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ПРЕДГОВОР

Историјски архив у Суботици је установа културе која се бави
пословима заштите архивске грађе и регистратурског материјала на
територији општине Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. У оквиру
својих делатности заштите културних добара које евидентира, прикупља,
сређује, обрађује и даје на коришћење архивску грађу, архиви објављују
и научно-информативна средства о архивској грађи. У основна научно-
информативна средства о архивској грађи спадају: водичи кроз архивску
грађу архива, сумарни инвентари и сумарно-аналитички инвентари.1

Водичи кроз архивску грађу архива представљају најважније научно-
информативно средство општег типа, чије су основне јединице за обраду
фондови или збирке. Они се израђују у циљу што бржег упознавања
корисника и истраживача са архивском грађом која се чува у архивима.

Историјски архив Суботица је свој први Водич кроз архивске фондове
објавио 1970. године, у оквиру едиције Научно-обавештајна средства о
архивској грађи у архивима Војводине, када су представљена 143 фонда
и збирке.2 Како је од онда прошао дуг временски период, постао је
потпуно анахрон и неупотребљив за кориснике. Отуда његова допуна
није могла да се обави већ да се напише нови, већ смо приступили
изради новог Водича, написаног у складу са новим упутством.

Прва свеска Водича у едицији Водич кроз архивску грађу Србије /
Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Водич кроз архивске
фондове Историјског архива Суботице објављена је 2012. године,  где
се налазе описи 220 фондова и збирки.3

У овој, другој свесци, која је такође писана у складу са Упутством за
израду Водича, који је усвојила Редакција едиције Водича кроз архивску
грађу Србије, 2001. године, представљено је нових 270 описа фондова
и збирки. Друга свеска обухвата описе фондова и збирки од броја 221 до
491 из Регистра фондова Историјског архива Суботица, од укупно 496
фондова и збирки које се чувају у Историјском архиву у Суботици.4
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1 Др Б. Лекић, Архивистика, Београд, 2006, 174.
2 Научно-обавештајна средства о архивској грађи у архивима Војводине, Свеска 1,

Историјски архив Суботица, Е. Војновић, У. Гашпар, М. Димитријевић, Т. Буљовчић, Водич
кроз архивске фондове, Архив Војводине, Сремски Карловци 1970.

3 Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, XVIII/1, Суботица, 2012.
4 Одлука о одобрењу текста за штампање и објављивање Водича кроз архивске фондове

Историјског архива Суботица је једногласно донета на седници одржаној 23. децембра 2015, у
Архиву Србије, Карнегијева бр. 2, Београд.  Републичка Редакција Водича кроз архивску грађу
Србије. Допис: 04 бр. 30 од 05.01.2016.



Приликом писања друге свеске Водича уочено је да је већи број
фондова у несређеном стању те да о њима не постоје израђени сумарни
инвентари као ни историјске белешке. Отуда је рад на утврђивању
садржаја, стања, количине те превода са немачког и мађарског језика
изискивао додатни труд. У појединим фондовима и збиркама је извршена
ревизија, разграничење и излучивање безвредног регистратурског
материјала којем је истекао рок чувања.

На изради друге свеске Водича је радило више архивиста. Предговор
су написали Tатјана Сегединчев и Зоран Вељановић. Напомене кори-
снику, Скраћенице, Класификациону шему као и описе 55 фондова је
саставила Татјана Сегединчев, затим на опису фондова су радили Зоран
Вељановић укупно 65 фонда као и географски регистар, Санела
Плетикосић 51 фонд, Золна Матијевић 51 фонд, Зоран Вукелић 49 фонд
као и Дијана Бореновић именски регистар и лекторисање целокупнога
текста.
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НАПОМЕНА КОРИСНИКУ

Друга свеска у едицији Водич кроз архивску грађу Србије/ Водич кроз
архивске фондове за архиве у Војводини, Водич кроз архивске
фондове Историјског архива Суботица, садржи описе 270 фондова
од броја фонда 221 до 491, оним редоследом како су вођени у Регистру
фондова Историјског архива Суботица.1

Израда описа сваког фонда и збирке је рађена по „Упутству о
техничком изгледу Водича за архиве у Војводини.“2 Основни елементи
који су исказани при опису фондова су следећи:

- У наслову: број фонда у наслову узет је из Регистра фондова, назив,
средиште 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 – године почетка и година престанка рада. Ако уместо године
стоји знак питања „?“ значи да недостају подаци о времену оснивања или
времену престанка рада, или ако после цртице нема године престанка
рада, значи да творац фонда још увек ради. Из распона година ван
заграде сазнајемо годину најстаријег и најмлађег сачуваног списа или
књиге у фонду.

- У рубрици „Основни подаци о фонду“ се наводе: Количина архивске
грађе, језик на ком је писана, степену сређености, која су информативна
средства израђена (историјска белешка, сумарни и аналитички инвентар,
регистри), а под „Категоризацијом“ су дати подаци само од изузетног и
великог значаја, док за остале фондове, за које се подразумева да су
културна добра, 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 (где су коришћени
службени листови, монографије, публикације, архивска грађа фондова
и збирки) и са историјатом ствараоца фонда где налазимо податке када
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1 Регистар архивске грађе, чл.2. Правилника о регистрима архивске грађе „Сл. Гл. РС“,
бр.24/97.

2 Упутство је заведено у Деловоднику Историјског архива Суботице под бројем 01-132/2007,
од 20. 06. 2007.



је грађа преузета у Архив, у којој количини, и колико је грађе сачувано
после сређивања. На крају  се дају подаци о степену сачуваности књига
и списа у фонду.

У предговору Водича кроз архивске фондове навели смо и напомену
кориснику и попис скраћеница које су коришћене у тексту Водича.

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 грађа доступна је свим заинтересованим
корисницима, како у приватноправне тако и у научноистраживачке,
образовне и друге сврхе.  Адреса за посетиоце Архива је следећа:
Историјски архив Суботица, Суботица, Трг Слободе 1/3, а информације
се могу добити телефоном 024/ 524 033; факсом 024/ 524 033 у току
радног времена од 6,30 до 14,30 часова. Подаци о Установи су такође
доступни на интернет адреси: www.suarhiv.co.rs.

Поред архивске документације, истраживачима је на располагању и
богат библиотечки фонд. Истраживачи могу да користе услуге
фотокопирања и дигиталног снимања архивске грађе.
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

а.д. акционарско друштво
АФЖ Антифашистички фронт жена
АПВ Аутономна покрајина Војводина
бр. број
ГНО Градски народни одбор
ГНОО Градски народноослободилачки одор
ГНООВ Главни народноослободилачки одбор Војводине
д.д. деоничарско друштво
дос. досије
ДП Друштвено предузеће
ДФРЈ Демократска Федеративна Република Југославија
ИАСу Историјски архив Суботица
ЈНОФ Јединствен народноослободилачки фронт
к. кутија
књ. књига
КПЗ Културно просветна заједница
КПЈ Комунистичка партија Југославије
КСС Коло Српских сестара
л.д. лични доходак
m метар
МЗ Месна заједница
МУНПД Месна управа народних пољопривредних добара
НО Народни одбор
НОО Народно ослободилачки одбор
НОР Народни одбор револуције
НОС Народни одбор Суботице
НПД Народна пољопривредна добра
НР Народна република
НСНРС Народна скупштина Народне Републике Србије
ОКССОВ Општинска конференција Савеза социјалистичке

омладине
ОНО Опште народна одбрана
ОУР Организација удруженог рада
ОШ Основна школа 
рег. регистратор
САПВ Социјалистичка аутономна покрајина Војводина
свеж. свежањ



СД Спортско друштво
СИЗ Самоуправна интересна заједница
СКОЈ Савез комуниста омладине Југославије
СКС Савез комуниста Србије
СО Скупштина општине
СПЦО Српска Православна црквена општина
СРС Социјалистичка република Србија
ССРНВ Социјалистички савез радног народа Војводине
ССРНЈ Социјалистички савез радног народа Југославије
ССРНС Социјалистички савез радног народа Србије
СУБНОР Савез удружења бораца народноослободилачког рата
СФРЈ Социјалистичка федеративна република Југославија
УСАОЈ Уједињени савез антифашистичке омладине

Југославије
Ф.С.Ј. Феријални савез Југославије
ф. Фонд
ФНРЈ Федеративна народна република Југославија
чл. члан
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ФОНДОВИ,
ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ И ЗБИРКЕ
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Ф. 221 ОКРУЖНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ – СУБОТИЦА (1944–1946), 1944–1946

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине записници, извештаји упућени Покрајинском

комитету Партије; извештаје и записнике среских комитета, податке о:
чланству, кадровима, предузећима, учесницима Народноослободилачког
рата, културним друштвима, плановима рада, колонистима до 1919.
године, учесницима радне акције.

Историјат ствараоца фонда: 
Окружни комитет КПЈ у Суботици осниван је и у време Другог светског

рата, али без већег успеха. После ослобођења овог дела земље
Покрајински комитет КПЈ формирао је Окружни комитет у Суботици, који
су чинила четири члана.1 Задатак Комитета био је: да стварају партијске
организације у округу; подижу теоретско-политички ниво чланова партије;
повећавају одговорност органа власти нове државе ради ефикасније
безбедности грађана и имовине и социјалне бриге; преко других
друштвених организација обавештавају грађанство о политичкој
ситуацији у свету и земљи и задацима народних власти.

Законом о укидању окружних народних одбора на подручју Аутономне
покрајине Војводине2 укинут је и Окружни комитет КПЈ Суботица. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда је издвојена из грађе Среског комитетеа СКС Суботица,

1979. и 1981. године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

15

1 Први писмени траг о постојању суботичке организације постоји у допису Покрајинског
комитета КПЈ за Војводину, од 1. децембра 1944. године.

2 Службени гласник НРС, број 46/1946, стр. 1225–1227.



Ф. 222 ОКРУЖНИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА – СУБОТИЦА
(1945–1946), 1945–1946

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:
Архивска грађа садржи податке о развоју фронтовских организација у

граду и срезу, као и о секцијама које су деловале на територији округа. На
пример документи о такмичењу из фискултуре, извештај о послатим
документима за изложбу у Београду на тему народноослободилачке
борбе, документи о обнови и изградњи на територији округа, документи
о сабирним акцијама за помоћ бомбардованим у Суботици, о при-
купљању старог гвожђа, текстила, о прилозима у храни, текстилу и новцу
за пасивне крајеве, о помоћи у радној снази колонистима у Секићу и
Фекетићу приликом окопавања шећерне репе.

Историјат ствараоца фонда:
Током оружане борбе против окупатора, Народни фронт је израстао у

масовни народноослободилачки покрет и представљао политичку основу
читаве оружане борбе. У складу са новим условима, он добија нове
задатке и ново име ЈНОФ. У првим послератним годинама делатности,
НФ је био концентрисан на два основна задатка: политичко консо-
лидовање нове државе и обнову и изградњу разорене земље.

Окружни одбор Јединственог народноослободилачког фронта (ЈНОФ)
је формиран у Суботици почетком 1945. године, за територију града
Суботице, среза Бачке Тополе и среза Сенте. Након I конгреса Народног
фронта августа 1945. године, име је променио у Окружни одбор Народног
фронта (на печату „Окружни одбор Народне фронте“). Стваралац
архивске грађе је престао са радом октобра 1946. године пошто су
укинути окружни Народни одбори. Њихове послове преузели су тада
градски и срески одбори.
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Историјат фонда:
Приликом разграничења фондова, документи су издвојени из грађе

Среског комитета СКС Суботица у посебан фонд децембра 1981. године.3
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 223 ГРАДСКИ КОМИТЕТ СКОЈ-А – СУБОТИЦА
(1944–1948), 1945–1948

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:
Архивска грађа се састоји од сачуваних Записника са седница Месног

и Градског комитета СКОЈ-а, групе скојеваца са територија I и II реона, са
територије насеља, школа и предузећа, затим упутства из обласног и
покрајинског комитета, извештаја о раду СКОЈ-а на територији Суботице,
података о скојевцима са забележеним њиховим карактеристикама и
биографијама.

Историјат ствараоца фонда:
Савез комунистичке омладине Југославије је био омладински огранак

Комунистичке партије Југославије од 1919. до 1948. године. Основан је у
Загребу 10. октобра 1919. године. Само две године након оснивања је
био забрањен. Био је утицајна организација међу револуционарном
омладином у Краљевини Југославији. Постаје важан организатор
партизанског отпора након окупације Сила Осовине.

У Суботици је основана илегална организација СКОЈ-а маја 1944.
године. Након ослобођења Суботице 10. октобра 1944. године, орга-
низација наставља са радом. СКОЈ постаје шира организација југо-
словенске омладине.
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На IV конгресу СКОЈ-а у Београду октобра 1948. године, донета је
одлука о спајању СКОЈ-а и НОЈ-а (који је променио назив од УСАОЈ). Они
су спојени у заједничку организацију младих, под називом Народна
омладина Југославије (НОЈ). 

Каснији Савез социјалистичке омладине Југославије ће настати из ове
организације.

За време своје делатности, СКОЈ је био организовани предводник
младе генерације коју је успешно водио кроз разне видове борбе против
режима, у периоду народноослободилачког рата чинио је језгро оружаних
снага које су извеле револуцију. У послератној изградњи СКОЈ је одиграо
значајну улогу у обнови и изградњи земље и стварању услова за
социјалистичку изградњу.

Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда СКС Суботица 1981. године, дошло је до

разграничења фонда.4 Тада је издвојена грађа фонда Градски комитет
СКОЈ-а Суботица 1946–1948. година.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 224 САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕСКИ КОМИТЕТ – СУБОТИЦА
(1945–1965), 1945–1964

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 7; к. 5; 0,64 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 Записнике СК НО, упутства, дописе,

извештаје, реферате актива, статистичке извештаје, планове рада ак-
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тива, податке о члановима, спискове чланова, плакате са манифестација
које су организоване.

Историјат ствараоца фонда:
Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије (УСАОЈ) се

развијао као масовни омладински покрет усмераван од стране СКОЈ-а. У
Суботици су  после ослобођења деловали Окружни, Градски и Срески
одбори као и Реонски и Месни одбори ове организације. УСАОЈ од маја
1946. године се претвара у организацију Народне омладине Југославије
(НОЈ).5

Срески комитет у Суботици функционише од децембра 1945. до
октобра 1946. године када је укинут Срез Суботица. Све задатке
преузима тада Градски одбор који руководи радом реонских и месних
одбора УСАОЈ, касније НОЈ. Поново ће Градски комитет прећи у Срески
1. септембра 1955. Године, када се поново формира срез Суботица.
Срезови као друштвено-политичке заједнице се укидају 31. марта 1965.
године, Уставним законом о укидању срезова у АПВ.

Задаци Народне омладине Југославије истовремено су били и задаци
СКОЈ-а који је био авангардно језгро ове организације. Захтевало се
учвршћивање организације и њено проширивање новим члановима,
појачан рад на васпитању омладине у духу марксизма и лењинизма,
најшире окупљање омладине на пословима изградње земље, развијање
радног полета.6

Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда СКС Суботица 1981. Година, дошло је до

разграничења фонда. Тада је издвојена грађа фонда Савез омладине
Србије Срески комитет Суботица.7

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф. 225 ХРВАТСКО КУЛТУРНО ДРУшТВО – СУБОТИЦА
(1946–1947), 1946–1947

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: хрватски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувано је неколико списа о раду друштва и исказнице за плаћање

чланарине.
Историјат ствараоца фонда:
Друштво је у Суботици постојало од 1946. године. Документ о његовом

оснивању није пронађен. Први пут се помиње у децембру 1946. године
када се Друштву додељује један клавир од стране Градског народног
одбора Суботице. Друштво је имало секције за књижевност и науку,
секцију за неговање народних обичаја и игара и певачку секцију. Ово
друштво је 21. маја 1947. године имало значајан наступ у Београду о чему
говори извештај Друштва од 25. маја 1947. године. Друштво је издавало
часопис „Њива“ чији је први број изашао 1947. године. Хрватско културно
друштво је укинуто Решењем Повереништва унутрашњих послова ГНО
Суботица број 21790 од 17. фебруара 1950. године. Ова одлука је
објављена у „Хрватској ријечи“ број 41/1950. године

Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда „Хрватско пјевачко друштво Невен“

Суботица, издвојени су списи који су настали радом Хрватског културног
друштва.8

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Ф. 226 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА СРБИЈЕ – БАЧКА ТОПОЛА

(1945–1960), 1945–1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 4; 0,41 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине записници пленума, председништва, секретаријата

и комисија, дописи, организациони и финансијски извештаји, финансијски
списи. 

