јуна 1979. године; 03-1/8
од 25. августа 1980. године; 03-1/3 од 9. априла 1981. године и 03-1/2 од 30. марта 1981. године.
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Историјат фонда:
По окончању стечајног поступка и како није било правног наследника,
архивска грађа је преузимана од члана Ликвидационе комисије СО
Суботица у више наврата у периоду од 1977-1981. године .461
Степен сачуваности:
Књиге су потпуно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.196 „ЦЕНТРАЛНИ ПИОНИРСКИ ДОМ“
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА
(1968-1975), 1968-1975
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 6; 0,70 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине нормативна акта (статут, правилници), планови и
извештаји, преписка, списак пионирских предводника и персонални
докуманти; финансијске књиге.462
Историјат ствараоца фонда:
Пионирски дом је основан решењем Општинске заједнице образовања Бачка Топола 1. септембра 1968. године.463 Задаци Дома били су да
у ваннаставном времену окупља пионире усмеравајући их ка социјализацији и друштвеном животу у колективу, да развија разне активности
која ће пионирима ширити знања из науке, технике и културе, те да „развија пионирску самоуправу“. У Дому су деловале следеће секције: литературна, драмска, луткарског позоришта, ликовна, фото-кино, музичка,
шаховска итд. Седиште Дома је било у Основној школи „20 април“, док је
делатност Дома обухватала сву школску децу на територији Бачке
Тополе. Престаје са радом 1975. године.464
ИАСу, Ф. 196, досије фонда.
ИАСу, Ф. 196, досије фонда.
464
ИАСу, Ф. 196, досије фонда.
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Историјат фонда:
Регистратурски материјал (који је без деловодних бројева) је преузет
од Општинске конференције ССОВ Бачка Топола 1978. године.465
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.197 ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕБАПЛАСТ“ БАЈМОК - БАЈМОК
(1964-1972), 1964-1979
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 26; 2,70 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге (опште, финансијске и матичне); документа
о регистрацији и ликвидацији предузећа; нормативна акта; записници
радничког савета; пројекти; персонални досијеи; финансијска документација (платни спискови и картони зарада).466
Историјат ствараоца фонда:
„Мебапласт“ је настао 1964. године из производно - услужне радње
„Ватрогасац“ Бајмок.467 Делатност предузећа је била производња металне и лимене робе, предмета од пластичне масе, грла и других предмета од бакелита, вршења механичарско - браварских услуга, вршење
галванизерских-никлерајских услуга и вршења транспортних услуга. Током 1967. године предузеће мења назив у Производно - услужно предузеће „Мебапласт“ Бајмок.
465
ИАСу, Ф. 196, досије фонда. Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-454/1 од 13.
октобра 1978. године.
466
ИАСу, Ф. 197, досије фонда.
467
ИАСу, Ф. 197, досије фонда, решење Привредног суда у Суботици под бр. Ф: 332 од 15.
јуна 1964. године.
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Почетком седамдесетих година запада у кризу и ствара губитке те
престаје са радом 1972. године, када је покренут и окончан ликвидациони
поступак. 468
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од Ликвидационе комисије СО
Суботица у два поступка примопредаје: 1978. и 1979. године.469 Списи са
деловодним ознакама су сређени по провенијенцији према постојећим
деловодним бројевима, а списи без деловодне ознаке су сређени према годинама у оквиру по врстама. Персонални досијеи су сређени
по абецеди. Грешком творца фонда код списа је настала дупла серија.470
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.198 „СИГУРНОСТ“ НОВИ САД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЧУВАЊЕ
ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ООУР
„ТОПОЛА-СИГУРНОСТ“ - БАЧКА ТОПОЛА
(1974-1978), 1974-1978
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к 8; 0,98 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге: опште и матичне; записници Збора радних
људи, Координационог тела, Радничког савета, Радничке контроле,
комисија, политичког актива и ООСК, ООССО, Делегације; нормативна
акта: статут, правилници и споразуми; службена преписка, док од фиИАСу, Ф. 197, досије фонда, решење СО Суботица, Секретаријат за скупштинске
послове, о окончању ликвидационог поступка бр. 01-023-20 од 5. јуна 1972. године.
469
ИАСу, Ф. 197, досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-438/1 од
августа 1978. године и 03-438/2 од 16. маја 1979. године.
470
ИАСу, Ф. 197, досије фонда.
468
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нансијске документације садржи платне спискове, картице личног доходка (ЛД) итд. Поред архивске грађе налази се и регистратурски материјал који ће се чувати до 2028. године, а онда излучити.471
Историјат ствараоца фонда:
Пословна јединица ООУР-а „Суботица - Сигурност“ основана је крајем
1974. године са називом „Сигурност“ Нови Сад предузеће за чување
друштвене имовине ООУР „Суботица - Сигурност“-Пословна јединица
Бачка Топола.472 Циљеви пословања Радне јединице били су: физичко
очување и обезбеђење друштвене имовине путем својих чувара, коју
корисници поверавају предузећу за чување; у склопу делатности спадало
је и пружање портирских услуга другим корисницима; пружање стручне
помоћи предузећима у питањима противпожарне превентиве и пуњење
ватрогасних апарата у предузећима.
Током 1976. године предузеће престаје да послује као пословна
јединица ООУР-а „Суботица - Сигурност“ из Суботице и прераста у ООУР
„Топола - Сигурност“ Бачка Топола у саставу РО „Сигурност“ предузеће
за чување друштвене имовине Нови Сад.473 Обавља своју основну
делатност, односно врши обезбеђење поверене имовине до пред крај
1978. године, када је СО Бачка Топола донела решење за покретање
поступка за ликвидацију.474
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет 1979. године у регистратурско
сређеном стању.475
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

ИАСу, Ф. 198, досије фонда.
ИАСу, Ф. 198, досије фонда.
473
ИАСу, Ф. 198, досије фонда, Окружни привредни суд у Новом Саду, решење бр. Ф: 207/76.
474
ИАСу, Ф. 198, досије фонда, СО Бачка Топола, решење о отварању ликвидационог
поступка бр. 023-63/78.
475
ИАСу, Ф.198, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-214/1 од 11.
априла 1979. године.
471

472
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Ф.199 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА
(1952-1965), 1957-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 7; к. 8; 0,90 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине записници са седница Општинске конференције,
Општинског комитета, месног комитета, основних организација, деловодних протокола, затим извештаји, реферати, дописи и упутства виших
тела; док списи садрже платне спискове, картице ЛД, завршне рачуне и
финансијске књиге.476
Историјат ствараоца фонда:
ОК СКС Стара Моравица је постојао је од 1952. године. Деловао је на
принципима и циљевима СК Србије, односно СК Југославије. Са формирањем Нове општине Стара Моравица 1. јануара 1960. године, у чијем
саставу су се налазиле Стара Моравица, Пачир, Бачки Соколац и Горња
Рогатица, формиран је и нови ОК СКС Стара Моравица.477 Укинут је 1965.
године.478
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет од ОК Бачка Топола 1979.
године.479 Од 1962. године за предмете постоје шифре, а унутар истих
предмети су сређени по бројевима.480
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
ИАСу, Ф. 199, досије фонда.
ИАСу, Ф. 199, досије фонда, деловодни протокол 1960, упис бр. 5 и 11.
478
Сл. СР Србије, бр. 15 од 11. децембра 1965. године.
479
ИАСу, Ф. 199, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-239/1 од 23.
априла 1979. године.
480
ИАСу, Ф. 199, досије фонда.
476
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Ф.200 ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА
(1959-1965), 1945-1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 5; 0,65 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине Записници са седница Председништва, пленума,
саветовања; извештаји, анализе, реферати; споразуми о заснивању
радних односа; колективни уговори о регулисању радних односа; уговори
о раду; подаци о незапосленима; записници и извештаји синдикалних
подружница, спискови делегата, чланови радничких савета, управних
одбора, извршних одбора; а од финансијске документације садржи:
финансијске списе, платне спискове, финансијске картице.481
Историјат ствараоца фонда:
Настанком нових општина формирају се и нова Општинска синдикална већа у Бачкој Тополи, Старој Моравици (1959) и у Малом Иђошу.
Општинско синдикално веће Стара Моравица је деловало на принципима и циљевима ССР Србије односно Југославије. Укинуто је 1965.
године.482
Историјат фонда:
Регистратурски материјал је преузет у два поступка од Савеза синдиката Општине Бачка Топола 1979. године, а затим од Општинског синдикалног већа Бачке Тополе 1981. године.483
Приликом сређивања фонда Народни одбор општине Стара Моравица (Ф.84) пронађен је материјал који припада фонду Општинско синдикалног већа Стара Моравица. Он је накнадно припојена матичном
фонду.484
ИАСу, Ф. 200, досије фонда.
ИАСу, Ф. 200, досије фонда.
483
ИАСу, Ф. 200, досије фонда, записници о примопредаји бр. 03-711/1 од 13. августа 1979.
године и од 26. маја 1981. године.
484
ИАСу, Ф. 200, досије фонда, записници о издвајању грађе од 25. децембра 1989. године.
481
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Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.201 МЕТАЛО-ПРЕРАЂИВАЧКО ПРОИЗВОДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КЉУЧ“ - ЛОВЋЕНАЦ
(1964-1975), 1964-1975
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 4; 0,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: Сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Kатегоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници управних органа, нормативна акта, подаци о
регистрацији предузећа, о запосленим радницима, о основним средствима, о финансијском пословању предузећа.
Историјат ствараоца фонда:
Конституисање Браварско-лимарске задруге „Кључ“ у Ловћенцу је извршено 6. октобра 1964. године. Оснивач задруге је група грађана.485
Задруга је оранизована као самостална занатска радња, имала је
браварско-лимарску, услужну и прерађивачку делатност. Задруга је
променила назив у Метало-прерађивачко производно предузеће „Кључ“
Ловћенац 12. октобра 1968. године. Услед неликвидности предузећа у
1970. години је отворен ликвидациони поступак. Након ликвидације
предузеће престаје са радом 1975. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет од ликвидационе комисије 27. јула 1979. године у
количини од 1,5 m. Током сређивања је излучен један метар.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
485
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ИАСу, Ф. 201, досије фонда, белешка о фонду , 1 страна.

Ф.202 УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА И АУТОМЕХАНИЧАРА - СУБОТИЦА
(1927- ?), 1956-1971
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.1; к. 11; 0,93 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуван је деловодни протокол са списима, који садрже податке о
обуци возача. Сачуване су и приступнице чланова.
Историјат ствараоца фонда:
„Удружење шофера града“ основано је у Суботици 1927. године.
Назив мења 1970. године када добија назив „Удружење возача и
аутомеханичара“ а 25. фебруара 1973. године на годишњој скупштини
мења назив у: „Општински савез возача и аутомеханичара.486 Творац
фонда ће од 14. јануара 1979. године носити назив „Савез возача
општине Суботица“.
Историјат фонда:
Фонд је преузет 1979. године у сређеном стању од Савеза возача
општине Суботица. Преузет је само део списа уз деловодник и приступнице чланова. Део преписке, записници управних органа и друго је
остало код Савеза. Сумарни инвентар са белешком је урађен за део
грађе која је преузета у Архив а односи се на период 1956-1971. година.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.203 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „УДАРНИК“ - СУБОТИЦА
(1962-1971), 1971
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
486

ИАСу, Ф. 201, досије фонда, белешка о фонду, I страна.
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Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи само један предмет из 1971. године. Предмет
говори о ликвидацији стамбене задруге „Ударник“.
Историјат ствараоца фонда:
Творац фонда се 23. јануара 1962. године на основу Закона о стамбеним задругама,487 удружује као Стамбена задруга „Ударник“ и Фабрика
за израду шинских возила „Братство“ са седиштем у Александрову.
Стамбена задруга „Ударник“ уписана је у Регистар задруга са датумом
конституисања 24. јануара 1962. године. Предмет пословања Стамбене
задруге се односио на прибављање земљишта за изградњу зграда,
израду пројеката и набавку грађевинског материјала. Ликвидација над
стамбеном задругом „Ударник“ је спроводена 5. маја 1971. године од
стране Окружног привредног суда у Суботици.
Историјат фонда:
Грађа Стамбене задруге је доспела у Архив приликом преузимања
архивске грађе комуналног предузећа „Комград“ Суботица, у количини
од 1 метра из 1971. године, а говори о ликвидацији „Ударника“.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у малој количини сачувани.
Ф.204 СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА
ТРГОВИНСКИХ РАДНИКА - СУБОТИЦА
(? - 1972), 1963-1972
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
487
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Службени лист ФНРЈ број 16/1959. година.

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о члановима стамбене задруге и о ликвидацији
саме задруге.
Историјат ствараоца фонда:
Тачан датум оснивања и престанка рада задруге није сачуван. Зна се
да је задруга постојала 1963. године, а то закључујемо на основу извода
из земљишних књига. Поступак редовне ликвидације је отворен 1972.
године.488
Историјат фонда:
Документација је преузета заједно са грађом других фондова, који су
затечени на тавану комуналног предузећа Комград Суботица. Члан
ликвидационе комисије је радио у том предузећу. Документација ове Задруге је издвојена у посебан архивски фонд 1979. године, а архивистичко
сређивање је извршено 1983. године.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимчно сачувани.
Ф.205 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА „ЕКСПРЕС“ РАДИОНИЦА
ЗА ПОПРАВКУ ОБУЋЕ - СУБОТИЦА
(1964-1972), 1964-1972
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /

488

ИАСу, Ф. 204, досије фонда, Историјска белешка, I.
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Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су подаци о ликвидацији, о финансијском пословању, као и
о запосленим радницима.
Историјат ствараоца фонда:
Решење о оснивању самосталне занатске радње „Експрес“ није
сачувано. На основу сачуваних платних спискова овога творца фонда,
закључујемо да су радници били запослени од јануара 1964. године.
Ликвидациони поступак је покренут априла 1970. године, који је 1972.
године и окончан решењем СО Суботица под бројем 01-401-568/1972.489
Предмет пословања ове самосталне занатске радње била је поправка
обуће која се обављала у три локала у Суботици.
Историјат фонда:
Грађа овог фонда је затечена на тавану Комуналног предузећа Комград у Суботици. У Архив је донета са другом грађом и одавде је
издвојена 1979. године. Сређена је 1989. године. Излучивање није завршено.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.206 УДРУЖЕЊЕ ЖИТАРСКО - МЛИНАРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА
СЕВЕРНЕ БАЧКЕ „СЕВЕРНА БАЧКА“ - СУБОТИЦА
(1966-1972), 1968-1972
Основни подаци о фонду :
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи ликвидациони материјал, записнике, решења, уговоре о
закупу, завршне рачуне, финансијске картице, платне спискове.
489
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ИАСу, Ф. 205, досије фонда, белешка о фонду, I.

Историјат ствараоца грађе:
На основу сачуваног упитника о регистратурском материјалу - Архиви,
који се чува у досијеу фонда, утврђујено је да је ово удружење основано
1966. године. На седници Управног одбора Удружења житарско млинарских предузећа северне Бачке „Северна Бачка“ Суботица донета
је одлука о ликвидацији Удружења 1.6.1968. године. Чланице овог
Удружења била су следећа предузећа: „Фиделинка“ Суботица, „Млинпред“ Бачка Топола, „Žito - cооp“ Сомбор, „Житопромет“ Сента. Ликвидациони поступак је окончан 20.12.1972. године.
Историјат фонда:
Регистратурски је материјал пре преузимања био смештен на тавану
Комуналног предузећа „Комград“ у Суботици. Преузет је са фондовима
„Мили дом“, „Бачка четкара“ и „Агробиро“ Суботица. После разграничења
тих фондова пронађена су документа Удружења житарско-млинарских
предузећа северне Бачке „Северна Бачка“ Суботица од почетка ликвидационог поступка до окончања истог.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
Ф.207 ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ - СУБОТИЦА
(1960-1968), 1966-1968
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Ликвидациони материјал пружа податке о финансијском пословању и
о члановима фонда.
Историјат ствараоца грађе:
Фонд за стамбену изградњу Општине Суботица основан је 1960. го-
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дине.490 Овај Фонд је образован уместо досадашњих фондова за кредитирање стамбене изградње бивших општина Палић, Таванкут и
Биково. Године 1966. у Службеном гласнику Савезне Републике Србије
покренут је редовни поступак ликвидације.491 Тачан датум о окончању
ликвидационог поступка није сачуван, али на основу сачуване документације се може извући закључак да је Фонд за стамбену изградњу
радио до 1968. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета записником о преузимању бр. 02-130/1
дана 3.3.1979. године. Тада је извршено и примарно сређивање.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.208 ЗБИРКА ДУПЛИКАТА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА
ГРАДА СУБОТИЦЕ - СУБОТИЦА
1839-1895
Основни подаци о фонду:
Количина архивске грађе: књ. 674; (55 кут); 4,30 m
Језик грађе: латински, српски, мађарски, хрватски и немачки
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Микрофилмовање: делимично, 315 књига
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржи матичне књиге крштених, венчаних и умрлих за Суботицу и
Лудош по жупним уредима.
Историјат збирке:
Законским чланом XXIII из 1827. године прописана је црквеним службеницима обавеза вођења матичних књига у два истоветна примерка.
Имали су обавезу да крајем сваке календарске године закључе и предају
матичне књиге територијално надлежном главном службенику муниципалне власти (градоначелнику слободног града) да би их он предао на
490
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Службени лист среза Суботица бр. 3/1960, страна 132.
ИАСу, предмет бр. 6/1966.

чување архиви. То се односило на ужу територију града и за Лудош, јер
су Бајмок, Чантавир и Александрово, као кметовска села, била подређена преко среског начелника Бачкотополског среза Бачкободрошкој
жупанији. Достављање дуплума црквених матичних књига (ЦМК)
Магистрату Суботице било је привремено прекинуто 1853. године, а
настављено је тек седам година касније. Затим се достава уредно
обављала до 1895. године, када се због оснивања државних матичних
уреда и започетог вођења државних матичних књига, Уредбом Министарства вера и просвете од 24. августа 1895. године укида, а наређује
се њихово закључивање исте године.
Историјат збирке:
Дуплуми црквених матичних књига примљени су у Историјски архив
Суботице у саставу старе архиве града Суботице 1952. године. Ова
збирка је током сређивања фондова Магистрата издвајањем из предмета
систематски комплетирана, те одлуком Стручног већа архива од 26. 6.
1975. године и формирана као посебна збирка издвојена из управних
фондова и сређена према утврђеном плану. Књиге су у меком повезу, те
су због боље заштите смештене у кутије.
Ф:209 СРЕСКИ ОДБОР (ГРАДСКИ ОДБОР) САВЕЗА ЖЕНСКИХ
ДРУШТАВА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1953-1959), 1953-1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Могу се наћи дописи, записници са седнице Градског одбора, пленума, саветовања, извештаји о раду, реферати, списак одбора за унапређење домаћинства по насељима, статистички извештаји, планови,
програми и др.
Историјат ствараоца фонда:
Након укидања Градског одбора Антифашистичког фронта жена 1953.
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године у свим срезовима и градовима формирају се савези женских
друштава са задатком да подстичу иницијативу код жена за стварање
друштава у циљу ублажавања и решавања проблема у разним областима живота. Оснивачка скупштина Градског одбора Савеза женских
друштава у Суботици одржана је 18. децембра 1953. године, настају нова
удружења жена, друштва пријатеља деце, друштва за унапређење домаћинства, удружења универзитетски образованих жена као и разни течајеви. Савез женских друштава Суботица престаје са радом 1959. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет заједно са грађом Градског одбора Антифашистичког
фронта жена 1963. године, а издвојен је из поменутог фонда 1980. године.492
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.210 ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА - СУБОТИЦА
(1968-1981), 1968-1981
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 47; к. 87; 15,65 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Kатегоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је преписка која се односи на рад Више педагошке школе,
нормативна акта школе, све евиденције о студентима (редовним и
ванредним), статистички извештаји о раду и финансијском пословању
школе.
Историјат ствараоца фонда:
Виша педагошка школа у Суботици основана је одлуком Скупштине
Покрајинске заједнице образовања у Новом Саду 7. јуна 1968. године.493
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ИАСу, Ф. 209 Срески одбор (ГО) Савеза женских друштава Суботица, досије фонда 1/3.
Службени лист САПВ бр. 10/1968. година.

Школа је основана као самостална и самоуправна високошколска
установа чија је делатност била од посебног друштвеног интереса.
Школа је организовала и спроводила наставу са задатком да школује
стручњаке са вишом спремом за наставнике предметне наставе у
основним школама на српском, хрватском и мађарском језику. У овој
школи се подстицао стручни и истраживачки рад наставника и сарадника
и према могућностима су стварани услови за такву делатност.
Школа је имала следеће наставне групе:
1. Српскохрватски и мађарски као нематерњи језик, са два смера:
- српскохрватски језик као нематерњи - смер за наставнике основних
школа са наставом на мађарском језику.
- српскохрватски и мађарски као нематерњи језици.
2. Физику и хемију, са два смера:
- за наставнике основних школа са наставом на мађарском језику.
- за наставнике основних школа са наставом на српскохрватском језику.
3. Математику, са два смера:
- за наставнике основних школа са наставом на мађарском језику.
- за наставнике основних школа са наставом на српскохрватском
језику.
Законом о укидању Виших педагошких школа494 оформљена је и ликвидациона комисија. Школа је престала са радом 31. децембра 1978.
године. Ликвидациони поступак је окончан 1981. године.
Историјат фонда:
Фонд је преузет од председника ликвидационе комисије у периоду од
1980–1984. године у укупној количини од 33.38 m.
Степен сачуваности:
Књиге су скоро у потпуности сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
Ф.211 ЗБИРКА ИВАНА РУДИЋА
(1904-?), 1686-1975
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,20 m
Језик грађе: српски, мађарски, латински, немачки
494

Службени лист САПВ бр. 8/1976. година.
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: велики значај
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине радови о генеологији (преводи, преписи, оригинали) породица: Војнић, Пиласановић, Марковић, Антуновић, Рудић и
Мукић, те разни документи и писма, изваци из књига; штампани материјал: плакати, позиви, објаве, спискови, новински чланци, брошуре, географске карте; реферати о архиву и архивима.495
Историјат ствараоца збирке:
Иван Илије Рудић (Суботица 27. децембра 1904 - Суботица 1975?) је
завршио основно образовање и средњошколско образовање у родном
граду, док је Правни факултет завршио у Загребу 1948. године. Исте
године враћа се у Суботицу где је најпре био привремено постављен за
руководиоца Архивског средишта 12. јула 1948. године, да би следеће
године на тај положај решењем ГНО Суботица био постављен и за
стално. На тој функцији је остао до краја 1951. године.
Енергичан, савестан и предан послу, Рудић је уложио пуно енергије и
рада око утемељења, формирања и функционисања Архивског подручја.
У великој мери допринео је развоју архивске службе у Суботици. Иако
без сталног запослења (био је у прво време хонорарац), као једини
службеник установе у настојању, без прилива сталних финансијских
средстава, властите зграде и спремишта (депоа), па чак ни канцеларије
у привременој просторији без грејања, која је уступљено од Градског
музеја, Архивско подручје за град Суботицу и срез Бачку Тополу са
услужним телефоном није било препрека великом ентузијасти Рудићу да
прионе на посао. Обилазивши регистартуре по терену, констатовао је
стварно тренутно стање, налагао мере и обавештавао највише инстанце
о томе. Његови описи регистратура представљају прве описе стања и
карактер архивске грађе на терену. Урадио је прве пописе регистратура
тј. архива за целокупно подручје које је било под ингеренцијом Архивског
средишта. Такође је указао на приватне збирке и њихову вредност.
Веома се ангажовао на проналажењу и спашавању већ одбачених
архивалија спремних за прераду као сировине. То је подразумевало редовна обилажења отпада и других депонија ради контроле промета
отпадака хартије међу којима су се често проналазили архивски мате495
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ИАСу, Ф. 211, досије фонда.

ријали којима тамо није било место. Његовим ангажовањем архив је
изједначен са другим установама културе, библиотеком и музејом те му
је коначно додељен засебни радни простор којег је чинило једанаест
канцеларија на трећем спрату градске куће у Суботици.
Због ревности у служби дошао је у озбиљан сукоб са градским
бирократским структурама који су га тужакали вишој инстанци у Новом
Саду, пред којом је морао да се оправдава за свој савестан и предан рад.
Успоставивши начелне принципе организације и рада у архиву, установу
напушта 1951. године због преласка на друго радно место.496
Историјат збирке:
Архивска грађа је преузета од Магде удове Рудић 1980. године.497
Приликом сређивања фонда 1998. године, списи су груписани у четири
групе: I Подаци за генеаологију поменутих породица (преводи, преписи,
оригинали, књиге), II разни документи (оригинали и преписи), III Изваци
из књига, часописа у вези историје Суботице и Буњеваца и IV штампани
материјал (плакати, брошуре, упуства, географске карте, реферати,
новине ).498
Ф.212 ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1919 - 1940), 1919 - 1940
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 46; к. /; 1,80 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од књига: главне књиге, уписница: старешински „КС“, кривични предмети „КК“, оптужнице „КТ“, општи предмети
„КНС“; именика уз уписнике: окривљених, оштећених; деловодника и
Zoran Veljanović, PRO ARHIVO-DE ARHIVO, Rukovet, br. 4-5-6/1997, Subotica, str. 43-44.
ИАСу, Ф. 211, досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/12 од 31.
децембра 1980. године. Поред списа по тестаменту покојника преузете су и 102 књиге које су
заведене у библиотечки фонд ИАС.
498
ИАСу, Ф. 211, досије фонда.
496

497
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именика уз деловодне протоколе; и осталих књига: књига потерница,
контролник особља, контролник кредита.499
Историјат ствараоца фонда:
Законом о Државном тужилаштву од 28. марта 1929. године при
сваком Окружном суду оснивају се државна тужилаштва,500 са циљем да
утврде учињена кривична дела, да пронађу починиоце, да преко
полицијских власти или судова покрену примену и продужења судског
поступка, у коме ће ако има основа подизати јавну оптужбу и ову
заступати према одредбама Закона о поступку. Државном тужилаштву
се може поверити вршење дужности у дисциплинским предметима
судског особља као и особља Дужавног тужилаштва, вршење дужности
око извршења казни и појединих дужности у грађанско-правним и другим
правним предметима. Надлежност Дужавног тужилаштва одређују се
према законским наређењима који вреде за надлежност судова код којих
су она установљена. Чланови Дужавног тужилаштва су у вршењу својих
службених дужности независни од судова. Они не могу вршити судијске
послове нити им се може поверити надзор над судијама.501
Историјат фонда:
Грађа је преузета 1980. године од Градског затвора где је затечена.502
Приликом сређивања пронађена је архивска грађа која припада другим
фондовима, те је издвојена и припојена истим. Овом фонду припојене су
и три књиге из грађе Окружног суда.503
Сачуване књиге су сређене по врстама, а унутар њих по хронолошком
реду.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи нису сачувани.

ИАСу, Ф. 212, досије фонда.
Сл. Новине, бр. 73 од 28. марта 1929. чл. 1.
501
Исто.
502
ИАСу, Ф. 212, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/13 од 13.
децембра 1980. године.
503
ИАСу, Ф:212, досије фонда, записници о издвајању архивске грађе која припада другом
фонду од 11. марта 1991. године.
499

500

318

Ф.213 КУДЕЉАРА „БОРИС КИДРИЧ“ МАЛИ ИЂОШ - МАЛИ ИЂОШ
(1947-1952, 1953-1980), 1944-1980
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 132; к. 74; 11,80 m
Језик грађе: српски (95%) и мађарски (5%)
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге: опште, финансијске и матичне; деловодне
књиге; документација о регистрацији предузећа и организационих промена, те нормативна акта: статути, правилни итд; записници Радничког
савета; пројекти; персонални досијеи и финансијска документација:
завршни рачуни, платни спискови и картице зарада.504
Историјат ствараоца фонда:
Кудељару у Малом Иђошу са називом Кудељара „Вардар“ изградила је
Главна дирекција за кудељу и лан у Новом Саду током 1947-1949. године.
Основна делатност предузећа је била да прерађује кудељу и кудељине
производе, те вршење услуга на гребењању кудељиног влакна. Отпочело
је са формирањем нове управе са седиштем у Бачкој Тополи под називом
Индустрија кудеље „Криваја“. Под њену управу спадале су: Кудељара
„Вардар“ из М. Иђоша, Кудељару „Фехер“ из Фекетића, Кудељара
„Романија“ из Б. Тополе, Кудељара „Телечка“ из СТ. Моравице и Кудељара
„Бајмок“ из Бајмока. Током 1951. године ликвидирана је главна дирекција
за кудељу и лан из Новог Сада као административно-оперативно руководство свих кудељара. НОС Бачка Топола је крајем 1952. године расформирао Инд. Кудеља. Криваја у Б. Тополи, и опет формирао самостално
предузеће од кудељарских одељења у Малом Иђошу, Бачкој Тополи,
Бајмоку. Кудељара „Криваја“ у Малом Иђошу самостално ради до августа
1953. године као Кудељара „Борис Кидрич“. Током 1974. године мења
назив у Предузеће за прераду сточне хране, производњу поздер-плоче и
огревног влакна „Борис Кидрич“ Мали Иђош. Крајем седамдесетих запада
у кризу и ствара губитке те престаје са радом када је покренут стечајни
поступак 1979. године, а окончан је 1980. године.505
ИАСу, Ф. 213, досије фонда.
ИАСу, Ф. 213, досије фонда, решење Вишег суда у Суботици бр. 1/79 од 30. јула 1979.
године.
504

505

319

Историјат фонда:
Грађа је преузета од стечајног управника Кудељаре „Борис Кидрич“
1980. године.506 Књиге су сређене хронолошки, а списи по тематици и
хронологији, по абецедом реду и делимично по деловодним ознакама.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.214 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА
(1973-1978), 1973-1978
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине финансијске књиге, док су од списа сачувани
платни спискови.507
Историјат ствараоца фонда:
Трговачко предузеће „Војводина“ из Суботице имало је кратак век.
Делатност предузећа је била трговина. По оснивању (1973) оно убрзо
запада у кризу и ствара губитке, те престаје са радом 1978. године када
је и окончан стечајни поступак.508
Историјат фонда:
Грађа је преузета од стечајног управника у регистратурски сређеном
стању 1980. године. 509
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
506
ИАСу, Ф. 213, досије фонда, записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/10 од 11.
августа 1980. године.
507
ИАСу, Ф. 214, досије фонда.
508
ИАСу, Ф. 214, досије фонда.
509
ИАСу, Ф. 214, досије фонда.
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Ф.215 СУБОТИЧКИ КОЊИЧКИ КЛУБ (SZABADKAI LÓVERSENY
EGYESÜLET) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1891-1916), 1892-1916
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине записници са седница, преписка, спискови, програми, пријаве и извештаји са такмичења.510
Историјат ствараоца фонда:
Суботички коњички клуб је основан 1891. године, када је градско веће
у Суботици одобрило Правила друштва.511 Органи друштва били су Скупштина, одбор, председништво, секретар, бележник, правни заступник,
благајник, рачуновођа и стручни одбор. Члан Друштва могао је да постане свако ко се обавеже на поштовање Правила Друштва. Чланство
су чинили чланови - оснивачи, стални чланови и симпатизери. Престало
је са радом 1916. године.512
Историјат фонда:
Архивска грађа је затечена међу другом архивском грађом, у орману
у депоу Историјског архива Суботица 1982. године у несређеном стању.513
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

ИАСу, Ф. 215, досије фонда.
ИАСу, Ф. 215. полг. 4918/ 1891, Правила друштва.
512
ИАСу, Ф. 215, досије фонда.
513
ИАСу, Ф. 215, досије фонда, Записник о формирању новог фонда бр. 02-85/1 од 4. марта
1982.
510

511
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Ф.216 ЗБИРКА ЈЕЛИСАВЕТЕ ЛИФКЕ
1882–1981
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 6; омот 1; 0,60 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи личне документе о Јелисавети Лифки и о њеном супругу
Александру, те податке о кинематографији у Суботици и Југославији; разгледнице са путовања и текстове о другим уметницима града и државе.
Историјат ствараоца збирке:
Јелисавета Лифка, супруга Александра Лифке, кинематографа у
Суботици, рођена је у мађарском граду Ђеру (Győr) 1882. године, а
умрла у Суботици, 1982. године. Позната је по супругу, Александру, који
је рођен у Брашову (Румунија) 1880. године. После школовања у Бечу, у
Паризу је упознао технику камере и покретне слике, а 1900. године купио
је прву камеру и снимио први филм. У Трсту је покренуо први покретни
биоскоп у Европи, са којим је обишао већи део бивше Југославије да би
се скрасио у Суботици, где је умро 1952. године.*
Историјат збирке:
Збирку је формирала и ИАС-у поклонила Јелисавета Лифка 26. маја
1981. године у количини од 0,60 метара.514 Грађа је коначно сређена
1990. године. Излучивања није било.
Ф.217 СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ (ЦРСОЈ) - СУБОТИЦА
(1919-1929), 1920-1929
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 4; 0,50 m
Језик грађе: српски, мађарски
514
ИАСу, Ф. 216, досије фонда 1/3, Записник о преузимању бр: 03-1/5 од 26. маја 1986.
године.
* Janoš Brener, Lifka - kinematografija, Subotica, 1993.
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Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записнике синдикалног већа и подружнице пододбора
металских радника, преписку, спискове радника који су плаћали новчане
прилоге за штрајкаче, одлуке и дописе о коришћењу Радничког дома.
Историјат ствараоца фонда:
Суботичке синдикалне подружнице, њих четрнаест (14), приступиле
су Јединственим југословенским синдикатима 1. јануара 1919. године,
којима је руководило Централно радничко синдикално веће у Београду.
Крајем 1920. године Влада је забранила њихов даљи рад, али се за
неколико месеци обнавља Централно синдикално руководство, које се
од 1923. године назива Централни раднички синдикални одбор Југославије, а синдикати који су признавали ово руководство познати су под именом Независни синдикати. Као такви постоје до 6. јануара 1929. године,
када су забрањени. Синдикално веће Суботице деловало је од 1919. до
1929. године уз шестомесечни прекид после „Обзнане“.
Историјат фонда:
Грађа фонда је била до 1975. године у приватним рукама, а онда ју је
најпре преузео Градски музеј, а 24. јануара 1977. године преузео ју је
ИАСу.515
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.218 МЕСНИ МЕЂУСТРУКОВНИ ОДБОР (УРССЈ) - СУБОТИЦА
(1925-1940), 1920-1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 5; 0,60 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
515

ИАСу, Ф. 217, досије фонда, Записник о преузимању број 02-29/1/77.
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи позиве за прославе 1. маја, записнике, податке о
оснивању Радничког дома, записнике Радничког спортског клуба, списе
пододбора металаца, правилник о правима и дужностима чланова,
пододбора приватних намештеника, грађу о настанку КУД-а „Абрашевић“.
Историјат ствараоца фонда:
Месни међуструковни одбор тзв. „Уједињеног радничког синдикалног
савеза Југославије“ (УРССЈ) у Суботици основан је 1925. године. У
саставу УРСС постојале су подружнице металаца, кројачких радника,
берберско-власуљарских и приватних намештеника. Тим подружницама
руководио је Месни међуструковни одбор Суботице. Од 1933. године у
УРСС масовније улази радничка класа и комунисти. Месни међуструковни одбор Суботице постојао је до 1940. године када је забрањен рад
синдиката.

Историјат фонда:
Грађа фонда била је у приватном власништву све до 1975. године
када је преузео Градски музеј Суботица, а 1977. године преузели су је
стручни радници ИАСу.516
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.
Ф.219 ЦИГЛАНА ИМРЕ БОДРОГ - БАЧКА ТОПОЛА
(1924-?), 1926-1936

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,03 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
516
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ИАСу, Ф. 218, досије фонда, Допис ИАСу број 02-29/1.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је само помоћна књига благајне.
Историјат ствараоца фонда:
Циглана „Имре Бодрог“ у Бачкој Тополи убелeжена је у Судски регистар инокосних фирми Це VII 22. јануара 1924. године под бројем
227/1924. Названа је по власнику, фабриканту цигала и црепова. Главна
радња ове циглане налазила се у Бачкој Тополи. У недостатку других
података и грађе није било могуће утврдити када је фабрика престала
да ради и како је пословала.
Историјат фонда:
Грађа фонда у количини једне помоћне књиге, преузета је од
Заједнице здравственог осигурања радника Суботица - Филијала службе
Бачка Топола 1974. године.517
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи нису сачувани.
Ф:220 ХРВАТСКА ПРИВРЕДНА ОМЛАДИНА - СУБОТИЦА
(1939-1944), 1942-1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски, хрватски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуван је попис чланова, као и записници са седница и извештаји о
раду.
Историјат ствараоца фонда:
Удружење Хрватска привредна омладина основано је 1939. године, а
престало је да ради 1944. године. Деловало је у оквиру ХПД „Невен“
односно у Хрватском дому у коме су се окупљали Хрвати и оно је било
517

ИАСу, Ф. 219, Записник број 03-290/1 од 26. априла 1974. године.
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удружење хрватске омладине за ширење комунистичких идеја. Удружење је наставило да ради и у време окупације у Другом светском рату.
Историјат фонда:
Фонд је настао издвајањем његових 9 предмета из фонда Хрватско
пјевачко друштво „Невен“. Списи фонда преузети су 1949. године од КУДа „Пролетер“ из Суботице у несређеном стању, а сређени су и издвојени
у посебан фонд приликом сређивања 1981. године.518
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

518
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ИАСу, Ф. 220, досије фонда, Записник бр. 03-626/1 од 31. децембра 1981. године.

ПОПИС ФОНДОВА
ПО КЛАСИФИКАЦИОНОЈ ШЕМИ
А.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

А.1.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.
Групу управа и јавне службе чине фондови настали радом локалних
органа управе за време Аустро-Угарске монархије, до 1918. године. Овом
свеском Водича обухваћено је четрнаест таквих фондова. Од тога један
фонд је управа града Суботице, четири фонда су документи краљевских
комесара, један фонд градског благајника, градског правозаступника,
један фонд краљевског комесара, један фонд је грађа кметског села
Александрово, три фонда су фондови општинских управа, затим имамо фонд Уред Великог жупана Суботице и Баје и Срески уред Суботица.
Карактеристике грађе: Својим највећим делом архивска грађа ове
подгрупе се односи на другу половину XVIII и XIX век. По свом обиму
највећи фонд је фонд број два - Градско веће Суботице 1861-1918.
године. Грађа је сачувана у количини од 487,33 дужна метра. Од тога је
сачувано 1570 књига и 2888 кутија. Сачувана документа су писана на
мађарском, немачком и латинском језику. По укидању латинског језика
као службеног у употреби је немачки и мађарски језик.
Временски распон грађе: Архивска грађа код Ф.2 обухвата период
од 1831-1924. године. Архивска грађа која се односи на фондове Краљевских комесара обухвата распон од 1782-1845. године. Грађа Ф.163
односи се на период 1850-1862. године.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови у овој
подгрупи су сређени, имају сумарне инвентаре и белешке о фонду.
Начин заштићености: Већина фондова спада у категорију фондова
од великог значаја. Код фондова број 2, 5, 13, 16 је извршено микрофилмовање за делимичан број књига.
1. А.1.1.Ф.2

2. А.1.1.Ф.4

ГРАДСКО ВЕЋЕ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ
ГРАДА (SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
TANÁCSA) - SZABADKA (СУБОТИЦА) - (18611918), 1838 – 1924
ЂОРЂЕ СУЧИЋ, ГРАДСКИ БЛАГАЈНИК
(SZUCHICH GEORG VÁROSI KAMARÁS)
(1795-1796), 1779-1806
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3. А.1.1.Ф.5

4. А.1.1.Ф.7

5. A.1.1.Ф.8

6. A.1.1.F.11
7. А.1.1.Ф.13

8. A.1.1.Ф.14
9. A.1.1.Ф.16
10. А.1.1.Ф.25
11. А.1.1.Ф.31
12. А.1.1.Ф.32
13. А.1.1.Ф.38
14. А.1.1.Ф.163
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МИХАЉ ИРМЕЊИ–КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(ÜRMÉNYI MIHÁLY – KIRÁLYI BIZTOS, MICHAEL
ÜRMENYI – COMESSARIUS REGIUS)
(1782 – 1789), 1782 – 1789
АЛЕКСИЈЕ КАТАНЧИЋ, ГРАДСКИ ПРАВОЗАСТУПНИК (ALEXIUS KATANCHICH FISCUS
CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS)
( - ? -), 1772-1792

ЈОЖЕФ ГЛУДОВАЦ, КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(JOSEPHO GLUDOVÁCZ, COMESSARIUS REGIUS)
- MARIA THERESIOPOLIS (СУБОТИЦА) (17881790), 1779 – 1793
КМЕТСКО СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО (POSSESSIO
SANDOR) (1802 – 1849), 1803 – 1850
ФЕРЕНЦ СКУЛТЕТИ КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(FRANCIUS SCULTETY COMESSARIUS REGIUS
MARIA THERESIOPOLIS) - (1819 – 1823),
1779 – 1823

СИМЕОН СКЕНДЕРОВИЋ, ГРАДСКИ КАПЕТАН
(SKENDEROVITS SIMON VÁROSI KAPITÁNY)
(1834-1844), 1825-1850

ПАЛ ЕТВЕШ – КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР (EÖTVÖS
PÁL - KIRÁLYI BIZTOS) (1840 – 1845), 1840 – 1845

ОПШТИНА БАЈША (BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI)
- БАЈША (1754 - 1918), 1866 – 1918
ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА
(BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG) СТАРА
МОРАВИЦА (1896 – 1918), 1890 – 1918

УРЕД ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СУБОТИЦЕ И БАЈЕ
(SZABADKA ÉS BAJA VÁROS FŐISPÁNI HIVATALA)
(1871 – 1928), 1872 – 1918
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA KŐZSÉG) –
ТOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1886-1918),
1889 – 1913

СРЕСКИ УРЕД СУБОТИЦА (BEZIRKSAMT MARIA
THERESIOPEL) – MARIA THERESIOPEL
(СУБОТИЦА) (1851 – 1860), 1850-1862

А.1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918 – 1941.
Архивски фондови органа управе између два светска рата садрже
архивску грађу која се односи на рад органа власти, на просветни и
социјално-економски живот Суботице, Пачира и Бајше у овом временском периоду. У овој групи се налази шест фондова.