Историјат ствараоца фонда:
Срески одбор Народног фронта делује у Бачкој Тополи од 1945.

године. Године 1953. Народни фронт прераста у Социјалистички савез
радног народа Југославије и као такав делује до укидања, почетком 1960.
године. Среском одбору ССРНС Бачка Топола припадали су општински
одбори: Бачка Топола, Бајша, Мали Иђош, Ловћенац, Фекетић, Њего-
шево, Гунарош, Пачир, Стара Моравица, Бачки Соколац, Орахово, Мали
Београд и Чантавир.

Историјат фонда:
Грађа фонда изузета је из грађе Среског одбора ССРНС Суботица,

јер је после укидања бачко-тополског среза била предата правном
наследнику у Суботици. Укидањем срезова у Социјалистичкој Аутономној
Покрајини Војводини 1965. године, укинути су и срески органи друштвено-
политичких организација, па је регистратурски материјал преузео колек-
тив Историјског архива Суботица. 

Степен сачуваности: 
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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Ф. 227 „ПОЉОТЕХНА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ НА
ВЕЛИКО И МАЛО – СУБОТИЦА

(1970–1980), 1970–1980
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 8; 1,5 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине: финансијска документација, персонални досијеи

запослених, документација о раду предузећа.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано под називом „Пословно удружење Атика –

Снежана, пословница Суботица“ – Самостална организација удруженог
рада са својством правног лица „Атика Commerce I“ Суботица, 1. јуна
1970. године. Као „Пољотехна“ предузеће за промет робом на велико и
мало у Суботици, регистровано је код Окружног привредног суда у
Суботици 1974. године. Предузеће је имало продавнице у Апатину,
Чантавиру, Новом Жеднику, Падеју, Темерину и стоваришта на Палићу,
Хајдукову, Чантавиру и Бачком Моноштору. Две године касније проширује
мрежу продавница и стоваришта како у Србији тако и на остале делове
Југославије: Осијек, Славонски Брод, Сомбор, Зрењанин, Бачку Тополу,
Дервенту, Добој и Кикинду. Стечај је окончан решењем Вишег суда у
Суботици,9 1980. године.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у делимично сређеном стању 8. септембра

1981. године. После излучивања и обраде фонда, утврђено је да је
сачувана финансијска документација, али недостају записница са
седница, преписка, нормативна акта, деловодници и слично.

Степен сачуваности: 
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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Ф. 228 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – СУБОТИЦА (1920–1941), 1920–1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 66; к. 122; 16 m
Језик грађе: српски, али се могу наћи документи на француском,

немачком, енглеском, мађарском, руском и чешком језику
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду; фотокопије Записника Професорског савета од 1920–1941;
фотокопија свеске важнијих аката за 1920–1923; фотокопија Главне
књиге студената (матрикула) 1919–1941. година

Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи сачуване Записнике факултетских савета,

деловоднике, евиденције о успеху студената, књиге уписа студената,
главну књигу оцена и матрикуле. Постоје и регистри и финансијске књиге.
Сачувани списи су подељени у две серије – серије деканата и фонда за
здравствену заштиту студената. У оквиру прве серије су сачувани запи-
сници, извештаји, дописи, службени листови професора, персонални
досијеи студената. У мањој количини су сачувани и финансијски списи.

Историјат ствараоца фонда:
Правни факултет у Суботици је основан 1920. године. Факултет је

започео са радом марта 1920. године и радио је до 1. априла 1941.
године. За овај факултет је важио Закон о Универзитету у Београду. Био
је саставни део Београдског унуверзитета са специјалном аутономијом.
Факултет је имао свој буџет и био је самосталан у својој администрацији.
Настава и наставни план су били идентични са Правним факултетом у
Београду. Наставници су бирани по прописима Београдског универзитета
од стране академског или факултетског савета. Осим савета факултета,
задуженог за вршење свих послова уско повезаних са делатношћу
факултета, постојао је и академски суд састављен од три професора.
Сведочанство стечено на Правном факултету у Суботици имало је исту
вредност као и сведочанство Универзитета у Београду.

Предавања на Правном факултету у Суботици започела су 23. марта
1920. године. Настава на општем курсу трајала је четири године. Пре-
давања у свакој школској години трајала су од 16. октобра до 15. јуна.
Декан факултета је био једно време Алекса Ивић, а међу професорима
били су Лаза М. Костић, Мирко Косић, Миодраг Аћимовић, Федор Никић,
Борислав Благојевић, Иво Милић, Милорад Недељковић, Чедомир
Марковић, Ђорђе Тасић, Пјотр Бериогодович Струве, Сергеј Викторович
Троицки и др.
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Факултет је имао специјалну научно-стручну библиотеку. Студенти
Правног факултета су организовали свој рад у оквиру разних студентских
удружења и академских клубова. Постојало је више удружења преко
којих су учествовали у разним културним манифестацијама, приредбама,
одлазили на излете, слали на школовање у иностранство, присуствовали
разним семинарима. 

Посебно велику групу су чинили студенти припадници руске еми-
грације у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. На факултету је у
периоду 1920–1941. године било уписано 235 студента Руса.10

Историјат фонда:
Архивска грађа  Правног факултета заједно са библиотеком предата

је на чување и руковођење Правном факултету у Печују, по наређењу
мађарског Краљевског министарства просвете бр. 41963 1941. године.
Београдски универзитет је 1945. године преузео архиву и предао је
Правном факултету Београда. Историјски архив Суботице је од њега
преузео архивску грађу 29. октобра 1982. године.11

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 229 ЗАДРУГА ЗА УЗГОЈ РАСНЕ ЖИВИНЕ, ЗЕЧЕВА И ГОЛУБОВА –
СУБОТИЦА (1953–?), 1953–1956 

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:
Сачувана архивска грађа садржи податке о удруживању задругара,
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10 Т. Петковић, Руска емиграција на суботичком Правном факултету (1920–1941), у: Ex
Pannonia, 2, 1997, стр. 105–120. М. Симић, Београдски и Суботички правни факултет, Београд
1996, измењено и допуњено издање, Београд 1998, Историја Суботичког правног факултета,
Београд 1999.

11 ИАСу, Ф. 228, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/3 од 29.
октобра 1982. године.



раду Задруге, узгоју расне живине, зечева и голубова, као и о учешћу на
такмичењима и постигнутим резултатима. 

Историјат ствараоца фонда:
На предлог групе грађана – оснивача, 1. марта 1953. године је

одржана оснивачка скупштина Задруге када је донет и њен правилник.
Датум и разлог престанка рада Задруге није познат јер о томе нема трага
у архивским документима као ни у фонду Градског народног одбора
Суботица 1944–1955. година. 

Историјат фонда:
Приликом  архивског сређивања фонда Јавног правобранилаштва

Среза Суботица (1955–1965) издвојена је група списа која чини фонд
Задруга за узгој расне живине, зечева и голубова.12

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 230 ГРАДСКА КАПЕТАНИЈА – СУБОТИЦА (1790–1919)
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: /, фонд је укинут
Језик грађе: /
Степен сређености: /
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: /
Историјат ствараоца фонда: /
Историјат фонда:
Записником бр. 04-589 од 30.12.1982, Комисија за разграничење

фондова ИАСу издвојила је из фонда Магистрат слободног краљевског
града Суботица (1743–1918) организациону јединицу Градска капетанија
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12 ИАСу, Ф. 229, Досије фонда, Записник о разграничењу фонда бр. 04-588 од 30. децембра
1982. године.



(1845–1918) у посебан фонд (Ф. 230) додавши још 84 предмета чиме је
почетна гранична година фонда померена на 1790. годину. Према
Упутству о разграничењу фондова из 1985. године, фонд Магистрата
разграничен је на 4 фонда и то:

Ф. 261 Магистрат повлашћене краљевско-коморске вароши Сент
Марија 1743–1778; Ф. 272 Магистрат слободног краљевског града Марија
Терезиополис 1779–1849; Ф. 273 Градско начелство Суботица 1850–1860;
Ф. 2 Градско веће слободног краљевског града Суботица 1861–1918.

Приликом сређивања фонда бр. 261 Магистрат повлашћене
краљевско-коморске вароши Сент Марија 1743–1778, део фонда Градска
капетанија (6 архивских кутија) враћен је у Ф. 261 као посебна серија.
Количина од 1 књиге и 13 архивских кутија за период 1850–1860. враћена
је 2005. године у Ф. 273 Градско начелство Суботица, а количина од 4
архивске кутије за период 1861–1918. у Ф. 2, Градско веће слободног
краљевског града Суботица. Обзиром да у Ф. 230, Градска капетанија –
Суботица није преостало архивске грађе, фонд је укинут Одлуком
Стручног већа ИАСу бр. 07-5/18 од 3.11.2005. године.

Ф. 231 ПОВЕРЕНИшТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ – ЧАНТАВИР
(1900–1962), 1897–1962

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 30; к. 7; 1,80 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар13
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Дописи удружења, записници, извештаји, евиденције о занатлијама и

радњама, евиденције о занатским ученицима, полагању помоћничког
испита, запосленим помоћницима.

Историјат ствараоца фонда:
Удружење је основано 1900. године, али су приликом евидентирања

ученика уписани и они ученици који су склопили уговоре још 1897. године.
Називи удружења, од оснивања: „Организација чантавирских предузет-
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13 ИАСу, Ф. 231, Досије фонда, Сумарни је написан 1984. године.



ника (Csantavéri ipartestület)“, од оснивања; „Удружење занатлија за
општину Чантавир“, од 1926. године; „Организација чантавирских пре-
дузетника (Csantavéri ipartestület)“, од 1941. до 1944. године; „Удружење
занатлија за општину Чантавир“, од октобра 1944. године; „Повереништво
удружења занатлија за Срез бачкотополски – Чантавир“, од 1945. до
1950. године; „Среска занатско комунална комора Суботица – пове-
реништво Чантавир“, од 1950. до 1962. године.

Историјат фонда:
Грађа фонда је чувана у Удружењу занатлија Суботице и преузета је

25. јуна 1982. године. Део грађе је излучен, а део прикључен Збирци
радничких књижица.

Степен сачуваности: 
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 232 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАшТВО СРЕЗА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1953–1965), 1953–1965

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 53; к. 133; 17 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар14
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Парнични предмети; документа о проблемима у организацији јавног

правобранилаштва; предмети: кривично-правних потраживања, оште-
ћених привредних организација, национализације, експропријације, кон-
фискације, управни поступци; разни уговори, решења; списак пословних
простора у граду, лекара и адвоката; годишњи извештаји о раду са
статистичким подацима; анализа конфискације; персонални досијеи;
уписнице Јавног правобранилаштва Бајмок у времену од 1961. до 1965.
године.
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14 ИАСу, Ф. 232, Досије фонда, Сумарни инвентар је написан 1990. године.



Историјат ствараоца фонда: 
Одлуком Народног одбора града Суботица број 123 од 25. маја 1953.

године, основано је Јавно правобранилаштво града Суботица и почело је
да ради 1. септембра исте године са основним задатком да заступа
имовинско-правне интересе Града и чува општенародну имовину.
Одлуком од 26. септембра исте године Градско веће оснива Јавно
правобранилаштво града Суботица, са задатком да у имовинско-правним
односима заступа град Суботицу, градске општине Бачку Тополу и Сенту
и бачко-тополски и сенћански срез, као и установе којима је признато
својство правног лица са подручја Окружног суда у Суботици. 

Надлежности Јавног правобранилаштва биле су: законска и фа-
култативна. У законској је заступало срез и све општине на његовој
територији. У факултативној је заступало све странке у парничним,
кривичним, управним поступцима. Јавна правобранилаштва срезова
Бачка Топола и Сента основана су 1. јануара 1956. године па је рад
суботичког правобранилаштва ограничен на подручје среза Суботица.
Бачко-тополски и сенћански срез су престали да раде 1. јануара 1960.
године и припојени су суботичком. Јавно правобранилаштво Суботица
престало је да ради укидањем срезова, 31. марта 1965. године. Правни
наследник је постало Општинско јавно правобранилаштво Суботице.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета од Скупштине општине Суботица, без

записника. Фонд Јавно правобранилаштво среза Суботица је издвојено
из грађе архивског фонда број 138 Народни одбор среза Суботица, 6.
априла 1983. године, у количини од 19,6 m. У раду је излучено 0,60 m
безвредног регистратурског материјала, тако да су архивистички сређене
53 књиге и 133 кутије, укупне дужине од 17 m. У грађи фонда су и четири
књиге уписника Јавног правобранилаштва општине Бајмок, од 1961. до
1965. године.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су потпуно сачувани.

Ф. 233 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИшТА НОВОГ НАСЕЉА
БРОЈ IX – БИКОВО (1946–1949), 1946–1949

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к: 3; 0,55 m

28



Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар15
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа фонда садржи податке из рада управе, деловоднике, финан-

сијске књиге, записнике, закупне уговоре и слично. 
Историјат ствараоца фонда: 
Месна управа земљишта новог насеља број девет – Биково, основана

је на темељу решења Председништва Окружног народног одбора у
Суботици, маја 1946. године. Тада је донет Правилник о пословању
управе за обраду земљишта нових насеља у суботичком округу. Задатак
Управе био је да састави спискове салаша и земље који су одређени за:
унутрашњу колонизацију, земљу издату у закуп; састави књигу закупа,
попис мртвог и живог инвентара на имањима; бележи разне евиденције
о залихама људске и сточне хране, благајничке дневнике и тако даље. 

Пословање Управе престаје поделом фондова и земљишта унутра-
шњим колонистима. Расформиран је по одлуци главне управе за обраду
земљишта нових насеља у Војводини, у Новом Саду, број 2265, од 11.
марта 1948. године. Ликвидација је окончана 1949. године. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда је издвојена из грађе Одељка народне пољопривредне

имовине при Извршном одбору Градског народног одбора Суботица,
1982. године.

Степен сачуваности: 
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани. 

Ф. 234 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИшТА НОВОГ НАСЕЉА
БРОЈ X – СТАРИ ЖЕДНИК (1946–1949), 1945–1949

Количина архивске грађе: књ. 20; к. 3; 0,80 m
Језик грађе: српски  
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15 ИАСу, Ф. 233, Досије фонда, Сумарни инвентар је написан 1985. године.



Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге (деловодник, индекси и књиге финансијског

карактера) и списи уз деловодник, попис колониста којима је додељена
земља, попис радника на имањима, ликвидациони елаборат, попис
неиздељених или делимично издељених поседа на колонији итд.16

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана маја 1946,17 на оснивачкој скупштини донет је

Правилник о пословању управе за обраду земљишта нових насеља у
округу Суботичком. Задатак управе био је да састави спискове салаша и
земље, који су одређени за унутрашњу колонизацију, да састави попис
кућа, и других зграда као и инвентар на имањима (стоке и пољо-
привредног и кућног оруђа и прибора), попише и води евиденцију о
залихама хране, води евиденцију о променама код инвентара итд.
Управника и референта Управе постављао је ОНО у Суботици. 

Управа је престала да ради са окончањем подела фондова и земље
колонистима.18

Историјат фонда:
Грађа је издвојена из грађе Одељка народне пољопривредне имовине

при ИОГНО Суботица.19 Није вршено излучивање. 
Степен сачуваности:
Књиге су потпуно сачуване.
Списи су потпуно сачувани.
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16 Реч је о унутрашњој колонизацији у Војводини после Другог светског рата. Види: З.
Вељановић, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој после Другог светског рата (1945–
1948) у: Бачка кроз векове, Слојеви култура Бачке, Београд 2014, стр. 173–188.

17 ИАСу, Досије фонда, Решење ОНО у Суботици из 1946.
18 ИАСу, Досије фонда, Одлука Главне управе за обраду земљишта нових насеља у

Војводини – Нови Сад бр. 2265 од 11.03.1948. Ликвидација је окончана 1949. године.
19 ИАСу, Досије фонда, Радни картон.



Ф. 235 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА И ИНДУСТРИЈАЛАЦА – СУБОТИЦА
(1899–1932), 1899–1932 (1934)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 16; к. 21; 2,72 m 
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи Записнике одржаних скупштина, правила

Удружења, податке о трговцима, индустријалцима, о трговачким изло-
жбама у Суботици и у другим градовима, о смештајним проблемима
Удружења, извештаје о раду и финансијском пословању.

Историјат ствараоца фонда:
Суботичко удружење трговаца је одржало оснивачку скупштину 5.