У фонду број 47 налазимо документе који се односе на рад комплетне
управе града са ресорним одељењима. Архивска грађа овога фонда
подељена је на 16 одељења – организационих јединица. Завршетак
Првог светског рата 1918. године и промене које су уследиле након тога
успоставиле су нове друштвено-административне услове у којима ће
настати архивска грађа која ће се назвати по творцу фонда Сенат града
Суботице 1918-1941. (Градско поглаварство). Следећи значајан фонд је
Ф.57 Среско начелство Суботица 1934-1941. године. Суботички срез се
формирао 1934. године а његова територијална надлежност се у потпуности поклопила са територијом града. Школско надзорништво Суботицe је био орган који је својом делатношћу покривао целу територију
Суботице и околине и односио се на управљање градским и салашким
школама у околини Суботице.

Карактеристике грађе: Грађа ових фондова је сачувана већим
делом. Градско поглаварство Суботица обухвата грађу у временском
распону 1918-1941. године.

Сачуване су књиге и списи. Први записник Градског сената је писан
руком а вођен је од 17. априла 1919. године, а последњи је вођен јануара
1941. године. Укупна количина грађе износи 142,72 метра. Архивска грађа свих ових фондова је писана на српском језику. Осим мање количине
докумената који су писани на мађарском језику.
Временски распон грађе: Временски распон грађе је 1918-1941.
године. Мањи број докумената излази из ових граничних година па имамо
предмет код Ф.47 из 1901. и 1942. године, код Ф.22 код књига године
1912, 1913, 1914. до 1946. године.

Степен сређености и информативна средства: Сви архивски
фондови су сређени са написаним историјским белешкама и сумарним
инвентарима. Поједина одељења Ф.47 имају израђене аналитичке инвентаре (Економско одељење, Градски капетан).
Начин заштићености: Фондови ове подгрупе су у оригиналу доступни
истраживачима. Микрофилмовање је извршено за Записник Проширеног
сената од 1919-1926. и 1927-1941. година, те за регистре (именске) од
1923-1931. године.
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1. А.1.2.Ф.46
2. А.1.2.Ф.47
3. А.1.2.Ф.50
4. А.1.2.Ф.57
5. А.1.2.Ф.58
6. А.1.3.Ф.22

ОПШТИНА БАЈША – БАЈША (1918-1941),
1909-1941

СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ (ГРАДСКО
ПОГЛАВАРСТВО) - СУБОТИЦА (1918-1941),
1919-1942

ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР – СУБОТИЦА (19211929), 1921 – 1929
СРЕСКО НАЧЕЛСТВО СРЕЗА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1934 -1941), 1882 – 1947
ОПШТИНА ПАЧИР – ПАЧИР (1919-1941),
1921–1940

ШКОЛСКО НАДЗОРНИШТВО СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1869 – 1946), 1869 -1946
А.1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1941-1944

Грађа ових фондова се у највећој мери односи на временски период
Другог светског рата. Код Ф.63 и Ф.64 у склопу успостављања цивилне
власти, након окупације Бачке и укидања војне управе, формирају се
подручни органи власти. Таква је била општина Бајмок и општина Бајша.
У овој групи се налази пет архивских финдова.
Карактеристике грађе: Код фондова ове категорије књиге су
сачуване већим делом а списи су сачувани делимично. Већина сачуване
архивске грађе је писана на мађарском језику.
Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа датира из
периода 1974-1947. године.
Степен сачуваности: Сви фондови осим Ф.60 су сређени са историјском белешком и сумарним инвентаром. Фонд 60 има сређену само
једну серију докумената.
Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.1.3.Ф.26
2. А.1.3.Ф.60
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СИРОЧАДСКИ СТО ГРАДА СУБОТИЦЕ –
СУБОТИЦА (? – 1947), 1874 – 1947

ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ
КРАЉЕВСКОГ ГРАДА СУБОТИЦА (SZABADKA
SZABAD KIRÁLYI VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA) - SZABADKA (SUBOTICA) (1941 - 1944),
1941 – 1944

3. А.1.3.Ф.61

4. A.1.3.Ф.63
5. A.1.3.F.64

ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ
САДУ (MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM BIRTOKPOLITIKAI
KIRENDELTSÉGE ÚJVIDÉK) - ÚJVIDÉK (НОВИ
САД) (1941 – 1944), 1941 – 1944
ОПШТИНА БАЈМОК (BAJMOK KÖZSÉG) – BAJMOK
(БАЈМОК) (1941-1944), 1941 – 1944
ОПШТИНА БАЈША (BAJSA KÖZSÉG) - BAJSA
(БАЈША) (1941 –1944), 1940-1944
А.1.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

Деветнаест архивских фондова сачињава ову групу фондова. Документи који чине ове фондове су настали након завршетка Другог светског
рата. Из документације која је сачувана сазнајемо о успостављању нове
власти у новом друштвено-политичком систему и свим његовим
карактеристикама.
Карактеристике грађе: Грађа ових фондова је добро сачувана.
Највише архивске грађе је сачувано у оквиру фонда 68 ГНО Суботица
1944–1955. године. У оквиру овога фонда је сачувано 493 књига и 1472
кутија, укупно 191 метара грађе. Фонд је подељен на организационе
јединице од привреде, администрације, техничког одељења, одељења
за трговину и снабдевање, војног, социјалног, туризма, за народно здравље, порез и друго. Грађа је писана на српском језику.
Временски распон грађе: Временски распон грађе је 1931-1966.
године. Временских одступања нема, сачувани документи се уклапају у
временску етапу комунистичког а касније и социјалистичког самоуправљања.
Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима и ширим подацима о фонду. Код
фонда 68 је извршено микрофилмовање књига. За поједине делове
овога фонда су израђени регистри као регистар за радничке књижице.
Начин заштићености: Након сређивања грађа је доступна истраживачима у оригиналу а микрофилмовани део је доступан и преко читача
микрофилмова за фондове Ф.68 делимично једна књига и за фонд 100
једна књига.
1. А.1.4.Ф.65

ГЛАВНА ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА- СУБОТИЦА
(1945 – ?), 1945 -1949
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2. А.1.4.Ф.68
3. А.1.4.Ф.69
4. А.1.4.Ф.70
5. А.1.4.Ф.71
6. А.1.4.Ф.81
7. А.1.4.Ф.82
8. A.1.4.Ф.83
9. А.1.4.Ф.84
10. А.1.4.Ф.85
11. А.1.4.Ф.100
12. А.1.4.Ф.101
13. А.1.4.Ф.106
14. А.1.4.Ф.107
15. А.1.4.Ф.108
16. А.1.4.Ф.109
17. А.1.4.Ф.116
18. А.1.4.Ф.138
19. А.1.4.Ф.166
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ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1944 – 1955), 1944 – 1958
ГРАДСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ –
СУБОТИЦА (1945-1946), 1945-1946

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1945-1946), 1944 – 1948

СРЕСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ
СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1945-1946), 1945- 1946
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛАБАЧКА ТОПОЛА (1944-1959), 1944- 1960
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈША – БАЈША
(1944-1959), 1941 – 1959

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЧИР – ПАЧИР
(1944 – 1959), 1931 – 1957

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРА МОРАВИЦА
– СТАРА МОРАВИЦА (1945- 1965), 1944-1966

НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БАЧКА ТОПОЛА –
БАЧКА ТОПОЛА (1945-1959), 1944-1963

НАРОДНИ ОДБОР I РЕОНА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1944 -1952), 1944 – 1953

НАРОДНИ ОДБОР II РЕОНА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1944 – 1952), 1945 – 1953

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКИ СОКОЛАЦ –
БАЧКИ СОКОЛАЦ (1944-1955), 1947 – 1955
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛИ БЕОГРАД –
МАЛИ БЕОГРАД (1944 – 1955), 1947-1955
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЊЕГУШЕВО –
ЊЕГУШЕВО (1944-1955), 1946-1955

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО ОРАХОВО НОВО ОРАХОВО (1944 – 1955), 1947 – 1955
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУНАРОШ –
ГУНАРОШ (1950-1957), 1951- 1956
НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1955 – 1965), 1947 – 1966

КОМАНДА МЕСТА СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1944
– 1945), 1944 – 1945

А.2. ПРАВОСУЂЕ

А.2.1 АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.

Овом подгрупом је обухваћено девет фондова. Четири фонда садрже
грађу која је настала радом властелинских судова, који су били
првостепени судски органи надлежни за решавање грађанских,
кривичних и предмета везаних за феудалне дажбине кметова. Ови
судови су карактеристични за феудалну епоху. Укинути су након
револуције 1848. године у Угарском делу Монархије. Судбени сто Суботице је основан 1861. године, његовим оснивањем судска власт је
враћена градском управном органу – Муниципији. Овај суд је укинут 1872.
године.
Карактеристике грађе: Код Ф.6 књиге и списи су сачувани у
потпуности, од тога књига 24, кутија 9 у количини од 1,10 метара. Грађа
је писана на мађарском и латинском језику. Код Ф.9 осим латинског и
мађарског документи су писани на српском и немачком језику у 1%. Код
Ф.20 скоро сва документа су 90% писана на мађарском, а 10% на
немачком језику.
Временски распон грађе: Распон сачуване грађе код ових фондова
иде од 1783-1847. године. Најстарију архивску грађу имају Властелински
судови од 1783. до 1848. године, док Судбени и Краљевски сто Суботице
иду од 1861-1918. године. Срески суд Суботица има распон грађе од
1875-1918. године.
Степен сређености и информативна средства: Сви архивски
фондови из ове групе су сређени са сумарним инвентаром изузев фонда
34 и фонда 160.
Начин заштићености: У циљу заштите је извршено микрофилмовање код Ф.6 за књиге записника у количини од 25, код Ф.9-26 књига,
Ф.10–36 књига, Ф.12–29 књига, Ф.20-4 књиге. Код осталих фондова грађа
за истраживање је доступна у оригиналу.
1. A.2.1.Ф.6
2. A.2.1.Ф.9
3. A.2.1.Ф.10

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА ЧАНТАВИР
(CSANTAVÉRI ÚRISZÉK) - CSANTAVÉR
(ЧАНТАВИР) (1779-1848), 1783-1848

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД ГРАДА СУБОТИЦЕ
(SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS ÚRISZÉKE) –
SZABADKA (СУБОТИЦА) (1779-1848), 1794-1848
ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА БАЈМОК (BAJMOKI
ÚRISZÉK) - BAJMOK (БАЈМОК) (1779-1848), 17921847
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4. A.2.1.Ф.12
5. А.2.1.Ф.17
6. А.2.1.Ф.20
7. A.2.1.Ф.23
8. А.2.1.Ф.34
9. А.2.1.Ф.160

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА АЛЕКСАНДРОВО
(SÁNDORI ÚRISZÉK) - SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО)
(1779-1848), 1805-1848
СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА (BEZIRKSGERICHT) THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1850-1861),
1850-1861

СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦЕ (SZABADKA SZABAD
KIRÁLYI VÁROS TÖRVÉNYSZÉKE) - SZABADKA
(СУБОТИЦА) (1861-1871), 1861-1872
КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦА
(SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK ) SZABADKA (СУБОТИЦА) (1871-1918), 1882-1918

СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА (SZABADKAI
JÁRÁSBÍRÓSÁG) - SZABADKA (СУБОТИЦА) (18711918), 1875- 1918

СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYAI
JÁRÁSBÍRÓSÁG) - TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА)
(1872-1918), 1872-1897
A.2.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918-1941

У овој групи фондова се налазе два архивска фонда. Фонд број 45 је
фонд са сложеном структуром. Састоји се од следећих организационих
јединица или серија: Председништва (1915, 1919-1941), Општег одељења (1907, 1919-1941), Кривичног одељења (1920-1941), Грађанског
одељења (1920-1940), Судског затвора (1918, 1922-1938) и стечајног
одељења (1921-1940). Код фонда 212 налазимо списе подељене у
старешинске „КС“, Кривичне предмете „КК“, оптужнице „КТ“, опште предмете под ознаком „КНС“.
Карактеристике грађе: Код Ф.45 - Окружни суд Суботица, књиге су
делимично сачуване а списи су скоро у потпуности сачувани. Укупно је
сачувано 113,24 метра. Код другог фонда број 212 списи нису сачувани
а књиге су делимично сачуване у количини од 1,80 метара.
Временски распон грађе: Ова архивска грађа садржи документа из
периода 1907-1940. године.
Степен сачуваности и информативна средства: Сви фондови су
сређени са сумарним инвентаром. За фондове је израђена историјска
белешка.
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Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. А.2.2.Ф.45
2. А.2.2.Ф.212

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА (1919-1941),
1907-1941

ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1919-1940), 1919-1940
А.2.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1941-1944

У ову групу је уврштен само један фонд под називом Ф.62 Краљевски
судбени сто Суботица.
Карактеристике грађе: Грађа овога фонда је фрагментарно сачувана
у количини од три књиге и двадесетчетири кутије у количини од 3,20
метра. Овај фонд се састојао од више организационих јединица: Општег
одељења, Председништва, Кривичног и Грађанског одељења. Документација је писана већим делом на мађарском језику.
Временски распон грађе: У овом фонду документација обухвата
временски период од 1941-1944. године.
Степен сређености и информативна средства: За овај фонд је
израђен сумарни инвентар са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу пошто
није микрофилмована ни дигитализована.
1. А.2.3.Ф.62

КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО (SZABADKAI KIRÁLYI
TÖRVÉNYSZÉK) - SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1941-1944), 1941-1944
А.2.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

Из ове групе фондова су сачувана два фонда. Фонд број 86 је сачуван
у количини од 34,92 метара а Ф.97 је излучен. Окружни суд Суботица
(Ф.86) се састојао од следећих организационих јединица : Судска управа,
Кривично одељење, Грађанско одељење, Судски затвор, Трговачки суд
као регистратурски суд и Аграрни суд.
Карактеристике грађе: За фонд број 86. грађа је делимично сачувана. Окружни народни суд у Суботици је основан 1945. године. Његова
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надлежност се протезала на Суботицу, Бачку Тополу и Сенту. Документи
су писани на српском и мађарском језику.

Временски распон грађе: Иако је временски период из којег датира
овај стваралац грађе 1945-1959. година, сачуван је документ из 1876.
године.

Степен сређености и информативна средства: За овај фонд су
израђени сумарни инвентар са ширим подацима о фонду и именски
регистри.
Начин заштићености: Грађа се користи у оригиналу.

1. А.2.4.Ф.86
2. А.2.4.Ф.97

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА (1945 -), 1876-1959

ОКРУЖНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА - СУБОТИЦА
(1947-1953), 1947-1950

А.3. ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
А.3.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.
У овој групи фондова се налази само један фонд под бројем 168 Команда суботичког подручја - Суботица. Фонд садржи деловоднике тј.
списак целокупног људства у логору Секић, попис немаца који су били у
логору. Такође су сачувани платни спискови запослених.
Карактеристике грађе: Књиге су добро сачуване а списи делимично.
Укупно је сачувано 0,20 метара, а документи су писани на српском језику.
Временски распон грађе: Ова група обухвата временски период од
1944-1945. године.

Степен сређености и информативна средства: За овај фонд је
израђен сумарни инвентар са ширим подацима о фонду.

Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање у
оригиналу.
1. А.3.4.Ф.168
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КОМАНДА СУБОТИЧКОГ ПОДРУЧЈА - СУБОТИЦА
(1944-1945), 1944-1945

А.4. ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Ова подгрупа обухвата десет фондова који су настали радом више
просветних установа у Суботици. Међу њима се налази неколико гимназија и неколико специјализованих школа. Грађанске школе у Војводини
су током друге половине XIX и у првој половини XX века биле подељене
на мушке и женске школе. Средње грађанске школе су биле подељене
и по струци.
По количини сачуване архивске грађе највећи фонд је 19 - Гимназија
Суботица. Грађа садржи податке о ученицама, о раду и финансирању
саме школе, матичне књиге запослених, записнике, материјале о
полагању завршних испита у Гимназији школске 1976/77. године. Гимназија је имала природно-математички и друштвено-језички смер. Остали
фондови који имају сачувану грађу углавном, имају сачуване књиге.
Карактеристике грађе: За фондове ове подгрупе је сачуван највећи
број архивске грађе у књигама. Код појединих фондова списи нису
сачувани. Укупна количина грађе за ове фондове износи 28,76 метара.
Језик грађе је српски, латински, немачки и мађарски.
Временски распон грађе: Архивска грађа обухвата период од
1852-1981. године.
Степен сређености и информативна средства: Израђени су сумарни инвентари са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Пошто архивска грађа није микрофилмована
ни дигитализована истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. А.4.1.Ф.19
2. A.4.1.Ф.27

3. А.4.1.Ф.33
4. А.4.1.Ф.35

ГИМНАЗИЈА „МОША ПИЈАДЕ“ (GIMNÁZIUM) СУБОТИЦА (1852-), 1852-1977

ДРЖАВНА ЖЕНСКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА
(MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNY
ISKOLA) - SZABADKA (СУБОТИЦА) (1875-1944),
1875-1943
ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1884- ), 1887-1954

ДРЖАВНА МУШКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА
(SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI
FIÚISKOLA) - СУБОТИЦА (1892-1944), 1892-1944
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5. А.4.1.Ф.42

6. А.4.1.Ф.44
7. А.4.1.Ф.105
8. А.4.1.Ф.169
9. А.4.1.Ф.186
10. А.4.1.Ф.210

ДРЖАВНА ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА (SZABADKAI
MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FELSŐBB
LEÁNYISKOLA ) - СУБОТИЦА (1907-1920),
1907-1920
ПОТПУНА ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА - СУБОТИЦА
(1925-1950), 1925-1951

ШКОЛА ЗА ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋНИКЕ - СУБОТИЦА
(1947-1954), 1947-1954
ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ (KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ
INTÉZET) - SZABADKA (СУБОТИЦА) (1942-1944),
1942-1944
ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
РАДНИКА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1897-1955),
1897-1955

ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1968-1981), 1968-1981

А.4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У овој подгрупи фондова се налази петнаест фондова. Већина сачуване грађе из ове подгрупе фондова датира из периода после Другог
светског рата. Код пет фондова налазимо документацију из периода
након стварања Краљевине Југославије и раније.
Карактеристике грађе: Архивска грађа је код већине фондова делимично сачувана. Укупна количина износи 6,65 метара. Сачувани документи су на српском, хрватском, буњевачком и мађарском језику.

Временски распон грађе: Временски распон грађе се протеже од
1878-1975. године. Само код једног архивског фонда грађа датира из XIX
века.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са сумарним инвентаром и израђеном белешком о фонду.

Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па корисници могу да је користе у оригиналу.
1. А.4.2.Ф.28
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ПУЧКА КАСИНА - СУБОТИЦА (1878-1947),
1878-1947

2. A.4.2.Ф.48
3. А.4.2.Ф.49
4. А.4.2.Ф.52
4. А.4.2.Ф.74
5. А.4.2.Ф.156
6. А.4.2.Ф.157
7. А.4.2.Ф.158
8. А.4.2.Ф.171
9. А.4.2.Ф.182
10. А.4.2.Ф.183
11. А.4.2.Ф.184
12. А.4.2.Ф.190
13. А.4.2.Ф.196
14. А.4.2.Ф.220

ХРВАТСКИ КАТОЛИЧКИ ОРАО - СУБОТИЦА
(1920-1929), 1920-1929

БУЊЕВАЧКО МОМАЧКО КОЛО - СУБОТИЦА
(1920-1946), 1928-1946

ХРВАТСКО ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО „НЕВЕН“СУБОТИЦА (1920-1943, 1946-1947), 1925-1943
ОДБОР ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ САРАДЊУ
СРБИЈЕ СА СССР - СУБОТИЦА (1945-1949),
1945-1949

САВЕЗ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1948-1960)

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1948-1965), 1948-1965

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1960-1969), 1960-1969
СУБОТИЧКО ОБРТНИЧКО И ГРАЂАНСКО
ПЕВАЧКО ДРУШТВО - СУБОТИЦА (1928-1941),
1926-1941
ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ХАРМОНИКЕ
(HARMONIKA BARÁTOK EGYESÜLETE) СУБОТИЦА (1969-1974), 1969-1974

ТРИБИНА МЛАДИХ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1963-1973), 1973

КУД „ЈОВАН МИКИЋ“ ТАВАНКУТ - ТАВАНКУТ
(?-?), 1970-1973

УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И
ИЗВОЂАЧА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1970-1972), 1970-1972
ЦЕНТРАЛНИ ПИОНИРСКИ ДОМ БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА (1968-1975), 1968-1975

ХРВАТСКА ПРИВРЕДНА ОМЛАДИНА - СУБОТИЦА
(1939-1944), 1942-1944
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А.5 СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
А.5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
Ова подгрупа обухвата три архивска фонда. Два фонда су сређена а
Ф.37 је делимично сређен, сумарни инвентар је урађен само за књиге
без увода и историјске белешке. Окружни уред за осигурање радника
Суботица је основан 1892. године са циљем да пруже у натури или новцу
помоћ својим осигураницима. За време Краљевине Југославије број
осигураних лица у Суботици годишње је износио у просеку око 20.000
хиљада (1922-1926. године).
Карактеристике грађе: Највише архивске грађе је сачувано у оквиру
Ф.37, са 474 књиге и списима који износе 134, 35 метара. Језик грађе је
српски и мађарски.
Временски распон грађе: Архивска грађа датира из периода 18931975. године.
Степен сређености и информативна средства: Осим Ф.37,
фондови имају сумарне инвентаре са историјском белешком.
Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање у
оригиналу.
1. А.5.1.Ф.37
2. А.5.1.Ф.79

3. А.5.1.Ф.175

ОКРУЖНИ УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА СУБОТИЦА (1892-1948), 1893-1948

ДЕЧИЈИ ДОМ - СУБОТИЦА (1904-1955), 1904-1955

ДОМ УЧЕНИКА (DIÁKOTTHON) - БАЧКА ТОПОЛА
(1956-1975), 1949-1975
А.6 ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО
А.6.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ

У ову подгрупу фондова спада један архивистички фонд из
временског периода 1906-1948. године. Банка је радила у првој половини
XX века, мада је више пута мењала власнике. Одлуком од 1945. године
уследила је ликвидација банке која је окончана 1948. године.
Карактеристике грађе: Архивска грађа је сачувана у количини од 104
књиге, 385 кутија у количини од 50,10 метара. Писана је на српском,
мађарском и немачком језику.
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Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана у временском
распону 1905-1948. године.
Степен сређености и информативна средства: За овај фонд је
израђен сумарни инвентар са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа није ни микрофилмована ни
дигитализована па истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. А.6.1.Ф.43

ОПШТА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д. - СУБОТИЦА
(1906-1948), 1905-1948
А.6.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ
А.6.2.1. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

У ову подгрупу фондова спада седам архивских фондова. На основу
сачуване архивске грађе можемо сазнати о развоју првих трговинских,
привредних и угоститељских комора у Суботици. Захваљујући сачуваној
грађи Ф.36 сазнајемо да је постојало удружење за регулацију копнених
вода и за заштиту околине од поплаве Дунава.
Карактеристике грађе: Код Ф.36 књиге нису сачуване а списи су
фрагментарно сачувани. Код Ф.56 књиге и списи су у потпуности
сачувани. Код осталих фондова архивска грађа је делимично сачувана.
Укупна количина сачуване грађе износи 24,10 метара. Језик грађе је
српски, мађарски и немачки.
Временски распон грађе: Временски распон код ових архивских
фондова је 1883-1965. године, крај XIX и прва половина XX века.
Степен сређености и информативна средства: Архивски фондови
су сређени, са сумарним инвентарима и ширим белешкама о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. A.6.2.1.Ф.36

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И
РЕГУЛАЦИЈУ КОПНЕНИХ ВОДА У БОГОЈЕВУ И
ВАЈСКОЈ (GOMBOS - VAJSZKAI ÁRMENTESÍTÖ ÉS
BELVÍZ SZABÁLYZÓ TÁRSULAT) - GOMBOS
(БОГОЈЕВО) (1883 - 1898), 1883-1898

2. А.6.2.1.Ф.56

УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У НОВОМ САДУ
ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1932 - 1942), 1932 - 1945
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3. А.6.2.1.Ф.120
4. А.6.2.1.Ф.121
5. А.6.2.1.Ф.123
6. А.6.2.1.Ф.137
7. A.6.2.1.Ф.143

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА - СУБОТИЦА
(1950-1962), 1933-1963

СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА - СУБОТИЦА
(1952-1962), 1952-1962

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1951-1962), 1947 - 1962

ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА (1952-1960), 1952-1960
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕЗА СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1962 - 1965), 1962-1965
А.6.2.2. ЗАДРУЖНИ САВЕЗИ

Ову подгрупу чини пет архивских фондова. Архивска грађа је сачувана
у малој количини. Архивску грађу чине спискови чланова Задруге који су
купили или продали станове уз помоћ Задруге, уговори о куповини стана
са решењем о ликвидацији Задруге.
Карактеристике грађе: Архивска грађа која се односи на задружне
савезе је сачувана у малој количини од 0,59 дужних метара. Архивска
грађа је писана на српском језику.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана из периода 1960-1972.
године из времена социјалистичког самоуправљања.
Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
и садрже сумарне инвентаре са ширим подацима о фонду.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу јер није
извршено микрофилмовање ни дигитализовање.
1. А.6.2.2.Ф.193
2. А.6.2.2.Ф.194
3. А.6.2.2.Ф.203
4. А.6.2.2.Ф.204
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СТАМБЕНА ЗАДРУГА „МИЛИ ДОМ“ - СУБОТИЦА
(1961-1972), 1960-1972
СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА „СЛОГА“ СУБОТИЦА (1955-1972), 1971-1972

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „УДАРНИК“ - СУБОТИЦА
(1962-1971), 1971

СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА ТРГОВИНСКИХ
РАДНИКА - СУБОТИЦА (? - 1972), 1963-1972

5. А.6.2.2.Ф.205

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА „ЕКСПРЕС“
РАДИОНИЦА ЗА ПОПРАВКУ ОБУЋЕ - СУБОТИЦА
(1964-1972), 1964-1972
А.6.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

Архивску грађу чине регистри пројеката и списи. У грађи се могу наћи
пројекти стамбених зграда и блокова, пословних зграда, пројекти културних , здравствених, социјалних установа и других организација. Сачувани
су урбанистички планови за Суботицу, Апатин, Палић, Сенту и Сомбор.
Карактеристике грађе: Највише сачуване грађе садржи архивски
фонд 185 где је укупно сачувано 13,22 метра. Укупно је сачувано за ову
групу фондова 23,44 метра. Грађа је писана на српском и мађарском
језику.
Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа датира из
периода 1934-1978. године.
Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са сумарним инвентарима. За фонд Ф.185 је израђен аналитички
инвентар за 1024 описа.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па се може користити у оригиналу.
1. A.6.3.Ф.124
2. А.6.3.Ф.134
3. А.6.3.Ф.135
4. А.6.3.Ф.161

5. А.6.3.Ф.162
6. А.6.3.Ф.185

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1960-1964), 1960- 1964
ПРВА СТАМБЕНА УПРАВА - СУБОТИЦА (19541959), 1954-1959

ДРУГА СТАМБЕНА УПРАВА - СУБОТИЦА (19551959), 1954-1959
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА ОД
ПЛАСТИЧНИХ МАСА „ПЛАСТИКА“
(ГAЛВAНОПЛАСТИКА) - БАЈМОК (1961-1970),
1960-1970

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА
ВОЈВОДИНУ - СЕКЦИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА (1945), 1945-1946
ПРОЈЕКТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АРХИТЕКТ“ СУБОТИЦА (1953-1962), 1934 - 1974

343

7. А.6.3.Ф.188

8. А.6.3.Ф.198

9. А.6.3.Ф.201
10. А.6.3.Ф.207

„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ООУР
„СУБОТИЦА - СИГУРНОСТ“ - СУБОТИЦА
(1968-1977), 1968-1977
„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ ООУР
„ТОПОЛА-СИГУРНОСТ“ - БАЧКА ТОПОЛА
(1974-1978), 1974-1978

МЕТАЛНО-ПРЕРАЂИВАЧКО ПРОИЗВОДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „КЉУЧ“ - ЛОВЋЕНАЦ (1964-1975),
1964-1975

ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ - СУБОТИЦА
(1960-1968 - 1966), 1966 - 1968
А.6.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

Ова подгрупа фондова садржи податке о раду фабрика и индустрије
у Суботици. Кроз документа ових предмета пратимо развој индустрије у
периоду од 1906. до 1980. године, до данашњих дана. Неке од фабрика
и данас постоје и раде као што су „Север“, „Пионир“.
Карактеристике грађе: За поједине фондове ове групе грађа је
сачувана већим делом а код појединих грађа је сачувана делимично и у
мањем броју. Највише грађе је сачувано код Ф.195 у количини од 27,72
дужна метра, а најмање код Ф.219 где је сачувано 0,03 дужна метра.
Укупно је сачувано 40,45 метара. Грађа је писана на српском, мађарском,
немачком, енглеском и француском језику.
Временски распон грађе: Временски распон сачуване архивске
грађе је 1923-1979, од времена Краљевине СХС па до времена социјалистичке Југославије.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови имају
сумарни инвентар са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па се може користити у оригиналу.
1. А.6.3.1.Ф.53
2. А.6.3.1.Ф.73
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ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРОЈЕВА „СЕВЕР“ СУБОТИЦА (1923-1946), 1923-1946

ФАБРИКА КОНЗЕРВИ „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА
(1946-1948), 1942-1948

3. А.6.3.1.Ф.75
4. А.6.3.1.Ф.76
5. А.6.3.1.Ф.90
6. А.6.3.1.Ф.110
7. А.6.3.1.Ф.155
8. А.6.3.1.Ф.177
9. А.6.3.1.Ф.187
10. А.6.3.1.Ф.195
11.А.6.3.1.Ф.219

„29 НОВЕМБАР“ ФАБРИКА МЕСА И
СУХОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА
(1906- ?), 1942-1948
ФАБРИКА ЦИПЕЛА „ПРВА ПЕТОЉЕТКА“ СУБОТИЦА (1946-1948), 1947-1948

ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ И БОМБОНА „ПИОНИР“ СУБОТИЦА (1917- ), 1947-1948

ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - БАЈМОК (1924-1957),
1940-1957
ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА И
АУТОМАТСКИХ УРЕЂАЈА „МЕТАЛ“ - БАЈМОК
(1960-1970), 1960-1970
ФАБРИКА ЧЕТАКА „БАЧКА“ - СУБОТИЦА
(1961-1973), 1945-1973

ФАБРИКА ТЕКСТИЛА „МОРАВИЦА“ СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА (1961-1968),
1961-1976

ИНДУСТРИЈСКО ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ
„БАЧКАПРОДУКТ“ - СУБОТИЦА (1952-1976),
1945-1979

ЦИГЛАНА ИМРЕ БОДРОГ - БАЧКА ТОПОЛА
(1924- ?), 1926-1936

А.6.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
Сви архивски фондови припадају социјалистичком друштвеном
периоду. Архивска грађа ових фондова је настала након 1944. године. У
ову подгрупу фондова спада десет архивских фондова.
Карактеристике грађе: Архивска грађа ових фондова је мањим
делом сачувана. Највише архивске грађе је сачувано у архивском фонду
под бројем Ф.213 у количини од 11,80 метара. Укупна количина архивске
грађе је 21,12 метара. Грађа је писана на српском и мађарском језику.

Временски распон грађе: Временски период ове подгрупе фондова
је 1944-1980. године. Сва грађа која је сачувана потиче из периода након
завршетка Другог светског рата.
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Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентаром.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. A.6.3.2.Ф.66
2. А.6.3.2.Ф.72
3. А.6.3.2.Ф.77
4. А.6.3.2.Ф.112
5. А.6.3.2.Ф.113
6. А.6.3.2.Ф.139
7. А.6.3.2.Ф.142
8. А.6.3.2.Ф.192

9. А.6.3.2.Ф.206
10. А.6.3.2.Ф.213

РЕОНСКА УПРАВА НАРОДНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1944-1946), 1944-1946

УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ДОБАРА - СУБОТИЦА (1945-1946), 1945-1946
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДГОЈ И ТОВ СВИЊА СУБОТИЦА (1945-1951), 1945-1950

РЕОНСКА СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУБОТИЦА (1948 - 1956), 1948-1956

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА „БАЗА“
- СУБОТИЦА (1947-1952), 1947-1952
ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - СУБОТИЦА
(1956 - 1957), 1956-1957
СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШУМАРСКА
КОМОРА - СУБОТИЦА (1960-1962), 1960-1962

„АГРОБИРО“ БИРО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1959-1972), 1959-1972

УДРУЖЕЊЕ ЖИТАРСКО-МЛИНАРСКИХ
ПРЕДУЗЕЋА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ „СЕВЕРНА БАЧКА“
- СУБОТИЦА (1966-1972), 1968 - 1972

КУДЕЉАРА „БОРИС КИДРИЧ“ МАЛИ ИЂОШ МАЛИ ИЂОШ (1947-1952, 1953-1980), 1944- 1980

А.6.3.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Сви фондови из ове подгрупе припадају времену након завршетка
Другог светског рата. Већина стваралаца ове грађе је започела свој рад
у првим послератним годинама. Све трговачке и угоститељске радње су
радиле у краћем временском раздобљу.
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Карактеристике грађе: Општа карактеристика ове грађе за све
фондове је да је сачувана у мањем обиму. Код већине фондова грађа је
сачувана само у фрагментима. Највише сачуване грађе има архивски
фонд под бројем Ф.92 у количини од 4,80 метара. Сачувана грађа је
писана на српском језику.
Временски распон грађе: Све ове институције су настале и радиле
су у доба социјализма. Распон грађе је 1945-1978. године.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентаром.
Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу пошто
није микрофилмована ни дигитализована.
1. А.6.3.3.Ф.89
2. А.6.3.3.Ф:91
3. А.6.3.3.Ф.92
4. А.6.3.3.Ф.93
5. А.6.3.3.Ф.95
6. А.6.3.3.Ф.98
7. A.6.3.3.Ф.99
8. А.6.3.3.Ф.103
9. А.6.3.3.Ф.104

ТРГОВАЧКА РАДЊА „НАШЕ ДЕТЕ“ - СУБОТИЦА
(1947-1953), 1947-1953
ГРАДСКИ НАРОДНИ МАГАЗИН „ГРАМАГ“ СУБОТИЦА (1946-1952), 1946-1951

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦАМА
„ЖИТОПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА (1945-1951), 19451952

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ МЕСОМ И
МЕСНАТИМ ПРОИЗВОДИМА „ГРАДСКА МЕСАРА“
- СУБОТИЦА (1947-1952), 1946-1952
ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ВОЋЕМ,
ПОВРЋЕМ И ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА
„ИСХРАНА“ - СУБОТИЦА (1947-1956), 1946-1955
ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
ТЕКСТИЛОМ И ОБУЋОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО
„ГРАТЕКС“ - СУБОТИЦА (1947-1951), 1946-1951

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКОМ И СТОЧНИМ
ПРОИЗВОДИМА „СТОЧАР“ - СУБОТИЦА (19471951), 1945-1951

ИНВАЛИДСКО КОМИСИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЦА (1948-1954), 1948-1954

ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛОМ,
ГАЛАНТЕРИЈОМ, ПАРФИМЕРИЈОМ И ОБУЋОМ
НА МАЛО „СУБОТИЧКИ МАГАЗИН“ - СУБОТИЦА
(1949-1954), 1949- 1954
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10. А.6.3.3.Ф.111
11. А.6.3.3.Ф.114
12. А.6.3.3.Ф.117
13. А.6.3.3.Ф.125
14. А.6.3.3.Ф.126
15. А.6.3.3.Ф.127
16. А.6.3.3.Ф.128
17. А.6.3.3.Ф.129
18. А.6.3.3.Ф.130
19. А.6.3.3.Ф.131
20. А.6.3.3.Ф.132
21. А.6.3.3.Ф.133
22. А.6.3.3.Ф.136
23. А.6.3.3.Ф.149
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ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВАЧКО
ПОСРЕДОВАЊЕ „КОМЕРЦИЈА“ - СУБОТИЦА
(1948-1953), 1948-1953
УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАГЊЕ“ СУБОТИЦА (1948-1955), 1949-1955

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
МЕШОВИТОМ РОБОМ НА МАЛО „КОЛОНИЈАЛ“ СУБОТИЦА (1952-1954), 1952- 1954

„БРЕСКВА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА
ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА (1954), 1954
„ДУЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА
(1954), 1954
„КРУШКА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА
ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА (1954), 1954

„МАЛИНА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА
ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СУБОТИЦА (1954), 1954
„ТРЕШЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ВОЋЕМ И ПОВРЋЕМ - СУБОТИЦА (1954-1959),
1954-1959
САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РЕСТОРАН „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА (19541955), 1954-1956
„БАЛКАН“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА
РАДЊА - СУБОТИЦА (1954- 1957), 1954-1957

КОМИСИОНА РАДЊА БРОЈ 5 - СУБОТИЦА (19541957), 1954-1957
„ФРУШКА ГОРА“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА
РАДЊА - СУБОТИЦА (1954- 1958), 1954-1958
ПОСРЕДНИЧКИ БИРО „ПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА
(1954-1958) 1954-1958

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И КОМИСИОН
„КОМЕРЦ - ПРОДУКТ“ СТАРА МОРАВИЦА СТАРА МОРАВИЦА (1964- 1966), 1963-1965

24. А.6.3.3.Ф.167
25. А.6.3.3.Ф.191
26. А.6.3.3.Ф.214

„ПОЉО-ПРОИЗВОД“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА СУБОТИЦА (1951-1952), 1951- 1952

САМОСТАЛНА РАДНА ЈЕДИНИЦА РЕСТОРАН
„ЕСТРАДА“ - СУБОТИЦА (1970- 1976), 1970-1976
ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ СУБОТИЦА (1973-1978), 1973-1978
А.6.3.4. САОБРАЋАЈ

У ову погрупу фондова спада један фонд Ф.39 Суботичка електрична
жељезница и осветљење д.д. Ово предуће је основано 1897. године. У
делокруг предузећа су спадали: термоелектрана - топлана, електрични
трамвај - Суботицатранс, електрична мрежа и улична расвета.
Карактеристике грађе: Грађа је сачувана у количини од 82 књига, 159
кутија у количини од 17, 18 метара. Језик грађе је српски, мађарски,
немачки, енглески и француски.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана из временског периода
1896-1947. године. Распон грађе обухвата период из времена АустроУгарске па до социјалистичке Југославије.
Степен сређености и информативна средства: Овај фонд је сређен
и садржи сумарни инвентар са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу јер није
микрофилмована ни дигитализована.
1. А.6.3.4. Ф.39

ЕЛЕКТРИЧНА ЖЕЛЕЗНИЦА И ОСВЕТЉЕЊЕ Д.Д. СУБОТИЦА (1897-1946), 1896-1947
А.6.3.5. ОСТАЛО

У ову подгрупу архивских фондова спада пет архивских фондова. Сва
архивска грађа која је сачувана код ових фондова је настала након
завршетка Другог светског рата.
Карактеристике грађе: Општа карактеристика код свих фондова ове
подгрупе је да су они делимично сачувани. Највише архивске грађе је
сачувано код Ф.197 у количини од 2,70 метара. Укупно је сачувано 4,66
метара. Језик на коме је писана грађа је српски и мађарски.
Временски распон грађе: Најстарији документ потиче из 1948. а најмлађи из 1979. године. Документи су из доба социјализма.
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Степен сређености и информативна средства: У овој подгрупи
фондова сви фондови су сређени са израђеним сумарним инвентарима.
Начин заштићености: Сви фондови се користе у оригиналу јер нису
микрофилмовани ни дигитализовани.
1. А.6.3.5.Ф.94
2. А.6.3.5.Ф.119
3. А.6.3.5.Ф.150
4. А.6.3.5.Ф.151
5. А.6.3.5.Ф.197

КОМУНАЛНА УСТАНОВА „ДОМ“ - СУБОТИЦА
(1949-1950), 1952-1955

ГРАДСКА МЛЕКАРА - СУБОТИЦА (1949- 1955),
1948-1956

КОМУНАЛНО- ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ
КОМБИНАТ“ - СТАРА МОРАВИЦА (1959-1966),
1959-1966
КОМУНАЛНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗАЈЕДНИЦА“ - СТАРА МОРАВИЦА (1962- ?),
1961-1965

ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕБАПЛАСТ“ БАЈМОК - БАЈМОК (1964-1972),
1964 - 1979
А.6.4. ЗАНАТСТВО

Ова подгрупа фондова садржи девет фондова. Фондови су из временског распона од доба Аустро-Угарске монархије па до времена
социјалистичке Југославије.