новембра 1899. године, као удружење трговаца, творничара и великих
обртника – индустријалаца из Суботице и Бач-бодрошке жупаније.
Удружење је добило назив „Szabadkai kereskedelmi egyesület“ (Суботичко
трговачко удружење). Нови назив Удружење добија 1923. године као
„Удружење трговаца и индустријалаца у Суботици“. Овај назив задржава
до укидања 1932. године. Поред овог назива, као додатак, повремено се
јавља и назив „Lloyd“. До раздвајања Удружења долази 1931. године на
Удружење трговаца (Ф. 51)20 и Удружење индустријалаца (Ф. 56).21 Након
ликвидације, Удружење ће радити повремено до 1934. године.

Удружење је основано са циљем да утиче на развој трговине,
пољопривреде, индустрије, да заступа интересе у циљу њихове
афирмације и заштите, да развија стручно и опште образовање чланова
и трговаца и да окупља око себе људе који се баве трговином и
индустријом. 

Историјат фонда:
Архивска грађа овога фонда је 1984. године издвојена из фонда

Удружење трговаца за град Суботицу.
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20 ИАСу, Регистар фондова, назив фонда – Ф. 51, Удружење трговаца за град Суботицу –
Суботица 1932–1941.

21 ИАСу, Регистар фондова, назив фонда – Ф. 56, Удружење индустријалаца у Новом Саду
подружница Суботица – Суботица 1932–1942.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 236 УЧИТЕЉСКА шКОЛА СА ОСНОВНОМ шКОЛОМ –
ВЕЖБАОНИЦОМ – СУБОТИЦА (1871–1973), 1874–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 163; к. 84; 13,68 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана архивска грађа садржи књиге Записника управног и ини-

цијативног одбора, савета школе, наставничког већа, књиге педагошког
центра, испитног одбора, матичне књиге запослених, књиге завршних
испита, матичне књиге ученика, уписнице, књиге течајева, дипломских
испита, летописе школа. Сачувани су списи записника, општа преписка,
персонална преписка, записници дипломских испита.

Историјат ствараоца фонда:
Школа је основана 25. новембра 1871. године, на основу одлуке

Министарства вера и просвете, као прва самостална женска стручна
средња школа у овим крајевима. Истовремено када је отворена школа
отворена је и њена вежбаоница – прва државна основна школа у граду. 

Мешовита учитељска школа је отворена 1919. године на српском
језику. Радила је до укидања 1929. године. Од 1941. године обнавља се
рад школе. За време окупације наставни језик је био мађарски. Школа је
тада радила као женска учитељска школа лицејског типа.

После ослобођења на тражење грађана, Војна управа места одобрила
је отварање Учитељске школе јануара 1945. године.22 Настава се
одвијала на српском и мађарском језику.

Школа мења назив 1948. године у „Учитељска школа Суботица“.
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22 ИАСУ, Ф. 236, Досије фонда, Увод, стр. I.



Нова школска зграда је изграђена специјално за Учитељску школу
1965. године.23

Скупштина општине Суботица је 29. марта 1966. донела Решење број
06-1391/66 којим се при Учитељској школи отвара основна школа –
Вежбаоница од I до IV разреда која ће прерасти у потпуну основну школу
од I до VIII разреда.

Историјат фонда:
Грађа је преузета 1983. године у Архив у делимично сређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 237 ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОшТАР“ – СУБОТИЦА
(1955–1956), 1955–1956 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници о оснивању, дневник одиграних утакмица, пријаве за летњи

турнир подмлатка, пријаве за такмичење шахиста, чланске карте, леги-
тимације, штампа, штамбиљ и печат клуба.

Историјат ствараоца фонда: 
Фудбалски клуб „Поштар“ основан је 2. септембра 1955. године при

Радној организацији Пошта 1 и Пошта 2, уз сагласност Фудбалског
подсавеза Суботица. Циљ је био да се радници и службеници ПТТ
службе окупе и да буду систематски и плански васпитани за спортски рад.
Оснивачка скупштина је одржана 27. августа 1955. године, када су
изабрани: управа клуба, председништво, надзорни одбор и дисциплински
суд. Тада су донета и правила клуба. Због лоших услова рада и
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недостатка новца, донета је одлука да клуб престане да ради, на
ванредној скупштини 9. октобра 1956. године.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је пронађена у Историјском архиву Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуаване.
Списи су делимично сачувани.

Ф. 238 МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА –
ПАЧИР (1945–?), 1945–1947 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Списи о: раду Месне управе народних пољопривредних добара

Пачир, финансијском пословању, издатој земљи у закуп, обрадивом
земљишту, залихама по магацинима.

Историјат ствараоца фонда: 
Месна управа народних пољопривредних добара у Пачиру основана

је решењем Главне пољопривредне комисије за Војводину, 5. августа
1945. године, када је формирана реонска управа НПД у Суботици, са
дванаест месних управа. МУНПД Пачир основана је за подручје Пачира
и Старе Моравице и почела је да ради 15. августа 1945. године. МУНПД
је ликвидирана 31. децембра исте године.

Историјат фонда: 
Фонд је формиран на седници Стручног већа ИАСу 26. јануара 1984.

године, када је грађа издвојена из фонда Народни одбор општине Пачир.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване. 
Списи су у потпуности сачувани.
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Ф. 239 ОСНОВНА шКОЛА „ПЕТЕФИ БРИГАДА“ – ХАЈДУКОВО
(?–?), 1919–1950

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 29; к. /; 0,50 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуванe су књиге уписница ученика.
Историјат ствараоца фонда:
Основна школа у Хајдукову под називом „Петефи бригада“ је основана

Решењем СО Суботице 06-26717 1961. године. 
Школа je наставила функцију школа које су некада радиле на

територији Бачких Винограда и Хајдукова у периоду:
након завршетка Првог светског рата 1919–1941. године; 
периоду мађарске окупације 1941–1944. године;
периоду након завршетка Другог светског рата.
Школа „Петефи бригада“ је обухватала школе које су се налазиле у

Хајдукову и Бачким Виноградима и радила је као осмогодишња школа.
Историјат фонда:
Преузимање архивске грађе је извршено 1984. године, у количини од

0,50 m од Основне школе „Петефи бригаде“ Хајдуково.24 Фонд је сређен
1998. године.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.
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24 ИАСу, Ф. 239, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-1/4 од 6. јула
1984. године.



Ф. 240 ОСНОВНА шКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ – СУБОТИЦА 
(1961–?), 1901–1974

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 39; к. /; 0,45 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 опште податке о раду школе: ученичке књиге

које садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења,
име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о
наставним предметима и показаном успеху појединих ученика и друго.
Сачуване су и Матичне књиге ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1961, године као осмогодишња са мађарским и

српским наставним језиком.25 За потребе образовног рада школа је
користила преуређену зграду пешадијске касарне на Карађорђевом путу.
У саставу школе је од 1965. године деловало и издвојено одељење у
оближњем сеоском насељу Келебија.26 Циљ школе је био да се врши
васпитање и образовање омладине у духу тадашњег друштвеног уре-
ђења и моралних норми.27

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана али не и у комплетно сачуваном

стању.28 Приликом архивистичког сређивања није вршено излучивање. 
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.
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25 ИАСу, Ф. 240, Досије фонда, Одлука СО Суботица бр. 02-27157/1961.
26 Реч је о некадашњој Српској вероисповедној школи чију школску зграду је за време

Аустроугаске, у другој половини XIX века, изградила СПЦО из Суботице за потребе школовања
Српске деце у селу Келебија. После другог светског рата у „периоду национализације“, школска
зграда је национализована и припојена државној школи, потоњој И. Л. Рибар.  

27 З. Вељановић, Р. Герхард, Школство у Суботици – ОШ „Иво Лола Рибар“, каталог за
изложбу, Суботица 1996. 

28 ИАСу, Ф. 240, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/5 од
20.12.1984.



Ф. 241 ОСНОВНА шКОЛА „ЂУРО САЛАЈ“ – СУБОТИЦА 
(1871–?), 1871–1950

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 46; к. /; 1,20 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 опште податке о раду школе. Ученичке књиге

које садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења,
име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о
наставним предметима и показаном успеху појединих ученика и друго.
Сачуване су Матичне књиге.

Историјат ствараоца фонда: 
Образовање деце у V кругу отпочело је по писаним документима од

половине 19. века, док је системски школа почела са радом 1871. године
као Државна основна школа на Бајском путу.29 За време Хабзбуршке
монархије настава се изводила на мађарском а од ослобођења и ује-
дињења 1918, на српском наставном језику.

У саставу школе деловало је више издвојених школа и одељења:
„Вањска школа“, „Бајска“, „Јасибара“, „Тршом“, школа у згради бајског за-
бавишта, Виша народна школа, Вечерња школа, Привредна школа како
у самом граду тако и на ободима града. Циљ школе је био да се врши
васпитање и образовање деце школског узраста по државном програму
и у духу тадашњег друштвеног уређења и моралних норми. У својој дугој
историји школа је често мењала називе. Последњи назив је узет за назив
фонда. 

Из школе су се 1953. издвојила одељења која су прикључена
новооснованој школској установи ОШ „Жарко Зрењанин“ која се бави
образовањем деце ометене у развоју.30
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29 ИАСу, Ф. 241, Досије фонда, Сумарни инвентар, I.
30 Исто, ОШ „Жарко Зрењанин“ је основана 01.01.1957.



Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана али не и у комплетно сачуваном

стању.31 Приликом архивистичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 242 НАРОДНА ОСНОВНА шКОЛА – БАЈМОК 
(1921–1953), 1921–1953

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 144; к. 1; 3,4 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 опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига: опште (записници разних комисија, деловод-
ници, летопис школе) и ученичке књиге које садрже податке о ученицима
(име и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о
броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном
успеху појединих ученика и друго. Сачуване су и Матичне књиге као и
Дневници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију. Код Општих списа
налазе се Записници Радничког савета, Педагошког већа, Збора радних
људи. Планови и програми васпитно-образовног рада, персонални до-
сијеи наставника и другог особља школе, статистика. Ученичка доку-
ментација садржи и записнике о полагању поправних испита, све-
дочанства, и спискове ученика по одељењима.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1921. године као државна основна школа Бајмок

са српским  наставним језиком.32 Имала је две школске зграде у Бајмоку
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31 ИАСу, Ф. 241, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/5 од
20.12.1984. 

32 ИАСу, Досије фонда, Решење бр. 23042/53 од 1953.



и три ван насеља у насељима Мадараш,33 и српским добровољачким
колонијама Рата и Мишићево.34 У оквиру школе је било забавиште и при-
правно одељење. Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање
омладине у духу новостворене јужнословенске краљевине и југословен-
ства. После ослобођења од краја 1944. године у циљу искорењивања
неписмености у оквиру школе су се одржавали аналфабетски течајеви
за одрасле. Укинута је 1953. године.35

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању те се не може

констатовати комплетност фонда, тим пре што је у преузимању које је
уследило неколико година касније, део грађе преузет и од Архива
Војводине из Сремских Карловаца.36 Приликом архивистичког сређивања
није вршено излучивање. 

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 243 ОСНОВНА шКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ – БАЈМОК
(1953–1963), 1950–1963

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 11; 1,32 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 опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига, опште (записници разних комисија, деловод-

39

33 А. Мојзеш, Историја школства у Бајмоку, Суботица 1985; A. Mojzes, a Bajmoki Isko-
laápületek törtánete, у: Bajmok, Szabadka 2002, стр. 104–105.

34 З. Вељановић, Мишићево, Прилози за монографију села Мишићево, 1926–1996, Суботица
1996; З. Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941, Нови Сад  2012, стр. 63. У
добровољачким колонијама Рата и Мишићево, док нису изграђене државне школске зграде, на-
става је била организована по приватним кућама.

35 Одлука НО града Суботице од 26.08.1953.
36 ИАСу, Ф. 242, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/12 од

26.12.1984. и 03-18/6 од 10.06.1998.



ници, летопис школе) и ученичке књиге које садрже податке о ученицима
(име и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о
броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном
успеху појединих ученика и друго. Сачуване су и матичне књиге, као и
дневници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију. Код Општих списа
налазе се Записници Радничког савета, Педагошког већа, Збора радних
људи, Планови и програми васпитно-образовног рада, персонални
досијеи професора и другог особља школе, потом списи међу којима се
налазе и нормативна акта и документација о регистрацији школе и
статистика. Ученичка документација садржи записнике о пола-
гању поправних испита, сведочанства, и спискове ученика по оде-
љењима.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1953. године као осмогодишња школа на мађар-

ском и српском наставном језику.37 У саставу школе од 1963. деловало је
забавиште и издвојено одељење у оближњем сеоском насељу Ми-
шићеву.38 Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање
омладине у духу тадашњег друштвеног уређења и моралних норми.
Укинута је 1963 године.39

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана и у регистратурски сређеном и

готово комплетно сачуваном стању.40 Приликом архивистичког сре-
ђивања није вршено излучивање. 

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

40

37 ИАСу, Ф. 243, Досије фонда, Решење бр. 23042/53 од 1.09.1953; A. Mojzes, A Bajmoki Isko-
laépületek története, у: Bajmok, Szabadka 2002, стр. 105–106. 

38 ИАСу, Ф. 243, Досије фонда, I, забавиште и одељење у Мишићеву је било у саставу школе
током 1956/57. Види: З. Вељановић, Мишићево, Прилози за монографију села Мишићево, 1926–
1996, Суботица 1996; З. Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941, Нови Сад
2012.

39 Одлука СО Бајмок бр. 03-5246/1 од 30.09.1963.
40 ИАСу, Ф. 243, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/14 од

26.12.1984.



Ф. 244 ОСНОВНА шКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ – БАЈМОК 
(1953–1963), 1949–1963 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 45; к. 14; 5,55 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 опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига: опште (записници разних комисија, дело-
водници, летопис школе), и ученичке књиге које садрже податке о
ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име и занимање
родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима
и показаном успеху појединих ученика и друго. Сачуване су и матичне
књиге и дневници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију. Код Општих списа
налазе се Записници Радничког савета, Педагошког већа, Збора радних
људи, планови и програми васпитно образовног рада, персонални
досијеи професора и другог особља школе као и списи међу којима се
налазе и нормативна акта и документација о регистарцији школе и
статистика. Ученичка документација садржи записнике о полагању
поправних испита, сведочанства и спискове ученика по одељењима.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1953. године као „Осмогодишња школа“ са српским

наставним и мађарским наставним језиком.41 У саставу школе деловало
је и издвојено одељење и забавиште у Мадарашу и Рати као и у
оближњем сеоском насељу Мишићеву.42 Циљ школе је био да се врши
васпитање и образовање омладине у духу тадашњег друштвеног уре-
ђења и моралних норми. Укинута је 1963. године.43

41

41 ИАСу, Ф. 244, Досије фонда, Решење бр. 23042 од 1.09.1953; Решење бр. 2209/55 од
19.09.1955; Решење бр. 03-952/1 од 27.02.1963. А. Мојзеш. Историја школства у Бајмоку,
Суботица 1985; A. Mojzes, А Bajmoki Iskolaépületek története, у: Bajmok, Szabadka 2002, стр. 105–106.

42 ИАСу, Ф. 244, Досије фонда, I. Забавиште и одељење у Мишићеву је од школске 1957/58.
у саставу ове школе. Види: З. Вељановић, Мишићево, Прилози за монографију села Мишићево,
1926–1996, Суботица 1996; З. Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941, Нови
Сад 2012.

43 Одлука СО Бајмок бр. 03-5247/1 од 30.09.1963.



Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана и у регистратурски сређеном и

готово комплетно сачуваном стању.44 Приликом архивистичког сређи-
вања је извршено излучивање безвредног регистратурског материјала.45

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 245 НЕПОТПУНА МЕшОВИТА ГИМНАЗИЈА – БАЈМОК
(1945–1953), 1945–1953

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 107; к. 2; 1,80 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 опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига садржи опште (деловодници) и ученичке, које
садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху (извештаји о раду, статистике) појединих
ученика, разреда, школе и друго. Сачуване су и Матичне књиге и Днев-
ници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију: дописи, извештаји и
упутства у вези са организовањем рада у школи.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 28.08.1945. године као „Државна реална гимназија“

са српским наставним језиком.46

42

44 ИАСу, Ф. 244, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/13 од
26.12.1984.

45 ИАСу, Ф. 244, Досије фонда, Записник бр. 04-21/23 од 1988.
46 ИАСу, Ф. 245, Досије фонда, Решење ГНОВ Нови Сад, Одељење за просвету бр. 5431 од

30.08.1945.



Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање омладине у
духу тадашњег друштвеног уређења и моралних норми. Иако општинско
место и са знатним бројем становника односно школске омладине, осе-
тан је био недостатак квалификованог просветног кадра који би одгова-
рао потребама образовног програма. Стога школа мења име 1946. у
„Непотпуна мешовита гимназија Бајмок“. Врло брзо се смањио број за-
интересоване деце за ову школу, док је други део школске омладине упи-
сан у гимназије у Суботици или Бачкој Тополи. Укинута је 1953. године.47

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана и у регистратурски сређеном и

готово комплетно сачуваном стању.48 Приликом архивистичког сре-
ђивања је извршено излучивање безвредног регистратурског мате-
ријала.49

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 246 шКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ „ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ“ –
БАЈМОК (1956–1958), 1923–1958

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 25; к. 2; 0,50 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 опште податке о раду школе као и финансијску

документацију; од књига, опште, односно деловоднике и ученичке књиге
које садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења,

43

47 ИАСу, Ф. 245, Досије фонда, Решење ГНО Суботица бр. 23042 од 1.09.1953. А. Мојзеш, Ис-
торија школства у Бајмоку, Суботица 1985.

48 ИАСу, Ф. 245, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-1/16 од
26.12.1984.

49 ИАСу, Ф. 245, Досије фонда, Записник бр. 04-61/18 од 1986.



име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наста-
вним предметима и показаном успеху (изгвештаји о раду, статистике)
појединих ученика, разреда, школе и друго. Сачуване су и матичне књиге
и мневници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију: дописи, извештаји и
упутства у вези са организовањем рада у школи, Записници Наставничког
већа, Наставни планови и програми, примерци сведочанства о поло-
женом стручном испиту.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1956. године као Школа за ученике у привреди

„Ђорђе Зличић“ са српским наставним језиком.50 У свом не тако дугом
трајању, претрпела је више организационих промена: Општа трговачко-
занатска школа (у периоду 1923–1935), Стручна продужна школа (1935–
1941), Bajmoki iparostanonc iskola (за време мађарске окупације током
Другог светског рата у периоду 1941–1945), Курс за опште образовање
ученика (у периоду 1946– 1951), Школа за ученике у индустрији и
занатству (у периоду 1950–1956), Школа ученика у привреди (у периоду
1956–?).51

Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање омладине у
духу тадашњег друштвеног уређења и  моралних норми. Укинута је 1958.
године.

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета пописана, а део издвојен приликом

сређивања фонда 245, Непотпуна мешовита гиманзија и ОШ „Никола
Тесла” у Бајмоку.52 Приликом архивистичког сређивања није вршено
излучивање безвредног регистратурског материјала. 

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 247 шКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ – БАЈМОК
(1955–1962), 1953–1961

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 22; к. 1; 0,30 m
Језик грађе: српски

44

50 ИАСу, Ф. 246, Досије фонда, 1/1, Оснивачка одлука НО Бајмок бр. 3023/56 од 24.04.1956.
51 А. Мојзеш, Историја школства у Бајмоку, Суботица 1985.



Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивска грађа садржи опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига, садржи опште, односно деловоднике и ученичке
књиге које садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место
рођења, име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима,
о наставним предметима и показаном успеху (извештаји о раду,
статистике) појединих ученика, разреда, школе и друго. Сачуване су и
матичне књиге и дневници рада са прозивницима.

Списи садрже општу и ученичку документацију: дописи, извештаји и
упутства у вези са организовањем рада у школи, записници наставничког
већа, наставни планови и програми, примерци сведочанства о поло-
женом стручном испиту.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1955. године са  српским наставним језиком.53 Није

имала сталне професоре нити своју зграду него се настава одржавала у
месној основној школи. Због недостатка довољног броја полазника школа
је радила повремено. Циљ школе је био да пружи стручна знања из
пољопривреде и оспособи становништво за пољопривредне радове.
Стога су полазници учили о биљкама и животињама, заштити стоке,
пољопривредне економије, гајење пољских усева, хигијене, воћарства и
виноградарства, док је циљна група пре свега била колонистичко
становништво. Престала је да ради 1962. године.54

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у непотпуном и несређеном стању.55

Приликом архивистичког сређивања је вршено излучивање безвредног
регистратурског материјала.56

45

52 ИАСу, Ф. 246, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 03-1/15 од
26.12.1984; Службена белешка 5/3 од 24.12.1986.

53 ИАСу, Ф. 247, Досије фонда, омот 1, НО Бајмок, Решење бр. 3919, од 22.12.1955.
54 ИАСу, Ф. 247, Досије фонда, Сумарни инвентар. Одлука НО Општине Бајмок. 
55 ИАСу, Ф. 247, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 03-1/17 од

26.12.1984. 
56 ИАСу, Ф. 247, Досије фонда, Записник о излучивању, бр. 04-61/17 од 25.12.1986.



Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 248 шКОЛА ЗА ОПшТЕ ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – БАЈМОК
(1955–1957), 1955–1958

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. /; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивска грађа садржи опште податке о раду школе као и финансијску

документацију, од књига, опште, односно деловоднике и ученичке које
садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху (извештаји о раду, статистике) појединих
ученика, разреда, школе и друго. Сачувани су и дневници рада са
прозивницима.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1956. године са српским наставним језиком.57 Циљ

школе је био да образује радничку популацију која током рата није имала
услове ни могућности да заврше осмогодишњу школу. Није имала сталне
наставнике него су били ангажовани хонорарци. У почетку је било два
одељења са по двадесет ученика, а када је опало интересовање за ову
врсту школе а број пријављених ученика пао испод десет, поднет је
захтев за затварање школе што је уследило 1957. године.58
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57 ИАСу, Ф. 248, Досије фонда, омот 2, Решење НО Среза Суботица о оснивању школе бр.
8113 од 27.04.1956.

58 ИАСу, Ф. 248, Досије фонда, Решење НО Среза Суботице бр. 22049 од 28.12.1957. А.
Мојзеш, Историја школства у Бајмоку, Суботица 1985.



Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у непотпуном и несређеном стању.59

Приликом архивистичког сређивања је вршено излучивање безвредног
регистратурског материјала.60

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 249 „АГРОПРОДУКТ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО
УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – СУБОТИЦА 
(1968–1984), 1962–1984 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 322; к. /; 82,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Списи о принудном поравнању, документа о основној делатности

предузећа и слично.
Историјат ствараоца фонда: 
Удружење је настало спајањем Пословног удружења за биљну

производњу и сточарску производњу, прераду и промет – Суботица и
Пословног удружења за производњу, промет и прераду стоке и сточних
производа „Сточар“ Суботица, 12. марта 1968. године. Две године касније
припојени су му: „Агросервис“ и „Аграриа“ из Суботице. Године 1973.
припојен је „Савски венац“ из Београда. Отворена су представништва у
Београду, Скопљу, Пироту, Сремској Митровици, Новом Саду и
Будимпешти. Предузеће је у неколико наврата мењало структуру и
називе. Стечајни поступак је покренут 1977. године, а окончан је 1984.
године.
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59 ИАСу, Ф. 248, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, бр. 03-1/18 од
26.12.1984.

60 ИАСу, Ф. 248, Досије фонда, Записник о излучивању, бр. 04-61/17 од 25.12.1986.



Историјат фонда: 
Регистратурска грађа фонда преузета је 1984. године после завршеног

стечајног поступка, у два наврата, укупне количине 82,10 m. У Архиву је
два пута излучено 26,20 m безвредне грађе.61

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуност сачувани.

Ф. 250 „АГРОПРОМЕТ“ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО –
СУБОТИЦА (1977–1985), 1976–1985

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 7; 0,88 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар62
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине књиге и пратећи и општи, финансијски и пер-

сонални списи.
Историјат ствараоца фонда: 
„Агропромет“ трговина на велико и мало основан је на темељу одлуке

Пословног удружења „Агропродукт“ Суботица, број Фи 898/1977. године.
Суоснивачи предузећа били су: Пољопривредно добро „Мали Иђош“,
Пољопривредна станица Гунарош, Пољопривредна задруга у Бајши,
„Енергомонт“ производно монтажно предузеће Суботица и Ветеринарски
завод Суботица. Основна делатност је била трговина на велико и мало
прехрамбеним производима. Стечај је започет 21. јула 1978. године, а
окончан је 1985. године. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета 1984. године.63Архивистички, фонд је сређен

1994. године.
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61 ИАСу, Ф. 249, Досије фонда, Записници о излучивању бр. 03-21/11-1989. и бр. 04-19/4-
1993.

62 ИАСу, Ф. 251, Досије фонда, Сумарни инвентар је написан 1994. године.
63 ИАСу, Ф. 251. Досије фонда, Записник о преузимању број 03-1/6 од 24.8.1984.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 251 ПОВЕРЕНИшТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –
МАЛИ ИЂОш (1923–1963), 1920–1963

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 23; к. 8; 1,2 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар64
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине књиге и списи са и без деловодне ознаке.
Историјат фонда: 
Удружење занатлија у Малом Иђошу основано је 1923. године, од када

и датирају прва правила Удружења, са циљем да одржи слогу и ред,
потпомаже обртне власти, унапређује занатске интересе и слично. Нова
правила Удружења донета су 1928. године. Органи удружења су: скуп-
штина, управа, надзорни одбор, комора у Новом Саду. Удружење
неколико пута мења назив, а од 1961. године па све до престанка рада,
зове се „Среска занатско-комунална комора Суботица – Повереништво
Мали Иђош“. Задаци Удружења били су: неговање и развијање духа
заједнице и узајамног помагања, одржавање, унапређивање поштовања
сталешке части, брига о ученицима и помоћницима члановима удр-
ужења, одржавање курсева, предавања, изложбена активност и слично.
Удружење је престало да ради 1963. године.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета 8. новембра 1984. године и издвојена је из

фонда Скупштине општине Мали Иђош, 1985. године. 
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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64 ИАСу, Ф. 251, Досије фонда, Сумарни инвентар је написан 1985. године.



Ф. 252 ПОВЕРЕНИшТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ – ФЕКЕТИЋ
(1905–1959), 1889–1960

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 12; к. 13; 1,6 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар65
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа фонда садржи податке о раду, прекиду и престанку рада обрт-

ника, ученицима, полагању помоћничких испита, запосленима, позивима
на седнице удружења, годишњим извештајима.

Историјат ствараоца фонда: 
Удружење занатлија у Фекетићу основано је 1905. године. Правила су

одобрена 24. октобра 1905. године актом Министарства трговине Мо-
нархије. Удружење: води списак шегрта, брине о њима, њиховом шко-
ловању, надзире учење; председништво бира свог бележника ради
канцеларијског пословања, а адвоката због саветовања и стручног
пословања. Рад надгледа обртни повереник, у домену основних правила
и закона. Назив удружења мењан је неколико пута: до 1924. године
„Bácsfeketehegyi ipartestület 1905“; од 1924. до 1927. године „Занатлијско
удружење Црно брдо 1905“; од 1927. до 1928. године „Занатлијско удру-
жење Фекетић“; од 1929. до 1932. године „Занатлијска корпорација
Фекетић“; од 1932. до 1940. године „Удружење занатлија Фекетић 1905“;
1941. године „Bácsfeketehegyi ipartestület 1905“; од 1942. до 1945. године
„Topolya és vidéke ipartestülete Bácsfeketehegyi kirendeltsége 1887–1942“;
1945–1951. године „Повереништво удружења занатлија за Срез Бачко-
тополски Фекетић“; од 1952. до 1959. године „Среска занатска комора
Бачка Топола – Повереништво Фекетић“.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 8. новембра 1984. године. При сређивању

излучено је 3,10 m безвредног регистратурског материјала.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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65 ИАСу, Ф. 252, Досије фонда, Сумарни инвентар је написан 1986. године.



Ф. 253 НИЖА МЕДИЦИНСКА шКОЛА ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА –
СУБОТИЦА (1947–1954), 1947–1954

Основи подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 21; к. 2; 42,24 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информациона средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивска грађа садржи опште податке о раду школе као и финансијску

документацију. Од књига садржи опште, односно Деловоднике и ученичке
које садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења,
име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о настав-
ним предметима и показаном успеху (извештаји о раду, статистике)
појединих ученика, разреда, школе и друго. Сачувани су и Дневници рада
са прозивницима, записници разредних испита и записници наставничког
већа.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана 1947. године као Бабичка школа,66 да би мењала

име у Управа школе за бабице, и напослетку у Нижа медицинска школа
интернатског типа. Имала је два одељења: једно за бабице и друго за
болничарке. Циљ школе је био да образује девојке за бабичку и болни-
чарску струку. Није имала сталне наставнике него су били ангажовани
хонорарци лекари и наставници из других школа. У недостатку профе-
сора и лекара за практичну наставу, школа је укинута 1952. године, док
су бајмочка деца упућивана у средњу медицинку школу у Суботицу или
Сомбор.67

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у непотпуном и несређеном стању.68

Приликом архивистичког сређивања је вршено излучивање безвредног
регистратурског материјала.69
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66 ИАСу, Ф. 253, Досије фонда, Сумарни инвентар, Увод (Историјска белешка).
67 ИАСу, Ф. 253, Досије фонда, Одлука ГИОНСАПВ, Нови Сад од 30.06.1952. А. Мојзеш,

Историја школства у Бајмоку, Суботица 1985.
68 ИАСу, Ф. 253, Досије фонда, Образац 1, Грађа је преузета 1955, са грађом Школе за

лекарске помоћнике у Суботици, а издвојена је у посебан фонд по Записнику 02-133 од
14.03.1955. 

69 ИАСу, Ф. 253, Досије фонда, Записник о излучивању, бр. 04-61/17 од 25.12.1986.



Степен сачуваности:
Књиге су сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 254 ФАБРИКА И ТРГОВИНА ЦИПЕЛА „МАРИКА“ – СУБОТИЦА
(1941–1946), 1939–1946

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:
Садржи записнике, дописе, финансијске списе, податке о запослењу

радника.
Историјат ствараоца фонда:
Фабрика и трговина ципела „Марика“ – Суботица основана је 15. де-

цембра 1941. године. Власник фирме је био Шимон Тумбас, унутрашњи
члан деоничарског друштва Владимир Борошић а спољњи чланови су
били Валерија Бакош и супруга др Андраша Тамаша. Деоничарско
друштво Фабрике и трговине ципела „Марика“ купује ципеларску
радионицу „Берла“ у Суботици. Назив предузећа под окупацијом је био:
„Marika cipögyár és kereskedés – betéti társaság.” По ослобођењу фабрика
је конфискована и прелази у државну својину.

Историјат фонда:
Сачувани документи су преузети са документацијом фабрике ципела

„Прва петолетка“ у Суботици 21. јануара 1950. године. У току сређивања
1984. Године, дошло је до разграничења фондова на фабрику ципела
„Себра“ – Браћа Серец, Фабрику и трговину ципела „Марика“, Фабрику
ципела „Прва Петолетка“.70
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70 ИАСу, Ф. 254, Досије фонда, Записник о разграничењу фонда бр. 04-487 од 16. априла
1934. године.



Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 255 ФАБРИКА ЦИПЕЛА „СЕБРА“ БРАЋА СЕРЕЦ – СУБОТИЦА
(1936–1947), 1936–1947   

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 8; 0,96 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 списи о настанку, регистрацији и престанку рада фабрике,

записници, упутства, списи синдикалне подружнице, лични списи Браће
Серец, подаци о запослењу радника као и финансијски списи.

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће „Себра“ основано је 1936. године, када је дозвола за рад

издата од стране Среског начелства Суботица и протоколисана код
Среског суда Суботица. Управу предузећа су чинили власници Стеван и
Јаков Серец. Предузеће је производило разну обућу за цивилно ста-
новништво.

Предузеће „Себра“ је национализовано 5. децембра 1946. године.
Решењем Земаљске управе за кожу и обућу Министарства индустрије
НР Србије од 15. априла 1947. Године, предузеће „Себра“ престаје са
радом као самостално и прелази под оперативно руководство Фабрике и
трговине ципела „Марика“.

Историјат фонда:
Преузет је са грађом „Прве Петољетке“ јануара 1950. године у

несређеном стању. У посебан фонд грађа је издвојена 1984. године.71
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Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 256 ПОРОДИЦА ВАРМУЖА – МАЛИ ИЂОш
(1811–?), 1860–1943

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: 
Имовински списи чланова породице, преписи, купопродајни уговори,

молбе и др.
Историјат ствараоца фонда:
Чланови породице били су велепоседници у Малом Иђошу. Документи

се углавном односе на имовинско правне аспекте њихове делатности и
не садрже шире податке везане за историјат ове породице. 