Карактеристике грађе: Најстарији сачувани документи из ове подгрупе фондова припадају Ф.30 Удружењу занатлија - Суботица где имамо
архивске грађе од 1867-1975. године. Овај фонд има и највише сачуване
грађе у количини од 12,10 метара. Остали фондови имају сачуване грађе
у укупној количини од 30,57 метара. Језик грађе је српски и мађарски.
Временски распон грађе: Грађа обухвата временски период од
1867-1975. године. Од 1886. године постоји Удружење занатлија у
Суботици. После Другог светског рата Удружење прераста у занатску
комору.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентаром и белешкама о фонду.

Начин заштићености: Пошто фондови нису микрофилмовани ни
дигитализовани користе се у оригиналу.
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1. А.6.4.Ф.30
2. А.6.4.Ф.102
3. А.6.4.Ф.115
4. А.6.4.Ф.140
5. А.6.4.Ф.144
6. А.6.4.Ф.145
7. А.6.4.Ф.170
8. A.6.4.Ф.173
9. А.6.4.Ф.189

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - СУБОТИЦА (18861950), 1867 - 1950

ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА II РЕОНА „КОЗАРА“ СУБОТИЦА (1946-1953), 1946-1953

„ОБУЋАР“ ЗАНАТСКА РАДЊА - СУБОТИЦА (1948 1958), 1950 - 1958
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „БРЗА
ИЗГРАДЊА“ - СУБОТИЦА (1959-1973), 1959-1965

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА (1887-1950), 1879-1953
СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА (1950-1959) 1947- 1965

ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКИХ УДРУЖЕЊА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1946-1947), 1946- 1947

УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ ГРАД“ - СУБОТИЦА (19641978), 1963-1975
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА „ПАПУЧА“ СУБОТИЦА (1957-1974), 1974
А.6.5. ЗАДРУГЕ

У ову погрупу спада пет архивских фондова. Сва архивска грађа је
настала у периоду након 1944. године.
Карактеристике грађе: Општа карактеристика ове грађе је да је
сачувана делимично. Укупна количина сачуване грађе за све фондове је
11,62 метра. Грађа је писана на српском језику.
Временски распон грађе: Временски период који обухвата ову групу
фондова је 1945-1958. година.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са сумарним инвентарима и историјским белешкама.
Начин заштићености: Пошто фондови нису микрофилмовани ни
дигитализовани користе се у оригиналу.
1. А.6.5.Ф.80

ПРВА ЗАНАТСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА СА
ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ „СЛОБОДА“ СУБОТИЦА (1945-1955), 1945-1955
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2. А.6.5.Ф.118
3. А.6.5.Ф.122
4. А.6.5.Ф.147
5. А.6.5.Ф.153

ПРВА КОРПАРСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА СУБОТИЦА (1952-1958) (1958), 1952-1957
МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКО ЗАДРУГА
„БУДУЋНОСТ“ - СУБОТИЦА (1952-1958),
1952-1958

ЗАНАТЛИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА У
БАЧКОЈ ТОПОЛИ - БАЧКА ТОПОЛА (1947-1951),
1947-1951
РАНАПОЗ - РАДНИЧКО НАМЕШТЕНИЧКА
НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА СУБОТИЦА (1945 -1950), 1945-1950
А.6.5.1. ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

У ову подгрупу фондова спада само један архивски фонд. Оснивачка
скупштина ове задруге је одржана марта 1948. године, а Задруга је
постојала до новембра 1959. године.
Карактеристике грађе: Архивска грађа овога фонда је добро сачувана, 26 књига, 81 кутија, укупно 8,03 метара. Језик грађе је српски.
Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана за период
1948-1962. године.
Степен сређености и информативна средства: Овај фонд је сређен
са израђеним сумарним инвентаром.
Начин заштићености: Фонд није микрофилмован ни дигитализован
па се архивска грађа може користити у оригиналу.
1. А.6.5.1.Ф.141

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА СУБОТИЦА (1948-1959), 1948-1962
А.6.5.5. КРЕДИТНЕ ЗАДРУГЕ

Ова подгрупа фондова обухвата само један архивски фонд. Ова
кредитна задруга је пословала на територији Бајмока. Основана је пре
Другог светског рата 1938. године. Обављала је послове штедње, кредита и помоћи.
Карактеристике грађе: Грађа овога фонда је фрагментарно сачувана. Сачувано је осам књига, једна кутија, укупно 0,42 метра грађе. Језик
грађе је српски и мађарски.
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Временски распон грађе: Овај архивски фонд обухвата документацију из временског периода 1938-1953. године.
Степен сређености и информативна средства: Овај фонд је сређен
са израђеним сумарним инвентаром и ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Пошто грађа није микрофилмована ни дигитализована документи се могу користити у оригиналу.
1. А.6.5.5.Ф.59

ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ, КРЕДИТ И ПОМОЋ БАЈМОК (1938-1953), 1938-1953

А.7. ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ова подгрупа фондова обухвата девет архивских фондова. Два
фонда под бројем Ф.217 и Ф.218 су из периода Краљевине Југославије,
а остали су из доба социјалистичког периода 1944-1990. године. Највише
грађе која је сачувана говори о деловању комунистичких организација на
градском и среском нивоу.
Карактеристике грађе: Највише сачуване грађе има Ф.88, где је
укупно сачувано 32,80 метара. Више сачуване грађе имамо још код Ф.67
у количини од 8,42 метра, Ф.96 у количини од 86,40 метара и Ф.87 у
количини од 4,06 метара. Остали фондови имају сачувану грађу у мањој
количини. Језик на коме су писани документи је српски а мањим делом
и мађарски.
Временски распон грађе: Код фондова 217 и 218 распон грађе је
1920-1941, из периода Краљевине Југославије а код осталих фондова из
ове подгрупе је 1944-1990. године.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентарима и белешкама о фонду.
Начин заштићености: Фондови Ф.87 и Ф.88 имају делимично микрофилмовану грађу. Код Ф.87 је микрофилмовано 12 књига а код Ф.88 једна
књига. Код осталих фондова из ове подгрупе архивска грађа се користи
у оригиналу.
1. А.7.1.Ф.67

СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА (19451965), 1945-1965
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2. А.7.1.Ф.78
3. А.7.1.Ф.87
4. А.7.1.Ф.88
5. А.7.1.Ф.96
6. А.7.1.Ф.199
7. А.7.1.Ф.200
8. А.7.1.Ф.217
9. А.7.1.Ф.218

ГРАДСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА
ЖЕНА - СУБОТИЦА (1944-1953), 1944-1953

СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА (1945-1959), 1945- 1959

СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ
- СУБОТИЦА (1945-1965), 1945-1965
ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА
СРБИЈЕ - СУБОТИЦА (1946- 1990), 1952-1990

ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС СТАРА МОРАВИЦА СТАРА МОРАВИЦА (1952- 1965), 1957-1965
ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА (1959- 1965),
1945-1965
СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ (ЦРСОЈ) - СУБОТИЦА
(1919-1929), 1920-1929

МЕСНИ МЕЂУСТРУКОВНИ ОДБОР (УРССЈ) СУБОТИЦА (1925-1940), 1920-1941
A.7.2. СТАЛЕШКА ДРУШТВА

У ову подгрупу фондова спада девет архивских фондова. Најстарију
грађу садржи фонд 159 чија документа датирају од 1900. године из
периода Аустро-Угарске монархије. Ова подгрупа фондова обухвата
раздобље Краљевине Југославије и Социјалистичке Југославије.
Карактеристике грађе: Највише сачуване архивске грађе се налази
у оквиру Ф.51 у количини од 6,54 метра, затим Ф.152 у количини од 6,40
метара. Остали фондови имају сачувану грађу у мањој количини од
Ф.159 који има 2,5 метра до Ф.146 који има само 0,05 метара грађе. Језик
грађе је већим делом српски а само код једног фонда 159 сачувана грађа
је писана и на мађарском језику.
Временски распон грађе: Архивска грађа датира из периода 19001971. године.
Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са сумарним инвентарима и белешкама о фонду.
Начин заштићености: Пошто грађа није микрофилмована ни дигитализована користи се у оригиналу.
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1. А.7.2.Ф.51
2. А.7.2.Ф.55
3. А.7.2.Ф.146
4. А.7.2.Ф.152
5. А.7.2.Ф.154
6. А.7.2.Ф.159
7. A.7.2.Ф.174
8. А.7.2.Ф.202
9. А.7.2.Ф.209

УДРУЖЕЊЕ ТРГОВЦА ЗА ГРАД СУБОТИЦУ СУБОТИЦА (1932-1941; 1944-1948), 1923-1949

УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД СУБОТИЦУ СУБОТИЦА (1905-1948), 1909- 1948

КЛУБ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА (1964-1965), 1964-1965

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА (1949-1960),
1947-1960

РЕОНСКИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА (1948-1949), 1948- 1949
УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - БАЈМОК (1900- 1971),
1900-1971
УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА
БАЧКОТОПОЛСКОГ - БАЧКА ТОПОЛА
(1952- 1960), 1952-1960

УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА И АУТОМЕХАНИЧАРА СУБОТИЦА (1927- ?), 1956-1971

СРЕСКИ ОДБОР (ГРАДСКИ ОДБОР) САВЕЗА
ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
(1953-1959), 1953-1959
А.7.3. ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

У ову подгрупу фондова спадају два архивска фонда. Сачувана
архивска грађа се односи на рад Среског друштва Црвеног крста
Суботице и Среског одбора савеза против алкохолизма. Срески одбор
друштва Црвеног крста је радио у периоду 1929-1941. године.
Карактеристике грађе: За оба фонда архивска грађа је сачувана у
фрагментима. Укупна количина сачуване грађе је 0,19 метара. Језик
грађе је српски.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана за временски период
1934-1966. године.
Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са сумарним инвентаром и израђеном историјском белешком.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни дигитализована па се користи у оригиналу.
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1. А.7.3.Ф.148
2. А.7.3.Ф.165

СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ПРОТИВ
АЛКОХОЛИЗМА - СУБОТИЦА (1961-1966), 19611966

СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СУБОТИЦА СУБОТИЦА (1929-1941), 1934- 1939
А.7.4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

У ову подгрупу фондова спада један архивски фонд. Сачувана грађа
се односи на рад Удружења за образовање пољопривредних радника
које је радило 1903. године.
Карактеристике грађе: За овај архивски фонд грађа је сачувана
делимично.Укупна количина сачуване грађе износи 0,55 метара.
Документа су писана на мађарском језику.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана за временски период
1903-1904. године.
Степен сређености и информативна средства: Фонд је сређен са
сумарним инвентаром са ширим подацима о фонду.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па се користи у оригиналу.
1. А.7.3.Ф.41

СУБОТИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА (SZABADKAI
FŐLDMŰVELŐK MUNKÁSKÉPZŐ EGYLETE) SZABADKA (СУБОТИЦА) (1903-?), 1903- 1904
A.7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

Ова подгрупа садржи три архивска фонда. Грађа обухвата три друштвено-политичка система. Од доба Аустро-Угарске Монархије, Краљевине Југославије до периода социјалистичке Југославије. Најстарија
архивска грађа је из Ф.215 која датира са краја XIX века.
Карактеристике грађе: Највише сачуване архивске грађе садржи
архивски фонд под бројем Ф.40 у количини од 4,80 метара. Укупно је
сачувано 6,00 метара за ову подгрупу фондова. Језик грађе је српски,
мађарски, хрватски, немачки, пољски, чешки.
Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа је из временског
периода 1892-1957. године.
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Степен сређености и информативна средства: Архивска грађа је
сређена са сумарним инвентарима и историјском белешком.
Начин заштићености: Пошто грађа није микрофилмована ни
дигитализована може се користити у оригиналу.
1. А.7.6.Ф.40
2. А.7.6.Ф.54
3. А.7.6.Ф.215

СПОРТСКО ДРУШТВО „БАЧКА“ - СУБОТИЦА
(1901- ), 1901-1957
АУТОМОБИЛСКИ КЛУБ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ - СЕКЦИЈА У СУБОТИЦИ СУБОТИЦА (1925-1945), 1924-1945

СУБОТИЧКИ КОЊИЧКИ КЛУБ (SZABADKAI
LÓVERSENY EGYESÜLET) - SZABADKA
(СУБОТИЦА) (1891-1916), 1892 - 1916
A.7.7 ОСТАЛО

У ову подгрупу фондова спада један фонд. Грађу чине материјали
настали у раду следећих суботичких погребних предузећа: Суботичко
погребно удружење „Стеван Први Мученик“, „Суботичког задружног
припомоћног друштва“ и „Суботичког трећег погребног удружења“.
Карактеристике грађе: Грађа је сачувана у количини од 292 књиге и
19 кутија у укупној количини од 5,62 метара. Језик грађе је српски и
мађарски.
Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа је из временског
периода 1863-1946. године.
Степен сређености и информативна средства: Архивски фонд бр.
21 је сређен.
Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање.
1. А.7.7.Ф.21

ПОГРЕБНА УДРУЖЕЊА СУБОТИЦА (SZABADKAI
TEMETKEZÉSI TÁRSASÁGOK) - СУБОТИЦА
(1863-1946), 1863 - 1946
Б.ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ
Б.1. ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ

У ову подгрупу фондова спада само један фонд, породице Војнића из
Бајше. За заслуге у ратовима против Османског царства, чланови ове
породице добијају од царице Марије Терезије 1741. године племићку
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титулу. Чланови ове породице 1751. године купују половину поседа
Бајше од племића Стевана Закоа и тада примају племићки предикат код
свога имена „Де Бајша“.
Карактеристике грађе: Од укупне архивске грађе сачуване су три
књиге, 46 кутија укупно 5,60 метара. Језик грађе је латински, мађарски,
српски и немачки.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана из временског периода
1235-1946. године.
Степен сређености и информативна средства: Архивски фонд је
сређен са израђеним сумарним инвентаром и ширим подацима о фонду.
Уз списе постоји и генеолошки индекс.
Начин заштићености: Пошто грађа није микрофилмована ни дигитализована, користи се у оригиналу.
1. Б.1.Ф.1.

ВОЈНИЋИ ОД БАЈШЕ (VOJNICH DE BAJSHA)
(1644-1946), 1235-1946
B.2 ЛИЧНИ ФОНДОВИ

У ову подгрупу спада два архивска фонда. Сачувана грађа говори о
животу и раду више појединаца у Суботици. Андор Пољаковић је био
адвокат, а Паја Кујунџић је био католички свештеник. На основу њиховог
рада који је остао забележен у архивским списима сазнајемо о догађајима и животу тога времена.
Карактеристике грађе: Сачувано је 0,42 m архивске грађе из ова два
фонда. Језик на коме су писани документи је немачки, мађарски, српски
и латински.
Временски распон грађе: Временски распон сачуване грађе је 18131914. године.
Степен сређености и информативна средства: Ови фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентарoм.
Начин заштићености : Грађа се користи у оригиналу.

1. Б.2.Ф.15
2. Б.2.Ф.29
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АНДОР ПОЉАКОВИЋ (1814- ?), 1813-1851
ПАЈА КУЈУНЏИЋ (1858-1915), 1879-1914

Ц. ЗБИРКЕ
Ова група обухвата тринаест архивских фондова. Најстарија архивска
грађа се чува у оквиру Ф.172. Документи који датирају из XII века су
значајни за проучавање Суботице и околине.
Карактеристике грађе: Архивска грађа код ових фондова је сачувана
у виду оригиналних докумената или копија. Картографска збирка је
подељена на рукописне, штампане и копије мапа и планова. Свака група
је сређена по територијалној подели на:

– унутрашњу територију града
– територију око града
– стране територије односно оне које не припадају територији града
Суботице.

Архивска грађа ових фондова се међусобно допуњује. Највише сачуване грађе имамо код фонда 180 - Збирке фотографије, где се налази
сачуван 21 метар грађе који је подељен по тематици. Укупна количина
грађе за све фондове износи 50,99 метара. Језик грађе је српски, мађарски, латински, немачки и хрватски а код Ф.172 - Збирке копија, налазимо
документе на француском и енглеском језику.
Временски распон грађе: Временски распон збирки је од 1556.
године. У фонду Ф.172 под називом Збирка копија налазимо на копије
које датирају из XII века.
Степен сређености и информативна средства: Сви фондови осим
Ф.180 су сређени са израђеним сумарним инвентарима. За фонд 172 је
израђен аналитички инвентар. Код Ф.179 - Збирке Ивањи Иштвана је
извршено микрофилмовање у целости, а код Ф.208 – Збирке дупликата
црквених матичних књига Суботица је извршено делимично микрофилмовање за 315 књига.
Начин заштићености: Осим фонда 179 и фонда 208 за које је извршено микрофилмовање код свих осталих фондова архивска грађа се
користи у оригиналу.
1. Ц.Ф.3

2. Ц.Ф.18
3. Ц.Ф.24
4. Ц.Ф.164
5. Ц.Ф.172

ЗБИРКА КАРАТА И ПЛАНОВА 1556- 1976

ЗБИРКА ПЛАКАТА 1817-

ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ ШКОЛА
У СУБОТИЦИ 1871-1946
ЗБИРКА ДИПЛОМА 1658-1845

ЗБИРКА КОПИЈА XII ВЕК - 1991

359

6. Ц.Ф.176
7. Ц.Ф.178
8. Ц.Ф.179
9. Ц.Ф.180

10. Ц.Ф.181
11. Ц.Ф.208
12. Ц.Ф.211
13. Ц.Ф.216
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ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА О РАДНИЧКОМ И
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ ПОКРЕТУ СУБОТИЦА 1903-1989
ЗБИРКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА 1743- ?

ЗБИРКА ИВАЊИ ИШТВАНА (IVÁNYI ISTVÁN
GYŰJTEMÉNYE) 1724-1783
ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА 1862 - ?