Историјат фонда:
Списи породице затечени су у депоу Историјског архива у Суботици

1983. године у несређеном стању.72 Предавалац архивског материјала је
непознат. Списи су сређени 1985. године, распоређени су по члановима
породице у хронолошком редоследу.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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Ф. 257 ОПшТИНА ПАЧИР (Pacsér KÖzség) – Pacsér (ПАЧИР)
(1886–1918), 1908–1915

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Саопштења о смртним случајевима, уверења за грађане као и

Правила о исплати накнаде и новчане помоћи за занатске и трговачке
намештенике посредством поште и општина.73

Историјат ствараоца фонда:
Пачир као насеље се спомиње већ 1409. године, затим 1462. године

када га је краљ Матија поклонио својој мајци. Током времена насеље-
пустара је више пута мењала власнике. У турским дефтерима сачињеним
ради опорезивања становништва из 1580–1582 године, село Пачир има
16 кућа и припада суботичкој нахији.74 Први печат са грбом насеља
датира из 1790. године са текстом „Sig. Poss. Batser 1790“ (Печат поседа
Пачир), други из 1836. године „Bácsér Helység 1836” (Насеље Пачир). 

Као последица миграција број становништва је растао, насеље је
прерасло у општину. Општине су до 1918. године биле организоване
према законском члану бр. 18 Угарског закона о општинама из 1871.
године. На основу овог Закона општине су се делиле на мале и велике
општине. О статусу општина у том смислу одлучивао је министар уну-
трашњих послова.75 Општина је своја права остваривала путем
скупштине. Половину чланова су бирали грађани, а другу половину су
чинили грађани који су плаћали највећи порез. На сваких сто становника
бирао се један представник. Представници су бирани на шест година.76
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Надлежност општина до 1918. године утврђена је Законом о устројству
општина из 1886. године.77 Општина је била у надлежности Владе и Жу-
паније, а у својим законским оквирима самостално је водила своје
унутрашње пословање, доносила правилнике, располагала општинском
имовином, разрезивала и наплаћивала општински порез. Преко својих
органа испуњавала је све дужности и вршила сва права прописана
Законом. На печату из 1904. године је следећи текст: „Bács-Bodrog Vár-
megye Pacsér Község 1904” (Бач-бодрошка жупанија Општина Пачир
1904).78 Општина Пачир престаје са радом распадом Аустро-Угарске
монархије 1918. године.

Историјат фонда:
Архивска грађа Општине преузета је 1968. године79 у несређеном

стању у оквиру фонда Општинско поглаварство Пачир 1939–1941, у
количини од 3 фасцикле. Током сређивања 1970–1971. Године, издвојена
је архивска грађа овог фонда, у количини од свега неколико предмета.
Судбина преосталог архивског материјала овог фонда нам је непозната. 

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 258 ОПшТИНА ПАЧИР (Pacsér KÖzség) – Pacsér (ПАЧИР)
(1941–1944), 1941–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи списак погубљених на западном реформат-

ском гробљу од 18.12.1941. године, упутства начелника Тополског среза
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у вези са службеничким питањима, смештаја ратних инвалида и дописе
у вези са држављанствима, обављањем обрта као и садњом дуда.

Историјат ствараоца фонда:
Окупација Краљевине Југославије од стране мађарског фашистичког

режима  довела је до увођења привремене војне управе на основу
„Закона о поновном прикључењу освојених јужних територија мађарској
круни и уједињењу са осталим земљама Мађарске“, који је изгласан
једногласно на седници Парламента 16. децембра 1941. године.80
Извршивши своју улогу, војна управа је уступила место цивилним
властима. Укидањем војне управе августа 1941. године, уводи се цивилна
управа која ступа на снагу 16. августа 1941. године. Увођењем грађанске
управе у новонасталим административно–територијалним условима у
Војводини, претежни део Бачке припао је Бач–бодрошкој жупанији.
Окупирано југословенско подручје унутар жупанија било је подељено на
административне срезове, а ови на општине са својом самоуправом.
Срезови у Бач–бодрошкој жупанији су били: Апатин (9 општина), Оџаци
(13 општина), Кула (9 општина), Бечеј (5 општина), Паланка (14 општина),
Тител (10 општина), Топола (8 општина), Нови Сад (15 општина), Сента
(3 општине), Сомбор (12 општина), Жабаљ (5 општина).81 Општина Пачир
припада Тополском срезу.

Среске начелнике и општинске бележнике именовао је Министар
унутрашњих послова. Чланови самоуправних општинских скупштина
били су за време окупације, не бирана већ именована лица.

Руковођен основном тенденцијом помађаривања ових крајева,
окупатор у њима изграђује систем националне неравноправности. У
основи такве политике лежала је тенденција да се акумулација капитала
из окупираних југословенских области прелије у „матичну“ Мађарску.82

У циљу изручења свих људских и материјалних потенцијала за даље
ратовање, влада је извршила тоталну мобилизацију. Бачка и Барања су
проглашене за ратно подручје и у њима је заведена ратна управа. 

У садејству са Црвеном армијом регуларне јединице Југословенске
народне армије ослободиле су током октобра 1944. године Бачку а
неколико месеци касније и Барању.83
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Као последица горњих догађаја Општина Пачир, као таква, престаје са
радом октобра 1944. године.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је 1968. године84 у несређеном

стању у оквиру Ф. 58 Општинско поглаварство Пачир 1919–1941. Током
сређивања архивске грађе Општинског поглаварства Пачир 1971. године,
издвојена је архивска грађа која припада овом фонду, у незнатној
количини од свега 6 предмета (0,01 m).85 Приликом ревизије овог фонда
2013. године, архивска грађа је смештена у архивску кутију, те се њена
количина води по мери архивске кутије, тј. 0,12 m. Судбина преостале
архивске грађе нам је остала непозната.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 259 ОПшТИНСКО ПОГЛАВАРСТВО СТАРА МОРАВИЦА  – СТАРА
МОРАВИЦА (1919–1941), 1919–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; фасц. 123; 9,15 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Разни подаци из делокруга општине – финансијска документација у

вези са изградњом путева и другим радовима у општини; остало финан-
сијско пословање општине; од 1938. године до избијања рата могу се
наћи разни извештаји о стању у селу, о мобилизацији, поверљиви и
строго поверљиви документи.

Историјат ствараоца фонда:
Први спомен насеља Стара Моравица јавља се у турским тефтерима

из 1580. и 1590. године. Као самостална пустара за издавање у закуп,
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спомиње се 1738. године, а 1750. као посед Коморе намењен за продају.
Као последица миграција, од 1786. године место се све више насељава
и постаје власништво велепоседника. Административно, општини је
припадала и пустара Горња Рогатица. Законом о уређењу општина из
1886. године86 постала је општина, која је према попису из 1900. године
бројала 6760 душа и 1464 кућа, имала је пошту, телеграф, банку и
одржавала је три годишња вашара.87

Након слома Аустро–Угарске монархије у Првом светском рату и
присаједињења Баната, Бачке и Барање Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца (1. децембар 1918), статус општине је остао како је утемељен
на основу Угарског закона о уређењу општина из 1886. године. Према
административно-територијалној подели Краљевине на области као
административно-територијалне јединице највишег ранга, затим на
округе, срезове, општине и градове,88 Стара Моравица као општина
припала је Бачко–тополском срезу у Бачкој области. 

До доношења Закона о општинама у Краљевини Југославији 1933.
године,89 Општина је самостално водила своје пословање, као правно
лице могла је да стиче покретну и непокретну имовину као и да ствара
облигације.

Назив општине „Општинско поглаварство Стара Моравица“ (у
документима и „Општина Стара Моравица“) је 1931. године промењен у
„Општина старо-моравичка, срез Бачко-тополски, Стара Моравица“ и
тако је остао све до укидања општине 1941. године. 

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је 1968. године са архивским

материјалом Ф. 31 Општина Стара Моравица 1890–1918, у несређеном
стању.90 Издвојен је у посебан фонд 1985. године. Фонд је сређен 1971.
године.

Степен сачуваности:
Књигe су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф. 260 ОПшТИНА СТАРА МОРАВИЦА (BÁcsKOssUTHFaLVa
NagYKÖzség) – BÁcsKOssUTHFaLVa (СТАРА МОРАВИЦА)

(1941–1944), 1941–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 6; фасц. 2; 0,30 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Микрофилмовање: делимично (2 предмета)
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивски материјал садржи податке о службеницима општине, о снаб-

девању села електричном енергијом, о утврђивању цена услуга, одржа-
вању вашара, о насељеним и пољопривредним парцелама у Доњој и
Горњој Рогатици.

Историјат ствараоца фонда:
Окупација Краљевине Југославије од стране мађарског фашистичког

режима  довела је до увођења привремене војне управе на основу
„Закона о поновном прикључењу освојених јужних територија мађарској
круни и уједињењу са осталим земљама Мађарске“, који је изгласан
једногласно на седници Парламента 16. децембра 1941. године.91
Извршивши своју улогу, војна управа је уступила место цивилним
властима. Укидањем војне управе августа 1941. године, уводи се цивилна
управа која ступа на снагу 16. августа 1941. године. Увођењем грађанске
управе у новонасталим административно-територијалним условима у
Војводини, претежни део Бачке припао је Бач-бодрошкој жупанији.
Окупирано југословенско подручје унутар жупанија било је подељено на
административне срезове, а ови на општине са својом самоуправом.
Срезови у Бач–бодрошкој жупанији су били: Апатин (9 општина), Оџаци
(13 општина), Кула (9 општина), Бечеј (5 општина), Паланка (14 општина),
Тител (10 општина), Топола (8 општина), Нови Сад (15 општина), Сента
(3 општине), Сомбор (12 општина), Жабаљ (5 општина).92 Општина Стара
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Моравица припада Тополском срезу. Назив места промењен је у
Бачкошут-село па се и назив општине променио у Bácskossuthfalva Köz-
ség (Општина Бачкошутфалва), Bácskossuthfalva Nagyközség (Велика
општина Бачкошутфалва). Оба назива су се паралелно користила. На
штамбиљу стоји „велика општина“, а на округлом печату „општина“.93

Среске начелнике и општинске бележнике именовао је Министар
унутрашњих послова. Чланови самоуправних општинских скупштина
били су за време окупације не бирана већ именована лица.

Руковођен основном тенденцијом помађаривања ових крајева,
окупатор у њима изграђује систем националне неравноправности. У
основи такве политике лежала је тенденција да се акумулација капитала
из окупираних југословенских области прелије у „матичну“ Мађарску.94

У циљу изручења свих људских и материјалних потенцијала за даље
ратовање, влада је извршила тоталну мобилизацију. Бачка и Барања су
проглашене за ратно подручје и у њима је заведена ратна управа. 

У садејству са Црвеном армијом регуларне јединице Југословенске
народне армије ослободиле су током октобра 1944. године Бачку а
неколико месеци касније и Барању.95

Као последица горњих догађаја Општина Стара Моравица, као таква,
престаје са радом октобра 1944. године.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је 1968. године са архивским

материјалом Ф. 31 Општина Стара Моравица 1890–1918, у несређеном
стању.96 Издвојена је из овог фонда у посебан фонд 1985. године, када је
и сређен.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Ф. 261 МАГИСТРАТ ПОВЛАшЋЕНЕ КРАЉЕВСКО-КОМОРСКЕ
ВАРОшИ СЕНТ-МАРИЈА (magIsTraTUs PrIVILEgIaTI OPPIDI

rEgIO – camEraLI szENT-marIa) – sENT-marIa (СУБОТИЦА)
(1743–1778), 1701–1782

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 25; к. 41; 6,40 m
Језик грађе: латински (90 %), буњевачки, мађарски, немачки
Степен сређености: архивистички обрађен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду; регеста за документе из 1743–1766; аналитички инвентар за
документе 1767–1778; именски, предметни и географски регистри за
документе 1743–1778; аналитички описи записника 1743–1764; именски,
предметни и географски регистри уз аналитичке описе записника.

Категоризација: од изузетног значаја
Микрофилмовање: делимично, записници 1743–1778.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи записнике седница Магистрата; протоколе судских

одлука у грађанским парницама и у кривичним предметима; пореске
књиге; приватне дневнике о седницама сталешке скупштине Краљевине
Угарске; рукописне приручнике краљевских наредби и виших судских
одлука; упутства, наредбе и регулативе виших органа (Угарског наме-
сничког већа, Угарске краљевске коморе и њених стручних органа, Бачке
жупаније и њених органа); извештаје и мишљења комисија Магистрата,
сенатора, градског суца, коморника, благајника; разне пописе грађана и
имовине; грађанске кривичне тужбе; евиденције особља вароши; пре-
писе повеља, уговора, лимитације цена и надница; изборне спискове,
табеларне приказе, окружнице и потернице; спискове одлутале стоке;
рачуне, признанице, сирочадске и оставинске предмете; поднеске гра-
ђана вароши у личним имовинским, економским и комуналним стварима.

Историјат ствараоца фонда:
Повељом угарске краљице Марије Терезије, издате 7. маја 1743.

године у Прагу, дотадашње војно-граничарско насеље Сабатка добило
је на молбу својих становника статус Вароши. Повељом је варош стекла
ново име Сент Марија (Szent Mária) и одређена права и слободе. Поред
вашарских привилегија и економских концесија, варош Сент Марија,
уместо дотадашњег војног, добија грађански статус са ограниченом
локалном самоуправом.
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Повлашћена краљевско-коморска варош Сент Марија је у управним
стварима била подређена Бачкој жупанији, а у властелинско-господар-
ским Угарској краљевској комори. Њена локална управа регулисана је
споменутом повељом краљице и уговорима које је варош касније
склопила са Угарском комором и својим становницима – племићима. По
тим документима, органи локалне управе су Магистрат или Унутрашњи
савет и Изабрана општина или Спољни савет.

Магистрат се састоји од 12 сенатора доживотно бираних и једног суца,
сви римокатоличке вероисповести. Уговором варошице Сент Марије
склопљеним са Угарском комором 28. јуна 1743. године, подробније се
регулише избор и периодично попуњавање (restauratio) састава Маги-
страта избором и кооптирањем чланова из редова Изабране општине
(тачка 6 и 7 Уговора са Комором) и то сваке године на дан Св. Ђорђа (24.
април). Избор суца се врши сваке године. Смењен судац се аутоматски
враћа на своју претходну функцију сенатора.

Изабрана општина (Спољни савет, Заклета општина, Selecta Commu-
nitas, Senatus Exterior, Jurata Communitas, Külső Tanács, Esküdt Polgárság)
по тачки 6 цитираног Уговора склопљеног са Комором, састоји се од 60
чланова именованих од стране Магистрата, без обзира на верску
припадност. Чланови Магистрата се бирају из редова Изабране општине
која учествује и у изборном поступку за избор суца. 

Племићи у почетку нису били заступљени у органима локалне управе;
с њима је склопљен уговор тек 1748. године који је прејудицирао њихово
постепено кооптирање у Магистрат до броја четири при наредним годи-
шњим рестаурацијама, односно на место умрлих сенатора у наредним
годинама бирани су племићи све док њихов број није достигао уговором
предвиђени број. Касније се на место племића бирао само племић.

Рестаурације Магистрата спроведене су у присуству представника
Угарске коморе – управника коморских поседа у жупанији Бач, који је
председавао на изборној седници Магистрата и Изабране општине.

У надлежност Вароши, по већ наведеним правним актима и по раније
донетим законима Краљевине Угарске, спадали су сви послови уну-
трашње управе и правосуђа. Варош је била првостепена надлежна власт
у односу сваког свог становника, како обичних грађана тако и племства.
Унутрашња управа односила се на економске и грађанске послове у
ужем смислу. Економским пословима сматрани су сви предмети који су
се односили на имовину вароши, на њено коришћење и плодоуживање
као и предмети у вези са приходима и расходима, разрезима и при-
купљањем државног пореза (contributio), феудалном рентом (census) и
таксама. Грађанским пословима у ужем смислу сматрани су персонални,
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персонално-имовински, редарствени, сирочадски, оставински и кому-
нални послови. Слобода вароши односила се и на право суђења у
грађанским парницама, прекршајним и кривичним предметима. У тежим
кривичним случајевима, Магистрат вароши имао је право изрицања и
извршења смртне пресуде (тзв. „право мача“ = ius gladii, pallósjog). У вези
са горе наведеним надлештвима, расправљало се и доносиле су се
одлуке на седницама органа управе вароши, у првом реду Магистрата.
Поред седница Магистрата и Изабрана општина је повремено одржавала
зборове, најчешће поводом разрезивања пореза и властелинске ренте и
подношења предлога Магистрату. Изабрана општина је обавезно
сазивана ради доношења коначне одлуке у предметима које су се тицале
слободе и привилегија као и имовине вароши. Док је на седницама
Магистрата председавао судац, зборовима Изабране општине је од 27.
априла 1749. године председавао народни трибун (tribunus plebis,
szószóló).