ЗБИРКА РАДНИЧКИХ КЊИЖИЦА СУБОТИЦА СУБОТИЦА 1885- 1955
ЗБИРКА ДУПЛИКАТА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ
КЊИГА ГРАДА СУБОТИЦЕ - СУБОТИЦА
1839-1895

ЗБИРКА ИВАНА РУДИЋА (1904 - ?), 1686-1975
ЗБИРКА ЈЕЛИСАВЕТЕ ЛИФКЕ 1882-1981

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
БРОЈ
Ф.192

НАЗИВ ФОНДА

РАСПОН
ГОДИНА

СТР.

АЛЕКСИЈЕ КАТАНЧИЋ, ГРАДСКИ ПРАВО- ( - ? -),
ЗАСТУПНИК (ALEXIUS KATANCHICH
1772-1792
FISCUS CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS )

46

„АГРОБИРО“ БИРО ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1959-1972),
1959-1972

Ф.15

АНДОР ПОЉАКОВИЋ

Ф.54

AУТОМОБИЛСКИ КЛУБ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ - СЕКЦИЈА У СУБОТИЦИ
- СУБОТИЦА

(1814-?),
1813-1851

Ф.7

Ф.131
Ф.125
Ф.49
Ф.210
Ф.12
Ф.10
Ф.9

295

58

(1925-1945),
1924-1945

140

„БАЛКАН“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - СУБОТИЦА

(1954-1957),
1954-1957

230

(1954),
1954

224

БУЊЕВАЧКО МОМАЧКО КОЛО СУБОТИЦА

(1920-1946),
1928-1946

133

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА
АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDORI
ÚRISZÉK ) - SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО)

„БРЕСКВА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОМЕТ
ВОЋЕМ - СУБОТИЦА
ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА СУБОТИЦА

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА БАЈМОК
(BAJMOKI ÚRISZÉK) - BAJMOK
(БАЈМОК)
ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД ГРАДА СУБОТИЦЕ (SZABADKA SZABAD KIRÁLYI
VÁROS ÚRISZÉKE) – SZABADKA
(СУБОТИЦА)

(1968-1981),
1968-1981

314

(1779-1848),
1805-1848

54

(1779-1848)

51

1792-1847

(1779-1848),
1794-1848

50

361

Ф.6
Ф.1
Ф.19
Ф.65
Ф.69

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉRI ÚRISZÉK) CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР)

(1779-1848),
1783-1848

44

ВОЈНИЋИ ОД БАЈШЕ (VOJNICH DE
BAJSHA)

25

ГИМНАЗИЈА „МОША ПИЈАДЕ“
GIMNÁZIUM - СУБОТИЦА

(1644-1946),
1235-1946

ГЛАВНА ЦАРИНАРНИЦА - СУБОТИЦА

(1852- ),
1852-1977

(1945-?),
1945-1949

ГРАДСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ
ШТЕТУ - СУБОТИЦА

Ф.119

ГРАДСКА МЛЕКАРА - СУБОТИЦА

Ф.91

ГРАДСКИ НАРОДНИ МАГАЗИН
„ГРАМАГ“ - СУБОТИЦА

Ф.68
Ф.78
Ф.2

Ф.60

Ф.93
Ф.95

362

(1945-1946),
1945-1946

64
154
163

(1949-1955),
1948-1956

218

ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1944-1955),
1944-1958

158

ГРАДСКО ВЕЋЕ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА (SZABADKA SZABAD
KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA) - SZABADKA
(СУБОТИЦА)

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
МЕСОМ И МЕСНАТИМ ПРОИЗВОДИМА
„ГРАДСКА МЕСАРА“- СУБОТИЦА

ГРАДСКИ ОДБОР АНТИФАСИШТИЧКОГ
ФРОНТА ЖЕНА - СУБОТИЦА

(1946-1952),
1946-1951

188

(1944-1953),
1944-1953

173

(1861-1918),
1838-1924

30

ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ
(1941-1944),
КРАЉЕВСКОГ ГРАДА СУБОТИЦА
1941-1944
(SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA) - SZABADKA
(SUBOTICA)

148

(1947-1952),
1946-1952

190

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
(1947-1956),
ВОЋЕМ, ПОВРЋЕМ И ЖИВОТНИМ
1946-1955
НАМИРНИЦАМА „ИСХРАНА“ - СУБОТИЦА

192

Ф.98
Ф.111
Ф.140
Ф.75
Ф.79
Ф.162
Ф.113
Ф.175
Ф.182
Ф.135
Ф.42
Ф.27
Ф.35

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
ТЕКСТИЛОМ И ОБУЋОМ НА ВЕЛИКО И
МАЛО „ГРАТЕКС“ - СУБОТИЦА

(1947-1951),
1946-1951

194

(1948-1953),
1948-1953

209

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БРЗА ИЗГРАДЊА“ - СУБОТИЦА

(1959-1973),
1959-1965

240

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВАЧКО
ПОСРЕДОВАЊЕ „КОМЕРЦИЈА“ СУБОТИЦА

„29 НОВЕМБАР“ ФАБРИКА МЕСА И
СУХОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА СУБОТИЦА

(1906-?),
1942-1948*

170
174

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА ЗА ВОЈВОДИНУ - СЕКЦИЈА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1904-1955),
1904-1955
(1945),
1945-1946

263

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ
ФОНДА „БАЗА“ – СУБОТИЦА

(1948-1950),
1947-1952

211

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ХАРМОНИКЕ
(HARMONIKA BARÁTOK EGYESÜLETE) СУБОТИЦА

ДРЖАВНА ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА
(SZABADKAI MAGYAR KIRÁLY ÁLLAMI
FELSÕBB LEÁNYISKOLA ) - СУБОТИЦА

ДРЖАВНА МУШКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА
(SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚISKOLA) – СУБОТИЦА

(1892-1944),
1892-1944

ДЕЧИЈИ ДОМ - СУБОТИЦА

ДОМ УЧЕНИКА (DIÁKOTTHON) БАЧКА ТОПОЛА

(1956-1975),
1949-1975

278

(1969-1974),
1969-1974

285

ДРУГА СТАМБЕНА УПРАВА – СУБОТИЦА (1955-1959),
1954-1959

234

(1907-1920),
1907-1920

104

ДРЖАВНА ЖЕНСКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (1875-1944),
(MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI
1875-1943
LEÁNY ISKOLA) – SZABADKA (СУБОТИЦА)

81
94

363

Ф.212
Ф.126
Ф.4
Ф.39
Ф.11
Ф.147

ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1919 - 1940),
1919 - 1940

317

„ДУЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА
ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА

(1954) 1954

225
41

ЕЛЕКТРИЧНА ЖЕЛЕЗНИЦА И ОСВЕТЉЕЊЕ Д.Д. - СУБОТИЦА

(1795-1796),
1779-1806

(1897-1946),
1896-1947

ЂОРЂЕ СУЧИЋ, ГРАДСКИ БЛАГАЈНИК
(SZUCHICH GEORG VÁROSI KAMARÁS)

0ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - БАЈМОК

(1924-1957),
1940-1957

100
208

ЗАНАТЛИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНА (1947-1951),
ЗАДРУГА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ 1947-1951
БАЧКА ТОПОЛА

247

Ф.164

ЗБИРКА ДИПЛОМА

1658-1845

266

Ф.211

ЗБИРКА ИВАНА РУДИЋА

(1904 - ?),
1686-1975

315

1724-1783

281

ЗБИРКА ЈЕЛИСАВЕТЕ ЛИФКЕ

1882-1981

332

Ф.172

ЗБИРКА КОПИЈА XII ВЕК –

1991

275

Ф.24З

БИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ
ШКОЛА У СУБОТИЦИ

Ф.59

Ф.208

Ф.179
Ф.216
Ф.3

Ф.176

Ф.178

364

ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ, КРЕДИТ И
ПОМОЋ - БАЈМОК

ЗБИРКА ДУПЛИКАТА ЦРКВЕНИХ
МАТИЧНИХ КЊИГА ГРАДА СУБОТИЦЕ - СУБОТИЦА

ЗБИРКА ИВАЊИ ИШТВАНА (IVÁNYI
ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE)
ЗБИРКА КАРАТА И ПЛАНОВА

(1938-1953),
1938-1953
1839-1895

1556-1976

147

312

40

ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА О РАДНИЧКОМ И 1903-1989
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ ПОКРЕТУ СУБОТИЦА

279

ЗБИРКА ПЕЧАТА И ШТАМБИЉА

281

1871-1946

1743-?

77

Ф.18

Ф.181
Ф.180
Ф.103
Ф.195
Ф.139
Ф.61

Ф.8

Ф.146
Ф.11
Ф.166
Ф.168
Ф.132
Ф.151
Ф.150

ЗБИРКА ПЛАКАТА

1817-?

1885-1955

284

ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА

1862-?

283

(1952–1976),
1945–1979

298

(1941-1944),

150

ЗБИРКА РАДНИЧКИХ КЊИЖИЦА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

62

ИНВАЛИДСКО КОМИСИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ - СУБОТИЦА

(1948-1954),
1948-1954

ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ СУБОТИЦА

(1956 – 1957), 240
1956-1957

ИНДУСТРИЈСКО ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ „БАЧКАПРОДУКТ“ - СУБОТИЦА
ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У
НОВОМ САДУ (MAGYAR KIRÁLYI
FÖLDMÜVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
BIRTOKPOLITIKAI KIRENDELTSÉGE
ÚJVIDÉK) - ÚJVIDÉK (НОВИ САД)
ЈОЖЕФ ГЛУДОВАЦ, КРАЉЕВСКИ
КОМЕСАР (JOSEPHO GLUDOVÁCZ,
COMESSARIUS REGIUS) - MARIA
THERESIOPOLIS (СУБОТИЦА)

1941-1944

201

(1788- 1790),
1779 – 1793

47

(1964–1965),
1964-1965

246

(1804-1849),
1803-1850

53

КОМАНДА МЕСТА СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1944 - 1945),
1944 - 1945

268

КОМИСИОНА РАДЊА БРОЈ 5 СУБОТИЦА

231

КОМУНАЛНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗАЈЕДНИЦА“ - СТАРА МОРАВИЦА

(1954-1957),
1954-1957

(1962-?),
1961-1965

251

КОМУНАЛНО- ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВИ КОМБИНАТ“ - СТАРА МОРАВИЦА

(1959-1966),
1959-1966

250

КЛУБ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА

КМЕТОВСКО СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО
(POSSESSIO SANDOR ) - SÁNDOR
(АЛЕКСАНДРОВО)

КОМАНДА СУБОТИЧКОГ ПОДРУЧЈА СУБОТИЦА

(1944-1945),
1944-1945

271

365

Ф.94
Ф.62
Ф.23
Ф.127
Ф.213
Ф.184
Ф.158

КОМУНАЛНА УСТАНОВА „ДОМ“ СУБОТИЦА

(1949–1950),
1952-1955

191

(1941-1944),
1941-1944

151

КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦА
(SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK ) SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1871-1918),
1882-1918

71

„КРУШКА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА
(1954), 1954
РАДЊА ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА

226

КУДЕЉАРА „БОРИС КИДРИЧ“ МАЛИ
ИЂОШ - МАЛИ ИЂОШ

(1947-1952,
1953-1980),
1944-1980

319

(1960-1969),
1960-1969

259

КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО
(KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK - SZABADKA) SZABADKA (СУБОТИЦА)

КУД „ЈОВАН МИКИЋ“ ТАВАНКУТ ТАВАНКУТ

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

Ф.157КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
Ф.128
Ф.122
Ф.72
Ф.218
Ф.201
Ф.5

366

(?-?),
1970-1973

287

(1948-1965),
1948-1965

258

МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКО ЗАДРУГА
„БУДУЋНОСТ“ - СУБОТИЦА

(1952-1958),
1952-1958

221

МЕСНИ МЕЂУСТРУКОВНИ ОДБОР
(УРССЈ) - СУБОТИЦА

(1925-1940),
1920-1941

323

(1964-1975),
1964-1975

306

МИХАЉ ИРМЕЊИ - КРАЉЕВСКИ
КОМЕСАР (MICHAËL ÜRMENYI COMESSARIUS REGIUS)

(1782-1788),
1782-1791

42

„МАЛИНА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА
(1954) 1954
РАДЊА ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА

227

МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА - СУБОТИЦА

167

МЕТАЛНО - ПРЕРАЂИВАЧКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КЉУЧ“ ЛОВЋЕНАЦ

(1945-1946),
1945-1946

Ф.101
Ф.107
Ф.82
Ф.81
Ф.106
Ф.116

НАРОДНИ ОДБОР II РЕОНА СУБОТИЦА
- СУБОТИЦА

(1944-1952),
1945-1953

198

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈША БАЈША

(1944-1959),
1941 – 1959

178

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКИ
СОКОЛАЦ – БАЧКИ СОКОЛАЦ

(1944-1955),
1947 – 1956

204

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛИ
БЕОГРАД - МАЛИ БЕОГРАД

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКА
ТОПОЛА- БАЧКА ТОПОЛА

(1944-1955),
1947-1955

205

(1944-1959),
1944-1960

176

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГУНАРОШ - (1950-1957),
ГУНАРОШ
1951- 1956

214

Ф.108НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЊЕГOШЕВО - (1944-1955),
ЊЕГOШЕВО
1946-1955

206

Ф.83

179

Ф.109

Ф.84
Ф.100
Ф.85
Ф.138
Ф.115
Ф.102
Ф.74

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО
ОРАХОВО - НОВО ОРАХОВО

(1944 – 1955), 207
1947 – 1955

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЧИР ПАЧИР

(1944-1959),
1931-1957

НАРОДНИ ОДБОР I РЕОНА СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1944-1952),
1944-1953

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

(1944-1965),
1944-1966

180
196

НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1945-1959),
1944-1963

181

„ОБУЋАР“ ЗАНАТСКА РАДЊА СУБОТИЦА

(1948 – 1958), 213
1950 – 1958

ОДБОР ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ
САРАДЊУ СРБИЈЕ СА СССР СУБОТИЦА

(1945-1949),
1945-1949

НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА СУБОТИЦА -(1955 – 1965),
СУБОТИЦА
1947 – 1966

237

ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА II РЕОНА
„КОЗАРА“ – СУБОТИЦА

200

(1946-1953),
1946-1953

169

367

Ф.97

ОКРУЖНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА СУБОТИЦА

(1947-1953),
1947-1950

194

ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКИХ
УДРУЖЕЊА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1946-1947),
1946-1947

273

Ф.86

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА

183

Ф.37

ОКРУЖНИ УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ
РАДНИКА - СУБОТИЦА

(1945- ),
1876-1959

(1921-1929),
1921-1929

135

Ф.70
Ф.170
Ф.45

Ф.50
Ф.43
Ф.63
Ф.46
Ф.25
Ф.64
Ф.38
Ф.58
Ф.31
Ф.96

368

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА - (1945-1946),
СУБОТИЦА
1944 – 1948

164

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА

(1919-1941),
1907-1941

108

(1892-1948),
1893-1948

97

ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР СУБОТИЦА

ОПШТА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д. СУБОТИЦА

(1906-1948),
1905-1948

105

(1918-1941),
1909-1941

115

ОПШТИНА БАЈША (BAJSA KÖZSÉG) BAJSA (БАЈША)

(1941-1944),
1940-1944

153

ОПШТИНА ПАЧИР – ПАЧИР

(1919-1941),
1921-1940

146

(1886-1918),
1890-1918

87

(1946-1990),
1952-1990

193

ОПШТИНА BAJMOK (BAJMOK
KÖZSÉG) - BAJMOK (БАЈМОК)
ОПШТИНА БАЈША – БАЈША

ОПШТИНА БАЈША (BAJSA NAGYKÖZSÉG IRATAI) - БАЈША

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA
KŐZSÉG) - ТOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА)

ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА
(BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG) СТАРА МОРАВИЦА
ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА

(1941-1944),
1941-1944

(1754-1918),
1866-1918

(1886-1918),
1889-1913

152

78

98

Ф.199
Ф.200
Ф.29
Ф.16
Ф.21
Ф.167
Ф.136
Ф.44
Ф.80
Ф.118
Ф.134
Ф.143
Ф.161
Ф.77
Ф.149

ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА
ПАЈА КУЈУНЏИЋ, јавни радник

(1952-1965),
1957-1965

304

(1959-1965),
1945-1965

305

(1840-1845),
1840-1845

60

(1858-1915),
1879-1914

84

ПОГРЕБНА УДРУЖЕЊА СУБОТИЦА
(SZABADKAI TEMETKEZÉSI
TÁRSASÁGOK) - СУБОТИЦА

(1863-1946),
1863 – 1946

67

„ПОЉО - ПРОИЗВОД“ ТРГОВАЧКО
(1951-1952),
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКОГ
1951-1952
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА - СУБОТИЦА

270

ПОСРЕДНИЧКИ БИРО „ПРОМЕТ“ СУБОТИЦА

(1954-1958),
1954-1958

ПАЛ ЕТВЕШ - КРАЉЕВСКИ КОМЕСАР
(EÖTVÖS PÁL - KIRÁLYI BIZTOS)

ПОТПУНА ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА СУБОТИЦА

235

(1925-1950),
1925-1951

107

ПРВА КОРПАРСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА - (1952-1958),
СУБОТИЦА
1952-1957

217

ПРВА ЗАНАТСКА ПРЕРАЂИВАЧКА
(1945-1955),
ЗАДРУГА СА OГРАНИЧEНИМ ЈЕМСТВОМ 1945-1955
„СЛОБОДА“ - СУБОТИЦА

175

ПРВА СТАМБЕНА УПРАВА СУБОТИЦА

(1954-1959),
1954-1959

233

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА
ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА „ПЛАСТИКА“
(ГАЛВАНОПЛАСТИКА) - БАЈМОК

(1961-1970),
1960-1970

262

(1945-1951),
1945-1950

172

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДГОЈ И ТОВ СВИЊА СУБОТИЦА

(1962-1965),
1962-1965

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И
(1964-1966),
КОМИСИОН „КОМЕРЦ - ПРОДУКТ“ СТАРА 1963-1965
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

243

249

369

Ф.92
Ф.99
Ф.185
Ф.197
Ф.28
Ф.153
Ф.154
Ф.112
Ф.66
Ф.156
Ф.205
Ф.189
Ф.191
Ф.130
Ф.47

370

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦАМА „ЖИТОПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА

(1945-1951),
1945-1952

189

(1947-1951),
1945-1951

195

ПРОЈЕКТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АРХИТЕКТ“ СУБОТИЦА

(1953-1962),
1934-1974

287

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКОМ И
СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА „СТОЧАР“ СУБОТИЦА

ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕБАПЛАСТ“ БАЈМОК - БАЈМОК

(1964-1972),
1964-1979

301

(1878-1947),

82

РАНАПОЗ - РАДНИЧКО НАМЕШТЕНИЧКА (1945-1950),
НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА - 1945-1950
СУБОТИЦА

254

ПУЧКА КАСИНА - СУБОТИЦА
1878-1947

РЕОНСКИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1948-1949),
1948-1949

255

РЕОНСКА УПРАВА НАРОДНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1944-1946),
1944-1946

155

257

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА
„ЕКСПРЕС“ РАДИОНИЦА ЗА ПОПРАВКУ
ОБУЋЕ - СУБОТИЦА

(1948-1960),
———

(1964-1972),
1964-1972

309

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА
„ПАПУЧА“ - СУБОТИЦА

(1957-1974),
1974

292

САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РЕСТОРАН „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА

(1954-1955),
1954-1956

229

РЕОНСКА СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ`
БИЉА - СУБОТИЦА

САВЕЗ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХ
ДРУШТАВА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

САМОСТАЛНА РАДНА ЈЕДИНИЦА
РЕСТОРАН „ЕСТРАДА“ - СУБОТИЦА

СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ (ГРАДСКО
ПОГЛАВАРСТВО) - СУБОТИЦА

(1948 – 1956), 210
1948-1956

(1970-1976),
1970-1976

294

(1918-1941),
1919-1942

117

Ф.14
Ф.217
Ф.26
Ф.188

Ф.198

Ф.40
Ф.145
Ф.120
Ф.71
Ф.87
Ф.88
Ф.57
Ф.209
Ф.148

СИМЕОН СКЕНДЕРОВИЋ, ГРАДСКИ
КАПЕТАН (SKENDEROVITS SIMON
VÁROSI KAPITÁNY)

(1834-1844),
1825-1850

57

СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ (ЦРСОЈ) СУБОТИЦА

(1919-1929),
1920-1929

322

„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД, ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ
ООУР „СУБОТИЦА - СИГУРНОСТ“ СУБОТИЦА