У почетку су се седнице Магистрата одржавале по приватним кућама,
а од 1751. године у Градској кући. На седницама Магистрата су бирани,
именовани и по потреби ослобођени, суспендовани или отпуштени
службеници и помоћно особље вароши: нотар, благајник, коморник и
остала уговорна лица (хајдуци, редари, чувари, пастири, месари, гоничи
стоке и сл.) који су примали плату из благајне вароши. Међу слу-
жбеницима најзначајнији је био бележник.  Он је водио записнике седница
Магистрата, део званичне евиденције грађана, пописе имовине и пореза,
састављао званичне дописе вароши правним и физичким особама и све
те списе похрањивао и чувао. Бележник је одговарао за целокупно
писмено пословање вароши тако да је створио првобитни регистратурски
поредак архиве вароши.

Рад ствараоца фонда престао је елиберацијом Сент Марије тј. до-
бивањем статуса Слободног краљевског града и новог назива: Марија
Терезиополис (Maria Theresiopolis).97

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је од Народног одбора града

Суботице 1952. год.98 Фонд је у почетку третиран као организациона
јединица фонда Магистрата слободног краљевског града Суботица
(1743–1918). Архивски фонд Магистрат повлашћене краљевско-коморске
вароши Сент Марија је на основу Упутства о разграничењу архивских
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фондова из 1985. године, издвојен као посебан фонд из архивског фонда
Магистрат слободног краљевског града Суботица (1743–1918) почетком
1986. године. Приликом разграничења фондова, овом фонду су при-
кључене и оне књиге и списи који нису настали деловањем ствараоца
архивског фонда, али овде припадају по хронолошкој и географској
пертиненцији и нису се могли органски интегрисати ни у један други фонд
Историјског архива: рукописне књиге, парламентарни дневници,
приручници права, хрестоматије краљевских наредби и виших судских
одлука, затим и списи излучени из фонда Бачбодрошке жупаније од
Архива Војводине, а садрже податке о Суботици. Временске границе
прикључених докумената делимично излазе из временског оквира
деловања ствараоца фонда (1701) 1743–1778 (1782).99

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 262 ОПшТИНА МАЛИ ИЂОш (KIsHEgYEs KÖzség) – KIsHE-
gYEs (МАЛИ ИЂОш) (?–1918), 1896–1918 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,05 m 
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана је једна књига Записника Већа, Записници Скупштине и

деловодник.
Историјат ствараоца фонда:
На основу веома мало сачуване архивске грађе Општине Мали Иђош,

није се могао утврдити тачан датум почетка делатности творца фонда.
Међутим, како су све општине на овом подручју деловале по
јединственом Закону о управама, може се претпоставити да је засновала

65

99 ИАСу, Ф. 261, Досије фонда 1/5, Сумарни инвентар, Белешка о фонду, стр. 5



рад по Закону о општинама од 10. јуна 1871. године односно законском
члану 18.

Општина је имала регулисану надлежност до 1918. године по Закону
о уређењу општина из 1886. године.100

Стварањем Краљевства СХС 1. децембра 1918. године, општина
Мали Иђош је ушла у састав новостворене државе.

Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је 1985. године од Скупштине општине

Мали Иђош.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 263 ОПшТИНА МАЛИ ИЂОш – МАЛИ ИЂОш
(1919–1941), 1919–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,22 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд садржи две књиге – Записнике општинске управе и Записнике

Општинског одбора, и једну финансијску књигу. Списи су сачувани у
фрагментима а односе се на признанице, бракоразводне парнице, план
катастарских честица и позиви за седнице.

Историјат ствараоца фонда:
До доношења Закона о општинама101 у Краљевини Југославији 1933.

године, општине су радиле по Закону о уређењу општина из 1886. године,
који је после Првог светског рата модификован.
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Према Закону о општинама из 1933. године општине су биле само-
управна тела, и правна лица по јавном и приватном праву. Свака општина
морала је имати најмање 3.000 становника, да би добила статус
општине.102

Општина је мењала више назива a од 11. јула 1931. године носи назив
Општина Мало Иђошка Срез бачкотополски, све до 1941. године.

Општини су припадала насељена места Ловћенац и Фекетић. При
општини је била формирана Катастарска управа Мали Иђош која је
припадала суботичкој Катастарској управи.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 27. децембра 1985. године у несређеном стању.

Разграничење фонда је извршено 1985. године и издвојена је архивска
грађа за период 1919–1941. година.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 264 ОПшТИНА МАЛИ ИЂОш (KIsHEgYEs NagYKÖzség) –
KIsHEgYEs (МАЛИ ИЂОш) (1941–1944), 1941–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 1; 0,22 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 са седница Већа, деловодник,

матичну књигу рођених, једну књигу у којој је исказана учињена штета од
стране војске и пет предмета. У записницима се могу пронаћи подаци о
бирачком списку из 1941. године, додељивању награда чиновницима,
изградњи путева и зграда.
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102 Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин  XIV/1, Зрењанин, 2007,
Општине (1919–1941), стр. 131.



Историјат ствараоца фонда:
После окупације Бачке априла 1941. године, успостављена је мађар-

ска окупациона власт. Након укидања војне власти августа 1941. године,
успостављена је цивилна власт у општини Мали Иђош. Општина је
радила на основу Закона о уређењу општине из 1886. године, односно са
изменама из 1929. године које су извршене по тадашњем мађарском
законику – „Közgazdasági törvény“ (Закон о привреди) и из 1942. године –
„Az új közgazdasági reform“ (Нова привредна форма).103

Општина Мали Иђош престаје са радом по ослобођењу 1944. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је 1985. године од Скупштине општине

Мали Иђош. Архивски фонд је сређен 1998. године.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 265 СКУПшТИНА ОПшТИНЕ МАЛИ ИЂОш – МАЛИ ИЂОш
(1944–?), 1944–1971

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 172; к. 286; фасц 145; 61,40 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи књиге Записника Народних одбора и Већа

Скупштине, поверљиве и строго поверљиве деловоднике, опште дело-
воднике, индексе и регистре, финансијске и пореске књиге, списе са
деловодном ознаком, поверљиве и строго поверљиве, Записнике, пер-
соналне досијее запослених, пројекте, грађевинске дозволе, обавезе
предаје житарица, евиденције моторних возила, регистрације радњи,
пријаве ратне штете, одлуке среске комисије о конфискацији, решења о
одузимању земље и друго.
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103 ИАСу, Ф. 264, Досије фонда, Историјска белешка, I.



Историјат ствараоца фонда:
Рад Наодноослободилачких одбора почиње од 1944. године мада су

они озакоњени тек 1946. године када је донет Општи закон о народним
одборима, на основу којег су народни одбори могли бити образовани на
подручјима административно-територијалних јединица – места (села),
градова, срезова и округа104. Од 1946. године народноослободилачки
одбори делују као народни одбори. Као Месни народни одбор постоји до
1952. године, када прераста у Народни одбор Малог Иђоша.

Општим законом о уређењу општина и срезова из 1955. године,
општина постаје основна политичко-територијална организација само-
управљања и основна друштвено-економска заједница на свом по-
дручју.105 Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији из 1955.
године, извршена је реорганизација општина и општине постају средишта
комуналне самоуправе и локалне власти.106

У делокруг месног народног одбора спадало је остваривање пољо-
привредног плана, старање о материјално-културном подизању места,
руковођење комуналним задацима, брига о унапређењу заната, посре-
довање у правилној размени добара између града и села.

Историјат фонда:
Фонд је преузет од Скупштине општине Мали Иђош 27. децембра

1985. године. Излучивање безвредног регистратурског материјала је
извршено 1985. године.107 Разграничење фондова је такође извршено
1985. године.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 266 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ ФЕКЕТИЋ – ФЕКЕТИЋ
(1944–1959), 1944–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 42; к. 40; 5,90 m
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104 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482.
105 Службени лист ФНРЈ, бр. 26/1955, стр. 393
106 Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 441.
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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 организацији одбора, о

изборима, о снабдевању становништва, податке о кретању становни-
штва, о лечењу ратних војних инвалида, о деци палих бораца, социјалној
помоћи, о национализацији, колонизацији, имовини страних држављана,
о продаји стамбених зграда, о оснивању и престанку рада предузећа,
списи у вези са постављењем, премештајима, разрешењима наме-
штеника и запослених у институцијама, о финансијском пословању.

Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је

носио назив Месни народноослободилачки одбор Фекетић, а од октобра
1946. до априла 1952. године Месни народни одбор Фекетић. Од октобра
1952. године, на основу Закона о народним одборима општина, добија
назив Народни одбор општине Фекетић.108 На основу Закона о подели
територија НР Србије на општине, градове и срезове из 1952. године,
Народни одбор општине Фекетић улази у састав Среза бачкотополског
чије је средиште било у Бачкој Тополи.109 Подручје општине обухватају
насељена места: Селиште и Фекетић. Седиште народног одбора је било
у Фекетићу, а општина је од 1955. године ушла у састав Народног одбора
среза Бачка Топола.110 По новом Закону о подручјима срезова и општина
у НРС и по Закону о изменама и допунама споменутог Закона у 1957.
години, статус и граница НОО Фекетић се не мењају. Промена следи тек
1959. године, када се НОО Фекетић укида и припаја НОО Мали Иђош у
саставу Среза Суботица.111

У надлежност месних народних одбора спадало је старање о свим
потребама месног карактера – економским, социјалним, здравственим,
културним, као и извршење свих упутстава и одлука виших одбора.
Радили су у седницама, као и у комисијама и саветима. Општину је
заступао председник, који је биран из редова одборника.
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108 Службени  гласник НРС, бр.15/1952, стр. 153.
109 Исто.
110 Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 434.
111 Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 803.



Историјат фонда:
Архивска грађа и регистратурски материјал фонда Народни одбор

општине Фекетић преузет је 1985. године од Скупштине општине Мали
Иђош.112

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 267 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ ЛОВЋЕНАЦ – ЛОВЋЕНАЦ
(1944–1959), 1945–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 49; к. 33; 5 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од сачуваних докумената о организацији

одбора, о изборима, о кретању и снабдевању становништва, лечењу
ратних војних инвалида, бризи за децу палих бораца и жртвама
фашистичког терора, социјалној помоћи,  o подацима о национализацији,
експропријацији, колонизацији и конфискацији, о продаји стамбених
зграда, о оснивању и престанку рада предузећа, као и попис предузећа
и списак занатлијских радњи.

Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је

носио назив Месни народноослободилачки одбор Ловћенац, а од октобра
1946.113 до априла 1952. године Месни народни одбор Ловћенац. Од
октобра 1952. године, на основу Закона о народним одборима општина,
добија назив Народни одбор општине Ловћенац.114 На основу Закона о

71

112 ИАСу, Ф. 266, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 04-21 од 30. децембра
1987. године.

113 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482–490.
114 Службени гласник НРС, бр. 15/1952, стр. 153.



подели територија НР Србије на општине, градове и срезове из 1952.
године, Народни одбор општине Ловћенац улази у састав Среза бачко-
тополског чије је средиште било у Бачкој Тополи.115 Подручје општине
обухвата насељено место Ловћенац. Седиште народног одбора је било
у Ловћенцу, а општина је од 1955. године ушла у састав народног одбора
среза Бачка Топола.116 По новом Закону о подручјима срезова и општина
у НРС и по Закону о изменама и допунама споменутог Закона у 1957.
години статус и граница НОО Ловћенац се не мењају. Промена следи тек
1959. године, када се НОО Ловћенац укида и припаја НОО Мали Иђош у
саставу Среза Суботица.117

Некадашње место Секић је добило назив Ловћенац 1. децембра 1946.
године.118

У надлежност месног народног одбора спадало је старање о свим
потребама месног карактера – економским, социјалним, здравственим,
културним, као и извршење свих упутстава и одлука виших одбора.
Радили су у седницама као и у комисијама и саветима. Општину је
заступао председник, који је биран из редова одборника.

Историјат фонда:
Архивска грађа и регистратурски материјал фонда Народног одбора

Ловћенац преузети су од Скупштине општине Мали Иђош и обухватају
период од 1945. године до 1959. године.119

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 268 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАш
ВРБАС” – ЛОВЋЕНАЦ (1965–1967), 1965–1969

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 2; 0,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
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115 Исто.
116 Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 434.
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119 ИАСу, Ф. 267, Досије фонда, Записник о разграничењу фонда бр. 03-1 од 27. децембра

1985. године.



Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
У архивским документима можемо пронаћи податке о оснивању и

престанку рада предузећа, нормативна акта, дописе, матичну књигу и
главну финансијску књигу.

Историјат ствараоца фонда:
Грађевинско-занатско услужно предузеће је основано на основу

иницијативе од стране групе грађана 30. јула 1965. године. Решење о
оснивању донео је Окружни привредни суд у Суботици. Предузеће је
основано обртним средствима у виду личних улога оснивача у износу од
10.000 динара. Предмет пословања фирме било је обављање зидарско-
тесарских, паркетарских, молерско-фарбарских, водоинсталатерских,
електричарских, столарских, тапетарских и других радова. На основу
докумената се види да је предузеће лоше пословало, односно није могло
да удовољи обавезама према повериоцима и да је због општег „несо-
лидног рада“ било напуштено од већине својих радника. Стечајни посту-
пак је покренут 17. априла 1967. године Решењем Окружног привредног
суда у Суботици. Података о коначној ликвидацији нема, али се из сте-
чајне документације види да су још у марту 1969. године повериоци
пријављивали потраживање дугова.

Историјат фонда:
Фонд је преузет заједно са документацијом Општине 1985. године од

Скупштине општине Мали Иђош.120

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 269 ВИшА ТЕХНИЧКА ГРАЂЕВИНСКА шКОЛА – СУБОТИЦА
(1960–1985), 1960–1985

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 63; рег. 623; 58 m
Језик грађе: српски
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Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодници, главне књиге, матичне књиге редовних

студената, матичне књиге ванредних студената; досијеи редовних и
ванредних студената; преписка општег карактера, статистика и изве-
штаји; наставни планови и програми; записници самоуправних органа,
органа управљања и стручних органа; документација о избору наста-
вника; испитни записници и записници о положеним испитима; дипломе
и повеље; финансијска документација.

Историјат ствараоца фонда:
Виша Техничка Грађевинска школа Суботица основана је 1960. године

одлуком скупштине Аутономне покрајине Војводине.121 Школа је у свом
саставу имала Грађевински завод као организацију удруженог рада са
својством правног лица. Иста је пословала самостално те се њихова
архивска грађа водила и чувала посебно од 1964. године. Одлуком Збора
радних људи од 20. децембра 1973. године, Школа је организована као
јединствена организација удруженог рада, без основних организација
удруженог рада у свом саставу, а регистрована код Окружног привредног
суда у Суботици и уписана у судски регистар.122 Административно-
рачуноводствено пословање школе је било подељено у шест следећих
група: Директор школе (Савет школе, Веће школе и Радна заједница),
Секретаријат, део за студентска питања, рачуноводство, библиотека, део
за народну одбрану.

Историјат фонда:
Архивска грађа овога фонда преузета је од Више Техничке грађе-

винске школе у Суботици 19. новембра 1985. године. Део документације
за студентска питања предати су Грађевинском факултету (матичне
књиге, досијеи студената и записници о положеним испитима).123 Излу-
чивање је извршено у просторијама школе приликом прегледа грађе
1985. године, у количини од 22,60 m.
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Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 270 ДР МАЋАш БЕРГЕР, ЛЕКАР (1870–?), 1881–1918
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, аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сведочанства, лични документи, индекс са факултета, годишњак

Гимназије, имовинско-правни списи творца фонда.
Историјат ствараоца фонда:
Др Маћаш Бергер рођен је 21. августа 1870. године у Старој Мора-

вици. Школовање је започео у суботичкој Гимназији (прва три разреда),
наставио у Мађарској краљевској државној гимназији у Сомбору, где је
након завршеног осмог разреда и матурирао у мају 1888. године. Након
положеног пријемног испита из зоологије и ботанике, уписује 1889. године
студије медицине на Мађарском краљевском универзитету у Будимпешти
где је и дипломирао.

Године 1907. именован је од стране дирекције Мађарске државне
жељезнице за теренског лекара, а због заслуга у Првом светском рату
унапређен је 29. новембра 1918. године у лекарског саветника. Година
смрти др Маћаша Бергера нам је непозната.124

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда затечена је у депоу Архива у несређеном

стању. Предавалац грађе је непознат.125 Фонд је сређен и архивистички
обрађен 1985. године.
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125 ИАСу, Ф. 270, Досије фонда 1/3, Записник бр. 03-1/7 од 13.04.1983. године.



Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 271 ЗБИРКА ТАЈНИ АРХИВ ГРАДА – szaBaDKa (СУБОТИЦА)
(1743–1904), 1700–1904

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: латински, немачки, мађарски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

збирци
Категоризација: /
Микрофилмовано: у целости
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивска грађа садржи записнике, списак повеља и привилегија, по-

пис предмета, списе у вези са парничним споровима, уговоре, правил-
нике, опоруке, гаранције и др.

Историјат ствараоца фонда:
Када је 1743. године привилегијом аустријске царице Марије Терезије

војни шанац Суботица проглашен привилегованом коморском вароши-
цом са именом Света Марија (Sent Maria) и њоме почео да управља Ма-
гистрат као орган политичко-управне и судске власти, одређена је
просторија где се одлагала и чувала архива. У архиви је постојао и по-
себан гвоздени ковчег у коме су се одлагали и чували поверљиви и тајни
списи. Почетком XIX века подигнута друга по реду варошка кућа, која је
имала такође одређену засебну просторију која је била одређена за
архив. У овом архиву постојао је посебан метални сеф који је био уграђен
у зид и звао се „Тајни архив“. Како му име каже у њему су се чувала
најповеривљивија и тајна документа по оцени тадашње администрације.
У току историјских догађаја претрпела је неколико сељења, чак и у
Сегедин током Српског народног покрета 1848–49, да би по предмету
разграничења архивске грађе између Градског музеја и Историјског
архива доспео у власништво Историјског архива у Суботици.126
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Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета по разграничењу архивске грађе између

Градског музеја и Историјског архива у пописаном стању.127 Приликом ар-
хивистичког сређивања није вршено излучивање, а због значаја доку-
мената грађа која је сачувана је микрофилмована.128

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 272 МАГИСТРАТ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА
(magIsTraTUs LIBEraE ET rEgIaE cIVITaTIs marIa

THErEsIOPOLIs; sTaDTraTH DEr KÖNIgLIcHEN FrEIsTaDT marIa
THErEsIOPEL; szaBaDKa szaBaD KIrÁLYI VÁrOs TaNÁcsa) –

marIa THErEsIOPEL (СУБОТИЦА) 
(1779–1849), 1770–1850

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1111; к. 2001; 288 m
Језик грађе: латински, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Микрофлимовање: делимично: Записници управног, судског и еко-

номског одељења 1779–1849; Записници Изборне општине 1792–1846;
Записник Комисије за здравство

Организационе јединице:
Политичко–управно одељење /1770/ 1779–1850, књ. 327; к. 902
Економско одељење 1787–1849, књ. 244; к. 334
Судско одељење /1770/ 1779–1850, књ. 302; к. 647 
Остале књиге и списи /1770/ 1779–1850, књ. 238, к. 118
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128 ИАСу, Ф. 271, Досије фонда, Попис микрофилмоване архивске грађе, 22.10.1992. Не
располажемо податком о целовитости фонда, односно да ли су сви документи из некадашњег
Тајног архива претекли времену.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска граћа садржи наредбе Краљевског намесничког већа, до-

писе, молбе грађана, опоруке, кривичне списе, извештаје, уговоре, разне
друге списе.

Историјат ствараоца фонда:
Повељом Марије Терезије издатом у Бечу 22. јануара 1779. године,

дотадашња Краљевска привилегована варош Сент Марија подигнута је
на највиши статус у систему насеља Краљевине Угарске – статус
Слободног краљевског града под називом Марија Терезиопол – Libera
Regiaque Civitatis Maria Theresiopolis.129

Слободним краљевским градом, на основу члана 6. поменуте
привилегије, а у границама угарских закона, управља Магистрат саста-
вљен од 13 сенатора који из својих редова двогодишње бирају суца.
Магистрат је почео са радом проглашавањем привилегије 1. септембра
1779. године. Муниципална власт Магистрата протезала се на територију
града која је утврђена 4. тачком Привилегије и била је надлежна за све
становнике и пролазнике на овој територији.130

Унутрашња организација ствараоца архивског фонда у целини је
сталешко-феудална самоуправа која се заснива на грађанину–ста-
новнику града са грађанским правима. Грађани су потенцијални чланови
Изабране и Заклете општине где су према способности и угледу бирани
и именовани од стране Градског већа односно Магистрата. Њихов број се
допуњавао у сваком изборном циклусу, годишње на 60 чланова. Ма-
гистрат пак, у којем је функција члана доживотна, себе допуњује до 13
чланова. Магистрат је оперативно управно-судско тело под пред-
седништвом суца, њему су одговорни сви сенатори и званичници које сам
установљава и за послове које сам регулише. Уобичајене компоненте
власти: политичка, економска и судска нису биле подељене, односно до
њиховог постепеног раздвајања долази тек у овом периоду. Зато све
функције власти припадају делокругу Магистрата који функционише
преко својих чланова сенатора и путем звања и уреда на које поставља
своје службенике.131

Градска звања настала су као природна последица поделе послова и
функција управљања. Осим већ постојећих звања суца, сенатора, бе-
лежника, из редова сенатора бирају се према способностима градски
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130 Исто.
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благајник, коморник, капетан народни трибун, урбаријални судац, градски
инжењер, одветник, архивар и други. За попуњавање звања тражила се
способност, искуство, а касније и одређене квалификације. Изборна
звања могла су бити доживотна и на одређено време. Истеком мандата
исто лице се могло поново бирати. Сваки градски службеник је приликом
именовања морао полагати заклетву. Надлежност, делокруг и начин рада
појединих звања регулисан је посебним инструкцијама Магистрата и
виших органа.132

У оквиру ове управе писмена администрација је поверена именованом
доживотном службенику града – градском бележнику, чије звање
постепено прераста у посебан уред са писарницом и регистратуром.
Подела послова овде израста из старе регистратуре свршених аката и
других писмених евиденција архива града Суботице.

Задатак  Магистрата био је управљање градом у складу са важећим
законима Краљевине Угарске где су утврђене његове функције и
надлежности. Назив ствараоца фонда се у документима користи само
уопштено – Magistratus, а према опису печата града у тачки бр. 19
Привилегије из 1779. године гласи Magistratus Liberae et Regiae Civitas
Maria Theresiopolis. За време владавине Јосипа II, назив на немачком
језику Stadtrath der Königlichen Freistadt Maria Theresiopolis је коришћен
од 1787. до 1790. када је враћен латински назив. Од 1838. године у
примени је био мађарски назив Szabadka Szabad királyi város tanácsa све
до 31. јула 1849. године.

Сукцесиван рад Магистрата тече до мађарске буржоаске револуције
– до 29. априла 1848. године, када је изгласано његово распуштање.

Након спроведених избора и на основу грађанског права гласа, дана
30. маја 1848. године конституисала се Скупштина града и њен извршни
орган Градско веће. Њихов рад престаје уласком царске војске Фрање
Јосипа у Суботицу дана 30. јула 1849. године. Функције градске управе са
ограниченим надлежностима наставља именовани градоначелник и
његова администрација Градско начелство слободног краљевског града
Марија Терезиопел.133

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је од Народног одбора града

Суботице 1952. године.134 Истом приликом преузета је и архивска грађа
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1952. године.



других фондова, са којом је чинила стару архиву града. Након тога је у
тадашњем Градском архиву следило комплетирање, инвентарисање,
рашчлањивање на фондове пристиглог архивског материјала. Тада су
издвојени и управни списи града у посебан фонд под називом Магистрат
слободног краљевског града Суботица 1743–1918. Нова препорука из
1985. године о условима и начину образовања архивског фонда и ново
Упутство о сумарном инвентару и периодизацији фондова135 захтевале
су поновну ревизију структуре фонда. Тако је настао између осталог и Ф.
272 Магистрат слободног краљевског града Суботица (1779–1849). Рад
на ревизији и реорганизацији овог фонда и изради сумарног инвентара
завршен је 1990. године.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 273 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО (BÜrgErmEIsTEramT) – marIa THE-
rEsIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1860), 1845–1861

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 126; к. 359; 49,23 m
Језик грађе: немачки, мађарски, буњевачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од великог значаја
Организационе јединице:
Општа серија 1845–1861.
Политичко-управно одељење 1850 .
Економско одељење1850–1859.
Регрутна комисија 1850–1857.
Уред Градског капетана 1849–1860.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Општа серија садржи наредбе виших органа власти, преписку о

трагању за политички сумњивим лицима, списе који се односе на кре-
тање, смештај и издржавање војних јединица и разне дописе грађана –
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молбе за добијање дозволе за поседовање оружја, опомене за под-
миривање разних административних дугова грађана, тражење дозволе
за отварање занатских и трговачких радњи, потернице за одбеглом
стоком, тражење дозволе за настањивање, издавање путних исправа
итд.

Политичко-управно одељење сачињавају списи настали само у 1850.
години. Односе се на трагање за политички сумњивим лицима, бегун-
цима, на разне молбе грађана у вези са наследством, становањем,
купопродајом, поседима, киријом итд.

Економско одељење сачињавају општи списи у вези са управљањем
градским поседима, приходима и расходима града, управљањем град-
ском имовином. У оквиру овог одељења се налазе и серије: Уговори,
Градска благајна, Болничка благајна.

Списи Регрутне комисије садрже молбе за ослобађање од служења
војске због издржавања породице, изводе из матичних књига рођених,
лекарска уверења, спискове регрута.

Списи Уреда Градског капетана садрже податке о успостављању
јавног реда и мира, а у интересу личне безбедности грађана и њихове
имовине једна од његових главних дужности постаје гоњење политичких
противника режима.

Историјат ствараоца фонда:
На основу царског патента од 15. децембра 1848. године и Устава од

4. марта 1849. године, настала је Српска Војводина и Тамишки Банат. То
је било посебно административно подручје, одвојено од мађарске
управе. За време војне управе која је трајала до 1849. године, уредовало
се у Новом Саду на српском језику.

За седиште поглавара Војводства од 17.08.1851. године одређен је
Темишвар, а за комесара као врховног жупана Исидор Николић.

У Темишвару је 1853. године основано намесништво на челу са
гувернером. Покрајина је подељена на 5 срезова, Суботица са околином
припала је сомборском срезу.

Царском одлуком од 27.12.1860. године укида се Српско војводство,
након чега управа Војводства у Темишвару постаје потчињена угарском
дворском канцелару. Нижи управни органи власти вршили су своју
функцију до 1. маја 1861. године, а тада су цела администрација и
правосуђе некадашњег Војводства прешли у надлежност угарских
власти.

За време овог режима важили су аустријски закони, на челу града није
више Магистрат, већ инокосни, именовани орган чија администрација
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добива централно место међу осталим звањима. То је звање (канце-
ларија) градоначелника (Bürgermeisteramt).136

Делокруг рада је сужен до највеће могуђе мере, а оснивањем
краљевских среских судова (Bezirksgericht), правосуђе је потпуно одво-
јено од управе.

Градска управа се састоји од градоначелника и 10 чланова Већа.
Састанци Већа Економског одељења одржавали су се једном недељно,
а седнице за решавање грађанских предмета 1–2 пута месечно. Првима
су присуствовали само сенатори, а другима и посланици. Председавајући
на седницама био је увек градоначелник.

Предмети Сирочадског стола су од 4. јула 1851. године предати у над-
лежност месне пореске канцеларије, односно среског суда. Надлежност
Градске капетаније је такође сужена. Сведена је на одржавање јавног
реда и мира. Полиција је служила непосредно централним органима
власти.

Званични језик у школама био је немачки. Поред званичног немачког
језика коришћени су и српски, мађарски, румунски и буњевачки. Странке
су на свим овим језицима могле подносити своје молбе код власти и
тражити да им се доносе решења на њиховом језику. Ранији мађарски
називи у администрацији замењени су немачким.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је од Народног одбора града

Суботице 1952. године.137 Истом приликом преузета је и архивска грађа
других фондова, са којом је чинила стару архиву града. Тада су издвојени
и управни списи града у посебан фонд под називом Магистрат слободног
краљевског града Суботица 1743–1918. Нова препорука из 1985. године
о условима и начину образовања архивског фонда и ново Упутство о
сумарном инвентару и периодизацији фондова138 захтевале су поновну
ревизију структуре фонда. Тако је настао између осталог и Ф. 273 Градско
начелство (Bürgermeisteramt) Суботица (1849–1860). Рад на ревизији и
реорганизацији овог фонда и изради сумарног инвентара завршен је
2002. године.
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Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 274 ОПшТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1919–1941), 1919–1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 93; к. 83; 11,15 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар139
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа фонда садржи књиге и списе. Књиге су подељене на ката-

старске и финансијске. Сачувани списи су: грунтовне одлуке Среског
суда Суботица, катастрални поседовни листови, финансијски документи.
Разни списи садрже: дописе, таксе, смртовнице, одлуке, оставинске
расправе, записнике, уредбе, дражбене записнике, објаве, пријаве, уго-
вори, сведоџбе, потернице, молбе, признанице и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Бајмок је почетком двадесетог века припадао Бач-бодрошкој жупанији.

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, касније Југославији, место је
добило статус општине, а према Закону о обласној и среској самоуправи
из 1922. године припада Бачкој области и сомборском срезу. Општина
Бајмок је постојала до Априлског рата 1941. године, када је Бачка
припојена Хортијевој Мађарској. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета у делимично регистратурски сређеном стању,

9. јануара 1996. године у Месној канцеларији Бајмок.140 Списи су преузети
у омотима, а књиге у свежњевима. Неколико докумената насталих пре
1918. и после 1941. године одложени су у Ф. 433 Општина Бајмок (1878–
1918) и Ф. 63. Општина Бајмок (1941–1944). 
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Грађа фонда сређена је хронолошки, по врстама и подврстама. Ништа
није излучено.

Степен сачуваности: 
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 275 ЗБИРКА ПРОЈЕКАТА 1845–1989
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 95; омота 7; 11,80 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређена
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Збирка садржи пројекте: Народног позоришта у Суботици, основних

школа у Суботици, цркава и црквених зграда, Градске јавне болнице,
здравствених установа, значајних зграда, гробаља у Суботици и околини,
војних зграда, касарни и милицијских станица, средњих школа, заба-
вишта, електричне централе, старе Градске куће, канализације, тржних
тремова, вашаришта, спортских објеката, паркова, Палић купатила,
разних типских објеката у Суботици.

Историјат збирке:
Збирка је настала 1986. године, на састанку Стручног већа Историјског

архива Суботице. Састанак Стручног већа уследио је након обављеног
прегледа Комисије за вршење надзора над стручним радом, када је од
стране ове комисије предложено „вађење пројеката из редовне серије
Градског већа Суботице и њихово лоцирање у збирку“. Тада је Збирци
одређена сигнатура са бројем 275.141

Осим пројеката из Архива, у Збирци се у мањем броју налазе пројекти
који су касније прикључени Збирци. Увидом у Књигу пријема архивске
грађе утврђено је да је 28. маја 1990. године, Архив преузео од Јаноша
Урбана (Urbán János) архивску грађу која се састојала од једанаест

84

141 ИАСу, Ф. 275, Записник Стручног већа број 4/1986, стр. 3.



пројеката. Ови пројекти су настали радом градског инжењера Пала
Вадаса (Vadász Pál) у периоду 1914–1943. година. Мању количину про-
јеката Архив је још преузео 2003, 2004. и 2007. године.

Ф. 276 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА
(1919–1941), (1918) 1919–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 32; к. 67; 10 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од оставинских предмета, кривичних, грађанских,

извршних предмета као и грунтовних књига.
Историјат ствараоца фонда:
Након стварања Краљевине СХС постојећи судови Краљевине Србије,

Краљевине Црне Горе и судови у југословенским земљама које су до
1918. биле под аустроугарском управом, наставили су рад и у новој
држави. Активности усмерене на изједначење закона отпочеле су одмах
након њеног стварања с тим да је овај процес своју јединствену и орга-
низациону форму добио тек од доношења Видовданског устава.

До тада на подручју Војводине и даље су се примењивали мађарски
закони донети до новембра 1918. године. Судска мрежа првостепених
судова, среских и окружних, била је прихваћена из угарског правосудног
система. 