(1968-1977),
1968-1977

291

„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ
ООУР „ТОПОЛА-СИГУРНОСТ“ БАЧКА ТОПОЛА

(1974-1978),
1974-1978

302

СПОРТСКО ДРУШТВО „БАЧКА“ СУБОТИЦА

101

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1901- ),
1901-1957

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СУБОТИЦА

(1950-1959),
1947-1965

(1950-1962),
1933-1963

219

СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1945-1959),
1945-1959

184

СИРОЧАДСКИ СТО ГРАДА СУБОТИЦЕ СУБОТИЦА

СРЕСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА
СРЕСКО НАЧЕЛСТВО СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

СРЕСКИ ОДБОР (ГРАДСКИ ОДБОР)
САВЕЗА ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ПРОТИВ
АЛКОХОЛИЗМА - СУБОТИЦА

(?-1947),
1874-1947

79

245

(1945-1946),
1945-1946

166

(1945-1965),
1945-1965

184

(1934-1941),
1882-1947

144

(1953- 1959),
1953-1959

313

(1961-1966),
1961-1966

248

371

Ф.67
Ф.165
Ф.142
Ф.152
Ф.141
Ф.160
Ф.17
Ф.34
Ф.121
Ф.163
Ф.193
Ф.203
Ф.124
Ф.194

372

СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ СУБОТИЦА

(1945-1965),
1945-1965

156

СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

267

СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШУМАРСКА
КОМОРА – СУБОТИЦА

(1929-1941),
1934-1939

242

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ЗАДРУГА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА

(1960-1962),
1960-1962

(1949-1960),
1947-1960

253

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ЗАДРУГА - СУБОТИЦА

(1948-1959),
1948-1962

241

(1872-1918),
1872-1897

261

СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА
(BEZIRKSGERICHT) THERESIOPEL (СУБОТИЦА)

(1850-1861),
1850-1861

61

СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА
(SZABADKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG) SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1871-1918),
1875- 1918

92

СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА СУБОТИЦА

220

СРЕСКИ УРЕД СУБОТИЦА
(BEZIRKSAMT MARIA THERESIOPEL) МАRIA THERESIOPEL (СУБОТИЦА)

(1952-1962),
1952-1962

(1851-1860),
1850-1862

265

(1961-1972),
1960-1972

296

СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА
(TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG) TOPOLYA (BAЧКА ТОПОЛА)

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „МИЛИ ДОМ“ СУБОТИЦА
СТАМБЕНА ЗАДРУГА „УДАРНИК“ СУБОТИЦА

(1962-1971),
1971

307

СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА
„СЛОГА“ - СУБОТИЦА

(1955-1972),
1971-1972

297

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1960-1964),
1960-1964

223

Ф.204
Ф.215
Ф.171
Ф.41

Ф.20
Ф.53
Ф.90
Ф.187

СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА
ТРГОВИНСКИХ РАДНИКА - СУБОТИЦА

(? - 1972),
1963-1972

308

(1891-1916),
1892-1916

321

СУБОТИЧКО ОБРТНИЧКО И ГРАЂАНСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО - СУБОТИЦА

(1928-1941),
1926-1941

274

СУБОТИЧКИ КОЊИЧКИ КЛУБ
(SZABADKAI LÓVERSENY EGYESÜLET) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

СУБОТИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
РАДНИКА (SZABADKAI FÖLDMŰVELŐK
MUNKÁSKÉPZŐ EGYLETE) - SZABADKA
(СУБОТИЦА)

(1903-?),
1903-1904

СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦЕ (SZABADKA
SZABAD KIRÁLYI VÁROS TÖRVÉNYSZÉKE) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1861-1871),
1861-1872

65

ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРОЈЕВА
„СЕВЕР“ - СУБОТИЦА

138

ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ И БОМБОНА
„ПИОНИР“ СУБОТИЦА

(1923-1946),
1923-1946

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „МОРАВИЦА“
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА
МОРАВИЦА

(1917- ),
1947-1948

(1961-1968),
1961-1976

290

(1954-1959),
1954-1959

228

ТРИБИНА МЛАДИХ СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1963-1973),
1973

286

ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛОМ,
ГАЛАНТЕРИЈОМ, ПАРФИМЕРИЈОМ И
ОБУЋОМ НА МАЛО „СУБОТИЧКИ
МАГАЦИН“ - СУБОТИЦА

Ф.129„ ТРЕШЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА
ПРОМЕТ ВОЋЕМ И ПОВРЋЕМ СУБОТИЦА
Ф.183
Ф.89
Ф.104

Ф.137

103

ТРГОВАЧКА РАДЊА „НАШЕ ДЕТЕ“ СУБОТИЦА

ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

187

(1947-1953),
1947-1953

186

(1949-1954),
1949-1954

202

(1952–1960),
1952-1960

236

373

Ф.214
Ф.117
Ф.174
Ф.123
Ф.114
Ф.202
Ф.190
Ф.206
Ф.159
Ф.144
Ф.30
Ф.36

Ф.56

374

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА

(1973-1978),
1973-1978
(1952-1954),
1952-1954

216

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА
БАЧКОТОПОЛСКОГ - БАЧКА ТОПОЛА

(1952-1960),
1952-1960

277

УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАГЊЕ“ - (1948-1955),
СУБОТИЦА
1949-1955

212

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
МЕШОВИТОМ РОБОМ НА МАЛО
„КОЛОНИЈАЛ“ - СУБОТИЦА

320

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1951-1962),
1947-1962

УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА И АУТОМЕХАНИЧАРА - СУБОТИЦА

(1927- ?),
1956-1971

(1970-1972),
1970-1972

293

УДРУЖЕЊЕ ЖИТАРСКО - МЛИНАРСКИХ
ПРЕДУЗЕЋА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ
„СЕВЕРНА БАЧКА“ - СУБОТИЦА

(1966-1972),
1968-1972

310

(1900-1971),
1900-1971

260

(1886-1950),
1867-1950

86

(1883-1898),
1883-1898

96

(1932-1942),
1932-1945

143

УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА И
ИЗВОЂАЧА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - БАЈМОК

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА - (1887-1950),
БАЧКА ТОПОЛА
1879-1953
УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - СУБОТИЦА

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
И РЕГУЛАЦИЈУ КОПНЕНИХ ВОДА У
БОГОЈЕВУ И ВАЈСКОЈ (GOMBOS
VAJSZKAI ÁRMENTESÍTÖ ÉS BELVÍZ
SZABÁLYZÓ TÁRSULAT) - GOMBOS
(БОГОЈЕВО)
УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У
НОВОМ САДУ ПОДРУЖИЦА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

222

307

244

Ф.51

УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА ГРАД
СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА

Ф.55

УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД
СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА

(1905-1948),
1909-1948

141

(1871-1928),
1872-1918

89

УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ ГРАД“ - СУБОТИЦА

(1964-1978),
1963-1975

276

(1960-1970),
1960-1970

256

ФАБРИКА КОНЗЕРВИ „ВОЈВОДИНА“ СУБОТИЦА

(1946-1948),
1942-1948

168

Ф.177

ФАБРИКА ЧЕТАКА „БАЧКА“ - СУБОТИЦА

280

Ф.187

ФАБРИКА ТЕКСТИЛА „МОРАВИЦА“
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

(1961-1973),
1945-1973

Ф.32
Ф.173
Ф.155
Ф.73
Ф.76

Ф.13

Ф.207
Ф.133
Ф.220
Ф.48
Ф.52

УРЕД ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СУБОТИЦЕ И
БАЈЕ (SZABADKA ÉS BAJA VÁROS
FŐISPÁNI HIVATALA)

ФАБРИКА ЗА ПРИЗВОДЊУ МАШИНА И
АУТОМАТСКИХ УРЕЂАЈА „МЕТАЛ“ БАЈМОК

(1932-1941;
1944-1948),
1923-1949

ФАБРИКА ЦИПЕЛА „ПРВА ПЕТОЉЕТКА“ - (1946-1948),
СУБОТИЦА
1947-1948

136

171

(1961-1968),
1961-1976

290

(1819-1823),
1779-1823

56

ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ СУБОТИЦА

(1960-1968),
1966-1968

311

ХРВАТСКА ПРИВРЕДНА ОМЛАДИНА СУБОТИЦА

(1939-1944),
1942-1944

325

ХРВАТСКО ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО
„НЕВЕН“ - СУБОТИЦА

(1920-1943,
1946-1947),
1925-1943

137

ФЕРЕНЦ СКУЛТЕТИ КРАЉЕВСКИ
КОМЕСАР (FRANCIUS SCULTETY
COMESSARIUS REGIUS MARIA
THERESIOPOLIS)

„ФРУШКА ГОРА“ САМОСТАЛНА
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - СУБОТИЦА
ХРВАТСКИ КАТОЛИЧКИ ОРАО СУБОТИЦА

(1954-1958),
1954-1958

(1920-1929),
1920-1929

232

132

375

Ф.196
Ф.219
Ф.169
Ф.105
Ф.186
Ф.33
Ф.22

376

„ЦЕНТРАЛНИ ПИОНИРСКИ ДОМ“
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1968-1975),
1968-1975

300

ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ
(KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ INTÉZET) SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1942-1944),
1942-1944

272

ШКОЛА ЗА ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋНИКЕ СУБОТИЦА

(1947-1954),
1947-1954

203

ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ СУБОТИЦА

(1884- ),
1887-1954

ЦИГЛАНА ИМРЕ БОДРОГ БАЧКА ТОПОЛА

ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА СУБОТИЦА СУБОТИЦА

ШКОЛСКО НАДЗОРНИШТВО
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1924-?),
1926-1936

(1897-1955),
1897-1955

(1869-1945),
1869-1946

324

289
91
68

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
БРОЈ

Ф.12

НАЗИВ ФОНДА
АЛЕКСАНДРОВО

СТР.

(1779-1848),
1805-1848

54

КМЕТСКО СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО
(POSSESSIO SANDOR)

(1802 - 1849),
1803 -1850

53

УРЕД ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СУБОТИЦЕ И
БАЈЕ (SZABADKA ÉS BAJA VÁROS
FŐISPÁNI HIVATALA)

(1871 - 1928),
1872 - 1918

89

ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - БАЈМОК

(1779-1848),
1792-1847

51

Ф.110

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА БАЈМОК
(BAJMOKI ÚRISZÉK) - BAJMOK (БАЈМОК)

Ф.59

ЗАДРУГА ЗА ШТЕДЊУ, КРЕДИТ И
ПОМОЋ -БАЈМОК

(1938-1953),
1938-1953

147

(1961- 1970),
1960-1970

262

ПРОИЗВОДНО-УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„МЕБАПЛАСТ“ БАЈМОК - БАЈМОК

(1964-1972),
1964 - 1979

301

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МАШИНА
И АУТОМАТСКИХ УРЕЂАЈА „МЕТАЛ“ БАЈМОК

(1960-1970),
1960-1970

????

Ф.11

Ф.32

Ф.10

Ф.63
Ф.161
Ф.197
Ф.159
Ф.155

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА
АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDORI ÚRISZÉK ) SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО)

РАСПОН
ГОДИНА

БАЈА

БАЈМОК

ОПШТИНА БАЈМОК (BAJMOK KÖZSÉG) BAJMOK (БАЈМОК)

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДМЕТА
ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА „ПЛАСТИКА“
(ГAЛВAНОПЛАСТИКА) - БАЈМОК
УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - БАЈМОК

(1924-1957),
1940-1957

208

(1941-1944),
1941 - 1944

152

(1900-1971),
1900-1971

260

377

Ф.1
Ф.25
Ф.46
Ф.64
Ф.82
Ф.106
Ф.162
Ф.175
Ф.147
Ф.146
Ф.81
Ф.85
Ф.38
Ф.198

378

БАЈША

ВОЈНИЋИ ОД БАЈШЕ (VOJNICH DE
BAJSHA)

(1644-1946),
1235-1946

25

ОПШТИНА БАЈША - БАЈША

(1918-1941),
1909-1941

115

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈША БАЈША

(1944-1959),
1941-1959

178

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКИ
СОКОЛАЦ - БАЧКИ СОКОЛАЦ

(1944-1955),
1947 - 1955

204

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ СТАМБЕНИХ
ЗГРАДА ЗА ВОЈВОДИНУ - СЕКЦИЈА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1945),
1945-1946

263

(1956-1975),
1949-1975

278

ОПШТИНА БАЈША (BAJSA NAGYKÖZSÉG (1754 - 1918),
IRATAI)- БАЈША
1866 - 1918
ОПШТИНА БАЈША (BAJSA KÖZSÉG) BAJSA (БАЈША)
БАЧКИ СОКОЛАЦ
БАЧКА ТОПОЛА

ДОМ УЧЕНИКА (DIÁKOTTHON) - БАЧКА
ТОПОЛА

(1941 -1944),
1940-1944

78

153

ЗАНАТЛИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНА
ЗАДРУГА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ БАЧКАТОПОЛА

(1947-1951),
1947-1951

247

КЛУБ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА ТОПОЛА БАЧКА ТОПОЛА

246

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЧКА
ТОПОЛА- БАЧКА ТОПОЛА

(1964-1965),
1964-1965

НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1944-1959),
1944-1960

(1945-1959),
1944-1963

181

„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ
ООУР„ТОПОЛА-СИГУРНОСТ“ БАЧКА ТОПОЛА

(1974-1978),
1974-1978

302

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA
KÖZSÉG) - ТOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА)

(1886-1918),
1889-1913

176

98

Ф.145
Ф.87
Ф.152
Ф.160
Ф.137
Ф.174
Ф.144
Ф.196
Ф.219

Ф.36

Ф.116

Ф.201

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА
БАЧКАТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1950-1959),
1947-1965

245

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ЗАДРУГА БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА
ТОПОЛА

(1949-1960),
1947-1960

253

СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА
(TOPOLYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG) - TOPOLYA
(БАЧКА TОПОЛА)

(1872-1918),
1872-1897

261
236

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА
БАЧКОТОПОЛСКОГ - БАЧКА ТОПОЛА

(1952-1960),
1952- 1960

(1952-1960),
1952-1960

СРЕСКИ КОМИТЕТ СКС БАЧКА
ТОПОЛА -БАЧКА ТОПОЛА

ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА
БАЧКА ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1945-1959),
1945- 1959

184

277

УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1887-1950),
1879-1953

244

324

ЦЕНТРАЛНИ ПИОНИРСКИ ДОМ
БАЧКАТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

300

ЦИГЛАНА ИМРЕ БОДРОГ - БАЧКА
ТОПОЛА

(1968-1975),
1968- 1975

(1924- ?),
1926-1936

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
И РЕГУЛАЦИЈУ КОПНЕНИХ ВОДА У
БОГОЈЕВУ И ВАЈСКОЈ (GOMBOS VAJSZKAI ÁRMENTESÍTÖ ÉS BELVÍZ
SZABÁLYZÓ TÁRSULAT) - GOMBOS
(БОГОЈЕВО)

(1883-1898),
1883-1898

96

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ
ГУНАРОШ - ГУНАРОШ

(1950-1957),
1951- 1956

214

МЕТАЛНО - ПРЕРАЂИВАЧКО
ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КЉУЧ“
- ЛОВЋЕНАЦ

(1964-1975),
1964-1975

306

БОГОЈЕВО

ГУНАРОШ

ЛОВЋЕНАЦ

379

Ф.107

Ф.213

Ф.61

Ф.109

Ф.108

Ф.83
Ф.58

Ф.151
Ф.150
Ф.84

380

МАЛИ БЕОГРАД

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛИ
БЕОГРАД - МАЛИ БЕОГРАД

(1944-1955),
1947-1955

205

КУДЕЉАРА „БОРИС КИДРИЧ“ МАЛИ
ИЂОШ - МАЛИ ИЂОШ

(1947-1952,
1953-1980),
1944-1980

319

ИСПОСТАВА ЗА АГРАРНУ ПОЛИТИКУ
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ У
НОВОМ САДУ (MAGYAR KIRÁLYI
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
BIRTOKPOLITIKAI KIRENDELTSÉGE
ÚJVIDÉK) - ÚJVIDÉK (НОВИ САД)

(1941 -1944),
1941 - 1944

150

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО
ОРАХОВО - НОВО ОРАХОВО

(1944 - 1955),
1947 - 1955

207

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ
ЊЕГОШЕВО - ЊЕГОШЕВО

(1944-1955),
1946-1955

206

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЧИР ПАЧИР

(1944-1959),
1931-1957

179

(1919-1941),
1921-1940

146

КОМУНАЛНО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗАЈЕДНИЦА“ - СТАРА МОРАВИЦА

(1962-?),
1961-1965

251

(1959-1966),
1959-1966

250

НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

(1945- 1965),
1944-1966

180

МАЛИ ИЂОШ

НОВИ САД

НОВО ОРАХОВО

ЊЕГOШЕВО

ПАЧИР

ОПШТИНА ПАЧИР - ПАЧИР

СТАРА МОРАВИЦА

КОМУНАЛНО - ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВИ КОМБИНАТ“ - СТАРА
МОРАВИЦА

Ф.31
Ф.199
Ф.200
Ф.149
Ф.187

Ф.192

Ф.54
Ф.131
Ф.125
Ф.49
Ф.210
Ф.9
Ф.19

ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА
(BÁCSKOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG)
СТАРА МОРАВИЦА

(1896-1918),
1890-1918

87
304

ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

(1952-1965),
1957-1965

(1959-1965),
1945-1965

ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ СКС СТАРА
МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ И
КОМИСИОН „КОМЕРЦ - ПРОДУКТ“
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

305

(1964-1966),
1963-1965

249

ФАБРИКА ТЕКСТИЛА „МОРАВИЦА“
СТАРА МОРАВИЦА - СТАРА МОРАВИЦА

(1961-1968),
1961-1976

290

„АГРОБИРО“ БИРО ЗА НАПРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И
ГЕОДЕТСКИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1959-1972),
1959-1972

295

АУТОМОБИЛСКИ КЛУБ КРАЉЕВИНЕ
(1925-1945),
ЈУГОСЛАВИЈЕ - СЕКЦИЈА У СУБОТИЦИ - 1924-1945
СУБОТИЦА

140

„БАЛКАН“ САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - СУБОТИЦА

(1954-1957),
1954-1957

230

БУЊЕВАЧКО МОМАЧКО КОЛО СУБОТИЦА

(1920-1946),
1928-1946

133

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД ГРАДА СУБОТИЦЕ
(SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
ÚRISZÉKE) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1779-1848),
1794-1848

50

(1852-),
1852-1977

64

СУБОТИЦА

„БРЕСКВА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА (1954),
РАДЊА ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА 1954

224

ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

314

ГИМНАЗИЈА „МОША ПИЈАДЕ“
(GIMNÁZIUM) - СУБОТИЦА

(1968-1981),
1968-1981

381

Ф.2

Ф.60

Ф.65

ГРАДСКО ВЕЋЕ СЛОБОДНОГ
КРАЉЕВСКОГ ГРАДА (SZABADKA
SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA) SZABADKA (СУБОТИЦА)

ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ
КРАЉЕВСКОГ ГРАДА СУБОТИЦА
(SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA) SZABADKA (SUBOTICA)

ГЛАВНА ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА СУБОТИЦА

Ф.119

ГРАДСКА МЛЕКАРА - СУБОТИЦА

Ф.91

ГРАДСКИ НАРОДНИ МАГАЗИН
„ГРАМАГ“ - СУБОТИЦА

Ф.68
Ф.78
Ф.69
Ф.93
Ф.7

Ф.95
Ф.111

382

ГРАДСКИ НАРОДНИ ОДБОР
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1861-1918),
1838-1924

30

(1941-1944),
1941-1944

148

(1945 - ?),
1945 -1949

154

(1949-1955),
1948-1956

218

(1944 - 1955),
1944 - 1958

158

(1945-1946),
1945-1946

163

(1946-1952),
1946-1951

ГРАДСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ
ФРОНТА ЖЕНА - СУБОТИЦА

(1944-1953),
1944-1953

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
МЕСОМ И МЕСНАТИМ ПРОИЗВОДИМА
„ГРАДСКА МЕСАРА“ - СУБОТИЦА

(1947-1952)
1946-1952

ГРАДСКА КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ СУБОТИЦА

188

173

190,

АЛЕКСИЈЕ КАТАНЧИЋ, ГРАДСКИ
ПРАВО-ЗАСТУПНИК (ALEXIUS
KATANCHICH FISCUS CIVITATIS MARIA
THERESIOPOLIS) СУБОТИЦА

( - ? -),
1772-1792
(1947-1956),
1946-1955

192

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВАЧКО
ПОСРЕДОВАЊЕ „КОМЕРЦИЈА“ СУБОТИЦА

(1948-1953),
1948-1953

209

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
ВОЋЕМ, ПОВРЋЕМ И ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА „ИСХРАНА“ - СУБОТИЦА

46

Ф.98
Ф.140
Ф.75
Ф.79
Ф.113
Ф.42
Ф.27
Ф.35
Ф.212
Ф.135
Ф.182
Ф.126
Ф.39

ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
ТЕКСТИЛОМ И ОБУЋОМ НА ВЕЛИКО И
МАЛО „ГРАТЕКС“ - СУБОТИЦА

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БРЗА ИЗГРАДЊА“ - СУБОТИЦА

(1947-1951),
1946-1951

194

(1959-1973),
1959-1965

240

„29 НОВЕМБАР“ ФАБРИКА МЕСА И
СУХОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА СУБОТИЦА

(1906- ?),
1942-1948

170
174

ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ
ФОНДА „БАЗА“ - СУБОТИЦА

(1904-1955),
1904-1955

(1947-1952),
1947-1952
(1907-1920),
1907-1920

104

ДРЖАВНА ЖЕНСКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (1875-1944),
(MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI
1875-1943
LEÁNY ISKOLA) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

81

ДЕЧИЈИ ДОМ - СУБОТИЦА

ДРЖАВНА ВИША ЖЕНСКА ШКОЛА
(SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI
FELSŐBB LEÁNYISKOLA ) - СУБОТИЦА

ДРЖАВНА МУШКА ГРАЂАНСКА ШКОЛА
(SZABADKAI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI
POLGÁRI FIÚISKOLA) - СУБОТИЦА

ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО СУБОТИЦА СУБОТИЦА

211

(1892-1944),
1892-1944

94

(1919-1940),
1919-1940

317

ДРУГА СТАМБЕНА УПРАВА СУБОТИЦА

(1955-1959),
1954-1959

234

(1969-1974),
1969-1974

285

„ДУЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА
ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА

(1954), 1954

225

(1897-1946),
1896-1947

100

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА ХАРМОНИКЕ
(HARMONIKA BARÁTOK EGYESÜLETE) СУБОТИЦА

ЕЛЕКТРИЧНА ЖЕЛЕЗНИЦА И
ОСВЕТЉЕЊЕ Д.Д. - СУБОТИЦА

383

Ф.208
Ф.176
Ф.24
Ф.181
Ф.195
Ф.139
Ф.103
Ф.8

Ф.166
Ф.168
Ф.132
Ф.94
Ф.23
Ф.62

384

ЗБИРКА ДУПЛИКАТА ЦРКВЕНИХ
МАТИЧНИХ КЊИГА ГРАДА СУБОТИЦЕ СУБОТИЦА

1839-1895

312

ЗБИРКА МАТЕРИЈАЛА О РАДНИЧКОМ И 1903-1989
НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ ПОКРЕТУ СУБОТИЦА

279

ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ
ШКОЛА У СУБОТИЦИ

1871-1946

77

ЗБИРКА РАДНИЧКИХ КЊИЖИЦА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

1885-1955

284

ИНСТИТУТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУСУБОТИЦА

(1956-1957),
1956-1957

240

ЈОЖЕФ ГЛУДОВАЦ, КРАЉЕВСКИ
КОМЕСАР (JOSEPHO GLUDOVÁCZ,
COMESSARIUS REGIUS) - MARIA
THERESIOPOLIS (СУБОТИЦА)

ИНДУСТРИЈСКО ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ (1952-1976),
„БАЧКАПРОДУКТ“ - СУБОТИЦА
1945-1979

ИНВАЛИДСКО КОМИСИОНО ПРЕДУЗЕЋЕ - СУБОТИЦА

218

(1948-1954),
1948-1954

201

(1788-1790),
1779-1793

47

КОМАНДА МЕСТА СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1944 - 1945),
1944 - 1945

268

КОМИСИОНА РАДЊА БРОЈ 5 СУБОТИЦА

(1954-1957)
1954-1957

231,

КОМАНДА СУБОТИЧКОГ ПОДРУЧЈА СУБОТИЦА

(1944-1945),
1944-1945

271

КОМУНАЛНА УСТАНОВА „ДОМ“ СУБОТИЦА

(1949-1950),
1952-1955

191

(1871-1918),
1882-1918

71

КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО
(SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK) SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1941-1944),
1941- 1944

151

КРАЉЕВСКИ СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦА(SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK ) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

Ф.127
Ф.184
Ф.158
Ф.157
Ф.128
Ф.122
Ф.72
Ф.218
Ф.100
Ф.101
Ф.138
Ф.115
Ф.102
Ф.74
Ф.70
Ф.170

„КРУШКА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА
(1954), 1954
РАДЊА ЗА ПРОМЕТ ВОЋЕМ - СУБОТИЦА
КУД „ЈОВАН МИКИЋ“ ТАВАНКУТ ТАВАНКУТ

226

(1954), 1954

226

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1960-1969),
1960-1969

259

„МАЛИНА“ САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА
РАДЊА ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА - СУБОТИЦА

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1948-1965),
1948-1965

258

(1954), 1954

227

МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКО ЗАДРУГА
„БУДУЋНОСТ“ - СУБОТИЦА

(1952-1958),
1952-1958

221

(1945-1946),
1945-1946

167

МЕСНИ МЕЂУСТРУКОВНИ ОДБОР
(УРССЈ) - СУБОТИЦА

(1925-1940),
1920-1941

323

МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА СУБОТИЦА

НАРОДНИ ОДБОР I РЕОНА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1944-1952),
1944-1953

196

НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1955-1965),
1947-1966

237

НАРОДНИ ОДБОР II РЕОНА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1944-1952),
1945-1953

198

„ОБУЋАР“ ЗАНАТСКА РАДЊА - СУБОТИЦА

(1948-1958),
1950-1958

213

ОДБОР ДРУШТВА ЗА КУЛТУРНУ
САРАДЊУ СРБИЈЕ СА СССР СУБОТИЦА

(1945-1949),
1945-1949

169
164,

ОКРУЖНИ ОДБОР ЗАНАТСКИХ
УДРУЖЕЊАСУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1945-1946)
1944 - 1948

(1946-1947),
1946-1947

ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА II РЕОНА
„КОЗАРА“ - СУБОТИЦА

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1946-1953),
1946-1953

200

273

385

Ф.37

ОКРУЖНИ УРЕД ЗА ОСИГУРАЊЕ
РАДНИКА - СУБОТИЦА

(1892-1948),
1893-1948

ОКРУЖНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА СУБОТИЦА

(1947-1953),
1947-1950

194

Ф.86

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА

183

Ф.96

ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА

(1945-),
1876-1959

ОПШТА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д. СУБОТИЦА

(1906-1948),
1905-1948

105

(1951-1952),
1951- 1952

270

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДГОЈ И ТОВ СВИЊА СУБОТИЦА

(1945-1951),
1945-1950

172

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКОМ И
СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА „СТОЧАР“ СУБОТИЦА

Ф.50
Ф.97
Ф.45

Ф.43
Ф.167
Ф.77
Ф.92
Ф.99
Ф.21
Ф.136
Ф.44
Ф.80

386

ОКРУЖНИ ШКОЛСКИ ОДБОР СУБОТИЦА

ОКРУЖНИ СУД - СУБОТИЦА

„ПОЉО-ПРОИЗВОД“ ТРГОВАЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА - СУБОТИЦА

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЖИТАРИЦАМА „ЖИТОПРОМЕТ“ - СУБОТИЦА

(1921-1929),
1921 - 1929

97
135

(1919-1941),
1907-1941

108

(1946-1990),
1952-1990

193

(1945-1951),
1945-1952

189

(1947-1951),
1945-1951

195

ПОГРЕБНА УДРУЖЕЊА СУБОТИЦА
(SZABADKAI TEMETKEZÉSI TÁRSASÁGOK) - СУБОТИЦА

(1863-1946),
1863-1946

67

ПОСРЕДНИЧКИ БИРО „ПРОМЕТ“ СУБОТИЦА

235

ПОТПУНА ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА СУБОТИЦА

(1954-1958)
1954-1958

ПРВА ЗАНАТСКА ПРЕРАЂИВАЧКА
ЗАДРУГА СА ОГРАНИЧЕНИМ ЈЕМСТВОМ „СЛОБОДА“- СУБОТИЦА

(1925-1950),
1925-1951

(1945-1955),
1945-1955

107
175

Ф.118

ПРВА КОРПАРСКА ЗАНАТСКА
ЗАДРУГА - СУБОТИЦА

Ф.134

ПРВА СТАМБЕНА УПРАВА СУБОТИЦА

(1954-1959),
1954-1959

233

ПРОЈЕКТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АРХИТЕКТ“ - СУБОТИЦА

(1953-1962),
1934 - 1974

287

(1945 -1950),
1945-1950

254

(1948-1956),
1948-1956

210

Ф.143
Ф.185
Ф.28
Ф.153
Ф.112
Ф.66
Ф.154
Ф.156
Ф.205
Ф.189
Ф.191
Ф.130
Ф.188

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРЕЗА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
ПУЧКА КАСИНА - СУБОТИЦА

РАНАПОЗ - РАДНИЧКО НАМЕШТЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО ПОТРОШАЧКА
ЗАДРУГА - СУБОТИЦА
РЕОНСКА СТАНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА - СУБОТИЦА

(1952-1958)
(1958),
1952-1957

217

(1962 - 1965),
1962-1965

243

(1878-1947),
1878-1947

82

РЕОНСКА УПРАВА НАРОДНИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА СУБОТИЦА -СУБОТИЦА

(1944-1946),
1944-1946

155
255

САВЕЗ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИХ
ДРУШТАВА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1948-1949),
1948-1949

(1948- 1960)

257

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА
„ЕКСПРЕС“ РАДИОНИЦА ЗА ПОПРАВКУ
ОБУЋЕ - СУБОТИЦА

(1964-1972),
1964-1972

309

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА РАДЊА
„ПАПУЧА“ - СУБОТИЦА

292

САМОСТАЛНА РАДНА ЈЕДИНИЦА
РЕСТОРАН „ЕСТРАДА“ - СУБОТИЦА

(1957-1974),
1974

294

САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
РЕСТОРАН „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА

(1970-1976),
1970-1976

(1954-1955),
1954-1956

229

(1968-1977),
1968-1977

291

РЕОНСКИ САВЕЗ ЗАНАТСКИХ
ЗАДРУГА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

„СИГУРНОСТ“ НОВИ САД, ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЧУВАЊЕ ДРУШТВЕНЕ ИМОВИНЕ
ООУР „СУБОТИЦА - СИГУРНОСТ“ СУБОТИЦА

387

Ф.217
Ф.26
Ф.47
Ф.40
Ф.120
Ф.142
Ф.121
Ф.209
Ф.67
Ф.141
Ф.88
Ф.148
Ф.165
Ф.163
Ф.57
Ф.124

388

СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ (ЦРСОЈ) СУБОТИЦА

(1919-1929),
1920-1929

322

СЕНАТ ГРАДА СУБОТИЦЕ (ГРАДСКО
ПОГЛАВАРСТВО) - СУБОТИЦА

(1918-1941),
1919-1942

117

(1950-1962),
1933-1963

219

(1952-1962),
1952-1962

220

СИРОЧАДСКИ СТО ГРАДА СУБОТИЦЕ СУБОТИЦА

(?-1947),
1874 - 1947

79

СПОРТСКО ДРУШТВО „БАЧКА“ СУБОТИЦА

(1901- ),
1901-1957

СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ШУМАРСКА
КОМОРА - СУБОТИЦА

(1960-1962),
1960-1962

242

СРЕСКИ ОДБОР (ГРАДСКИ ОДБОР)
САВЕЗА ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1953-1959),
1953-1959

313

СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ СУБОТИЦА

(1945-1965),
1945-1965

156

СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ
ЗАДРУГА - СУБОТИЦА

241

СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ - СУБОТИЦА

(1948-1959),
1948-1962

(1945-1965),
1945-1965

248

СРЕСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1961-1966),
1961-1966

СРЕСКИ УРЕД СУБОТИЦА (BEZIRKSAMT MARIA THERESIOPEL) MARIA THERESIOPEL (СУБОТИЦА)

(1929-1941),
1934-1939

(1851-1860),
1850-1862

265
144

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1934-1941),
1882-1947

(1960-1964),
1960-1964

СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА СУБОТИЦА

СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА СУБОТИЦА

СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ПРОТИВ
АЛКОХОЛИЗМА - СУБОТИЦА

СРЕСКО НАЧЕЛСТВО СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

101

184

267

223

Ф.193
Ф.194
Ф.203
Ф.204
Ф.215
Ф.171
Ф.41

Ф.20
Ф.53
Ф.90
Ф.104

Ф.89
Ф.214

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „МИЛИ ДОМ“ СУБОТИЦА
СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА
„СЛОГА“ - СУБОТИЦА

СТАМБЕНА ЗАДРУГА „УДАРНИК“ СУБОТИЦА

СТАМБЕНО ШТЕДНА ЗАДРУГА
ТРГОВИНСКИХ РАДНИКА - СУБОТИЦА
СУБОТИЧКИ КОЊИЧКИ КЛУБ (SZABADKAI LÓVERSENY EGYESÜLET) SZABADKA (СУБОТИЦА)

СУБОТИЧКО ОБРТНИЧКО И ГРАЂАНСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО - СУБОТИЦА
СУБОТИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА
(SZABADKAI FŐLDMŰVELŐK MUNKÁS
KÉPZŐ EGYLETE) - SZABADKA
(СУБОТИЦА)

(1961-1972),
1960-1972

(1955-1972),
1971-1972

296
297

(1962-1971),
1971

307

(? -1972),
1963-1972

308

(1891-1916),
1892 - 1916

321

(1928-1941),
1926-1941

274

(1903-?),
1903-1904

103

СУДБЕНИ СТО СУБОТИЦЕ (SZABADKA
SZABAD KIRÁLYI VÁROS TÖRVÉNYSZÉKE) - SZABADKA (СУБОТИЦА)

(1861- 1871),
1861-1872

65

ТВОРНИЦА ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРОЈЕВА
„СЕВЕР“ - СУБОТИЦА

138

ТВОРНИЦА ЧОКОЛАДЕ И БОМБОНА
„ПИОНИР“ - СУБОТИЦА

(1923-1946),
1923-1946

187

ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ТЕКСТИЛОМ,
ГАЛАНТЕРИЈОМ, ПАРФИМЕРИЈОМ И
ОБУЋОМ НА МАЛО „СУБОТИЧКИ
МАГАЗИН“ - СУБОТИЦА

(1917- ),
1947-1948

(1949-1954),
1949-1954

202

(1947-1953),
1947-1953

186

ТРГОВАЧКА РАДЊА „НАШЕ ДЕТЕ“ СУБОТИЦА

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ - СУБОТИЦА

(1973-1978),
1973-1978

320

389

Ф.117
Ф.129
Ф.183
Ф.123
Ф.114
Ф.202
Ф.190
Ф.30
Ф.206
Ф.56
Ф.51
Ф.55
Ф.173
Ф.73
Ф.76

390

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ
МЕШОВИТОМ РОБОМ НА МАЛО
„КОЛОНИЈАЛ“ - СУБОТИЦА

(1952-1954),
1952-1954

216

(1954-1959),
1954-1959

228

(1963-1973),
1973

286

УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАГЊЕ“ - (1948-1955),
СУБОТИЦА
1949-1955

212

„ТРЕШЊА“ ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА
ПРОМЕТ ВОЋЕМ И ПОВРЋЕМ СУБОТИЦА
ТРИБИНА МЛАДИХ СУБОТИЦА СУБОТИЦА

УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА И АУТОМЕХАНИЧАРА - СУБОТИЦА

УДРУЖЕЊЕ ЕСТРАДНИХ УМЕТНИКА
И ИЗВОЂАЧА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА
УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА - СУБОТИЦА

(1951-1962),
1947 - 1962

(1927- ?),
1956-1971

222

307

(1970-1972),
1970-1972

293

(1886-1950),
1867-1950

86

УДРУЖЕЊЕ ЖИТАРСКО-МЛИНАРСКИХ
(1966-1972),
ПРЕДУЗЕЋА СЕВЕРНЕ БАЧКЕ „СЕВЕРНА 1968-1972
БАЧКА“ - СУБОТИЦА

310

УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈАЛАЦА У
НОВОМ САДУ ПОДРУЖНИЦА СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

(1932-1942),
1932-1945

143
136

УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ЗА ГРАД
СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА

(1932-1941;
1944-1948),
1923-1949

(1905-1948),
1909-1948

141

УДРУЖЕЊЕ ТРГОВЦА ЗА ГРАД СУБОТИЦУ - СУБОТИЦА

УСЛУЖНО ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ ГРАД“ - СУБОТИЦА

276

ФАБРИКА КОНЗЕРВИ „ВОЈВОДИНА“ СУБОТИЦА

(1964-1978),
1963-1975

(1946-1948),
1942-1948

168

ФАБРИКА ЦИПЕЛА „ПРВА ПЕТОЉЕТКА“ - СУБОТИЦА

(1946-1948),
1947-1948

171

Ф.177

ФАБРИКА ЧЕТАКА „БАЧКА“ - СУБОТИЦА

Ф.13

ФЕРЕНЦ СКУЛТЕТИ КРАЉЕВСКИ
КОМЕСАР(FRANCIUS SCULTETY
COMESSARIUS REGIUS MARIA
THERESIOPOLIS) СУБОТИЦА

Ф.133
Ф.207
Ф.48
Ф.52
Ф.220
Ф.196
Ф.169
Ф.105
Ф.186
Ф.22
Ф.33

Ф.6

„ФРУШКА ГОРА“ САМОСТАЛНА
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА - СУБОТИЦА
ФОНД ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ СУБОТИЦА
ХРВАТСКИ КАТОЛИЧКИ ОРАО СУБОТИЦА

ХРВАТСКО ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО
„НЕВЕН“ - СУБОТИЦА
ХРВАТСКА ПРИВРЕДНА ОМЛАДИНА СУБОТИЦА

(1961-1973),
1945-1973

280

(1819-823),
1779-1823

56

(1954-1958),
1954-1958

232

(1960-1968
-1966)
1966-1968

311

(1920-1943,
1946-1947),
1925-1943

137

(1920-1929),
1920-1929

132

(1939-1944),
1942-1944

325

ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ (KISDEDÓVÓNŐ- (1942-1944),
KÉPZŐ INTÉZET)- SZABADKA (СУБОТИЦА) 1942-1944

272

ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

ЦЕНТРАЛНИ ПИОНИРСКИ ДОМ БАЧКА
ТОПОЛА - БАЧКА ТОПОЛА

(1968-1975),
1968- 1975

300

ШКОЛА ЗА ЛЕКАРСКЕ ПОМОЋНИКЕ СУБОТИЦА

(1947-1954),
1947-1954

203

(1897-1955),
1897-1955

289

ШКОЛСКО НАДЗОРНИШВО СУБОТИЦА СУБОТИЦА

(1869-1946),
1869-1946

68

(1884- ),
1887-1954

91

(1779-1848),
1783-1848

44

ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ
СУБОТИЦА - СУБОТИЦА

ЧАНТАВИР

ВЛАСТЕЛИНСКИ СУД СЕЛА ЧАНТАВИР
(CSANTAVÉRI ÚRISZÉK) - CSANTAVÉR
(ЧАНТАВИР)

391

УПОРЕДНЕ ТАБЛИЦЕ
БРОЈ
Ф.3
Ф.4

392

СТАРИ НАЗИВ
ЗБИРКА ПЛАНОВА И
ГЕОГРАФСКИХ МАПА

ЂОРЂЕ СУЧИЋ ГРАДСКИ
КОМОРНИК 1795-1796

НОВИ НАЗИВ
ЗБИРКА КАРАТА
И ПЛАНОВА

ЂОРЂЕ СУЧИЋ ГРАДСКИ
БЛАГАЈНИК 1795-1796

СТР.
40
41