Према Закону о уређивању редовних судова од 2. августа 1928, судску
власт су вршили редовни и посебни судови.Овим законом одређена је
надлежност и седиште судова. Овај Закон је важио до 18. јануара 1929.
године када је Александар I Карађорђевић донео нови Закон о уређивању
судова.

Срески суд у Суботици као редовни суд вршио је судску власт у првом
степену у грађанским парницама, трговачким и меничним предметима,
ванпарничним предметима и предметима извршења као и у кривичним
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предметима.Такође је водио катастарске земљишне књиге. Срески суд
престаје са радом уласком окупатора у Суботицу априла 1941. године.

Историјат фонда:
Грађа Среског суда је преузета заједно са грађом Окружног суда

Суботица од Архива Војводине 19. маја 1966. године.142 Приликом сре-
ђивања излучен је безвредни регистратурски материјал.143 Сређивање
грађе окончано је 1991. године када је сачињен сумарни инвентар.
Накнадно је пронађена једна књига–дневник привредне благајне, која је
уврштена у фонд.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 277 СРЕСКИ СУД (KIrÁLYI jÁrÁsBírósÁg) – szaBaDKa
(СУБОТИЦА) (1941–1944), (1852) 1941–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 25; к. 14; 2 m
Језик грађе: српски, мађарски, немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа фонда садржи кривичне уписнике са ознаком „B“ (bün-

ügy) и уписнике привредних преступа са ознаком „Pk“. Поред ових,
садржи књигу осуђених лица за 1941–1944. годину, дневнике казнених
наредби. Сачувани су и грунтовни протоколи за катастарске општине
Суботицу и Бајмок. Поред тога грађа садржи и мапе за катастарску
општину Суботица, Александрово, Бајмок и Хоргош.

Историјат ствараоца фонда:
Распадом Југославије 17. априла 1941. гогине, Бачка је изнова

прикључена Мађарској. Уследио је период војне управе од 18. априла до
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16. августа 1941. године, када су судску власт на заузетим територијама
упражњавали Војни судови Мађарског краљевског домобранства, док су
цивилни судови били укинути. Након успостављања цивилне управе у
периоду од 16. августа до октобра 1944. године, када је безбедоносно
стање у Бачкој стабилизовано, полако долази до инкорпорације повећане
територије у мађарски систем управе. На тај начин Бачка је прикључена
Бачко-бодрошкој жупанији, чије седиште се налазило у Сомбору. Субо-
тица је добила статус града са судбеним правом. Приликом успоставе
правосудног система као модел је узета структура јавне управе: сходно
томе су по седиштима срезова основани срески судови (по пуним
пазивом Краљевски срески судови). Представљали су првостепене
судске инстанце, чија је територијална надлежност била иста са
управним подручјем односног среза. Срески суд у Суботици подпадао је
под надлежност суботичког Краљевског судбеног стола (поред сенћан-
ског и бачкотополског суда). Сви судови су се временом преоријентисали
на мађарски правосудни систем који је датирао још из периода
монархије, наравно, службени језик био је мађарски. У надлежности суда
били су кривични, оставински, парнични и земљишнокњижни предмети.
На овај начин је суд функционисао до октобра 1944. године када је НО
војска на челу са Маршалом Титом заузела Бачку и Банат. Уведена је
војна управа на територији Бачке, Баната и Барање. Како се Суботица
налазила на територији Бачке, оформљени су одсеци, Судско-пра-
восудни одсек који је функционисао у том кратком прелазном периоду,
све до доношења закона, односно Упутства о уређењу народних судова
27. априла 1945. године.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 1967. године и одмах је извшено излучивање без-

вредног регистратурског материјала. Године 1983. преузето је земљи-
шнокњижно одељење од Општинског суда у Суботици.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 278 СРЕСКИ СУД – СУБОТИЦА (1945–1963), 1945–1966
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 5; 0,67 m + 135,55 m
Језик грађе: српски
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Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Организационе јединице:
1. Кривични списи 1945–1960, 1968. 
2. Парнични списи 1945–1960.
3. Ванпарнични списи 1945–1947.
4. Списи разно 1948–1965.
5. Извршни списи 1947–1960. 
6. Оставински списи 1945–1960.
7. Списи одељења за оверу 1945–1966.
8. Списи одељења судске истраге 1945–1960.
9. Замолнице 1947–1960.
10. Платни и буџетски списи 1957–1960.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од списа и књига који проистичу из рада суда. Грађа

садржи парничне предмете тј. предмете грађанске парнице проистекле
из спорова одговорности за штету, утврђивање и оспоравања очинства,
наследних спорова, издржавање деце, спорови из радних односа итд.
Ови списи носе ознаку „Г“ за период 1945–1951. године док 1952–1965.
године носе ознаку „П“. Грађа садржи ванпарничне „Вп“ предмете који се
односе на оставину, стављање у судски депозит, проглашење несталим,
конфискацију, тестаменте, разне записнике итд. Такође садржи кривичне
предмете са ознаком „К“ а који се односе на кривична дела утаје,тешке
крађе, изазивање нетрпељивости, злоупотребу друштвеног положаја,
проневеру итд. Поред ових, сачувани су и кривичне књиге и списи о
извиђају и истрази („Кис“), кривични депозитни предмети („Кдп“),
кривичне ствари против малолетних лица („Ксм“), претходно задржавање
лица у заводу за душевне болети („Кос“), предмети условних осуда
(„Куо“), као и други разни предмети класификовани у ову групу („Кр“).
Списи са ознаком „И“ односе се на извршење, одређивање секвестра
итд. Затим садржи разне овере „Ов“ уговора, пуномоћја, предмете „Су“,
судске истраге које чине списи о судијама поротницима, њиховим при-
јавама и евиденцијама, доставним књигама, списковима послатих
предмета, доставницама, доставним књигама за пошту, разних изве-
штаја. Списи са ознаком „Р“ –  разно, односе се на менична потраживања,
предлоге и молбе у вези са уписом у бирачки списак, предлоге за покушај
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поравнања, молбе за признање сиромашког права итд. Списи са ознаком
„О“ односе се на оставинске предмете са и без имовине.

Историјат ствараоца фонда:
На основу члана 6 Одлуке о привременој организацији и делокругу

рада народноослободилачких одбора на територији Војводине од
7.02.1945. године,144 Председништво ГНООВ-а је на својој седници одр-
жаној 27.04.1945. године донело Упутство о уређењу редовних народних
судова у Војводини. Према овом упутству од 1945. године, суд ради под
називом Срески народни суд.

Судску власт у Војводини врше Срески, Народни и Врховни суд
Војводине уколико прописима није другачије назначено. Народни судови
своје одлуке доносе слободно и независно од свих других органа народне
власти. Они се организују изван НОО као самостални орган народне
власти.У средишту сваког НО образује се Срески народни суд, чија се
надлежност протеже на читаво подручје среза односно подудара се са
пордучјем среских народних одбора. Срески суд у Суботици врши судску
власт у првом степену у грађанским предметима ако висина парничног
предмета не прелази суму од 100.000 динара ДФЈ, уколико, без обзира на
вредност, нису стављени у надлежност среских или окружних судова.
Овај суд такође врши судску власт у првом степену за све пресуде, затим
суделује у припремном поступку за сва кривична дела за која је надлежан
Окружни суд. Даље, решава спорове о разводу и проглашењу ништа-
вости брака, води земљишне књиге и решава земљишнокњижне пред-
мете. Среским народним судом у Суботици управља председник суда,
који води надзор и над судским особљем, саставља већа, одређује им
послове и обавља послове које су му посебном одлуком додељени. Број
судија и народних пресудитеља (повремени судија) одређује Пред-
седништво ГНООВ-а. Срески народни суд у Суботици врши судску власт
у већу од три члана, од којих један мора бити стални судија. Народне
судије и пресудитеље бира среска народна скупштина.Срески народни
суд у Суботици мора имати свог секретара дипломираног правника, чија
је дужност да отправља све послове судске власти. Секретара именује
председништво ГНООВ-а на предлог одељења за судство.

Све до краја 1946. године у називу Среских судова задржао се
префикс „народни“, који је већ 1947. године изостављен.

Срески судови спадају у редовне судове и одлучују у првом степену у
кривичним, грађанским и другим предметима који су им стављени у
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надлежност. Исто тако спроводе извршења као и друге послове одређене
овим законом. Срески суд у Суботици обухвата подручја општина Доњи
град, Нови град, Стари град, Бајмок, Биково, Ђурђин, Палић Таванкут и
Жедник145. 

Устав СФРЈ донет од стране Савезне народне скупштине априла 1963.
године донео је новине у судском систему. Како се у Уставу наводи судски
систем чине судови опште и специјализоване надлежности. Судове
опште надлежности чине општински, окружни судови, Републички вр-
ховни суд и Врховни суд Југославије. На тај начин срески суд Суботица
престаје да постоји тј. мења свој назив у Општински суд Суботица који је
практично променио само назив.

Историјат фонда:
Након тога је још два пута преузимана грађа али она још није сређена,

већ само постоји попис ванпарничо, кривично, извршно, разно и делом за
парнично одељење.

Грађа фонда је преузимана у више наврата, грађа преузета у првом
наврату146 се налазила у ринфузи, регистратурски материјал је шкар-
тиран, а грађа сређена. Граничне године грађе за који постоји сумарни
инвентар су 1945–1966. Грађа је преузимана од општинског суда још у
два наврата у укупној количини од 135,55 m, међутим она још није
сређена већ само списи са ознаком „К“, „Р“,“Вп“, „И“, а тренутно се ради
на серији „Г“ и „П“.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 279 СУБОТИЧКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАшТВО (szaBaDKaI
KIrÁLYI ÜgYészség) – szaBaDKa (СУБОТИЦА)

(1941–1944), 1940–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 1; 0,16 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи евиденције о затвореницима, оптужнице,

кривичне предмете.
Историјат ствараоца фонда:
У правосудном систему, Тужилаштво као институција од општег

интереса је настало из потребе да представља закон у процесу његовог
спровођења. У кривичним предметима његова делатност је подразуме-
вала припрему поступка, представљање тужбе, спровођење изречених
казни.Задаци државног тужиоца су се осим тога могли проширити и на
одбрану, односно, као адвокат могао је учествовати у процесу одбране
приватних лица.

Као институцију грађанског правосудног система, Хабсбуршка Мо-
нархија уводи Државно Тужилаштво по француском моделу који се до
средине XIX века проширио на подручје целе Европе. Oд 1849. године
оно је припадало делокругу министра правде. 

У каснијем периоду, тачније од 1871. године доносе се закони који су
утемељили  правосудни систем Угарске и остали важећи у његовом
регулисању, још деценијама касније. Државно тужилаштво је основано
на основу законског члана бр. XXXIII из 1871. године. Закон је ступио на
снагу 1. јануара 1872. године. Државни тужилац је одговарао министру
правде који је путем уредаба, упутстава и на основу праксе допуњавао
евентуалне недостатке постојећих закона.

У време дуализма, делокруг Тужилаштва се проширује. 
Велику промену у организацији Тужилаштва уноси Закон из 1896.

године, чл. бр. XXXIII који се односи на кривични поступак. Кривично
право се темељи на тужби, што условљава неминовност улоге Тужи-
лаштва у разним фазама кривичног поступка. Ступањем на снагу
допунских одредби овог Закона, 1. јануара 1900. године започео је класи-
чни период Краљевског тужилаштва који је био јединствен на целој
територији Угарске.147

Даљи рад Краљевског тужилаштва је у наредном периоду мање-више
функционисао по истим принципима све до доношења Закона о др-
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жавним тужилаштвима из 1929. године.148 Овим Законом се при сваком
Окружном суду оснивају државна тужилаштва.

Државна тужилаштва се старају да се утврде учињена кривична
дела, да се пронађу учиниоци тих дела, да преко полицијских власти
или судова спроведу истражни поступак, покрену поступак ради при-
мене и продужења судског поступка, у коме ће, ако има основа, по-
дизати јавну оптужницу коју ће, у складу са Законом о поступку, и за-
ступати.

Државном тужилаштву се може поверити вршење дужности у дисци-
плинским предметима судског особља Државног тужилаштва, вршење
дужности око извршавања казни и појединих дужности у грађанско-
правним и другим правним предметима.

Надлежност Државног тужилаштва одређује се према законским
одредбама које важе за надлежност судова код којих су она уста-
новљена. 

Чланови Државног тужилаштва су у вршењу својих службених
дужности независни од судова. Они не могу вршити судијске послове
нити им се може поверити надзор над судијама.

За време окупације, Краљевско тужилаштво у Суботици (Szabad-
kai Királyi Ügyészség) почиње са радом 16. августа 1941. године на осно-
ву наредбе Мађарског краљевског министарства бр. 5620. М.Е. из
1941. године. Његова надлежност се поклапа са одредбама Закона из
1929. године. Његов рад траје до ослобођења града, октобра 1944.
године.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је 1980. године од суботичког

Затвора149 у количини од 0,25 m. Приликом сређивања судских фондова
1991. године, из грађе Окружног суда и Среског суда Суботица припојен
је овом фонду 1 деловодник из 1943. године и 1 кутија списа (Kü 1941–
1944).150 Фонд је регистратурски сређен 1992. године.

Степен сачуваности:
Списи су мањим делом сачувани.
Књиге су фрагментарно сачуване.
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Ф. 280 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАшТВО – СУБОТИЦА
(1946–1978), 1947–1958

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10; к. /; 0,31 m
Језик грађе: српски, хрватски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонд
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине књиге, тачније именици уз уписнике, именици уз

деловоднике.
Историјат ствараоца фонда:
На основу одлуке Председништва Антифашистичког већа народног

ослобођења Југославије, 1945. године151 долази до установљавања и
надлежности Јавног тужиоца на територији Демократске Федеративне
Југославије. Наредне године, донет је Закон о Јавном тужилаштву152
којим су утврђени његови задаци. Јавни тужилац Републике именује и
разрешава јавне тужиоце градова, срезова,округа, области. Године
1954.153 донет је нови закон о Јавном тужилаштву на основу којег овај
орган врши функцију кривичног гоњења и друга законом одређена права
и дужности. Окружног јавног тужиоца поставља и разрешава Републички
јавни тужилац на основу сагласности Републичког извршног већа и
сагласности Покрајинског извршног већа. Доношењем одлуке о утвр-
ђивању подручја окружних и среских јавних тужилаштава,154 подручје
суботичког јавног тужилаштва важи за подручје Окружног суда у
Суботици. На основу савезног устава 25. фебруара 1974. Године, про-
глашен је Устав Социјалистичке републике Србије155, а 28. фебруара и
Устав Социјалистичке аутономне покрајине Војводине156 унутар којега се
чланови 240–262 баве положајем судова и јавног тужилаштва. Како је
Уставом САП Војводина добила законодавну власт, тако је 1975. године
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донела Закон о редовним судовима.157 Суботички је био један од 6
Окружних судова надлежан за територију општина: Ада, Бачка Топола,
Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица. Овај Закон је 1977/78. године
прошао кроз измене и допуне,158 те су у том смислу Окружни судови
понели име Вишег суда. Према томе, судове опште надлежности чине
Општински и Виши судови, односно Окружно јавно тужилаштво мења
свој назив у Више јавно тужилаштво.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета 1980. године159 у несређеном стању из које је

1986. године издвојен део грађе за Ф. 212.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 281 СРЕСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА
(1945–1963), 1945–1966

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 104,76 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Организационе јединице:
1. Кривични списи 1945–1977. 
2. Парнични списи  1945–1961.
3. Ванпарнични списи 1945–1947
4. Списи разно 1947–1969.
5. Извршни списи 1946–1969.
6. Оставински списи 1945–1969.
7. Списи одељења за оверу 1945–1975.
9. Предмети правне помоћи 1948–1968.

10. Платни налози 1956–1968.
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157 Службени лист САПВ бр. 15/1975 од 30. јуна 1975. године, стр. 650–658.
158 Службени лист САП Војводине бр. 13/1978, стр. 505.
159 ИАСу, Ф. 280, Досије фонда, Записник о примопредаји 03-1/13 из 1980. године.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од списа и књига који проистичу из рада суда. Грађа

садржи парничне предмете тј. предмете грађанске парнице проистекле
из спорова одговорности за штету, утврђивање и оспоравања очинства,
наследних спорова, издржавање деце, спорови из радних односа итд.
Ови списи носе ознаку „Г“ за период 1948–1961. године док период 1945–
1946. године носе ознаку „П“. Грађа садржи ванпарничне „Вп“ предмете
који се односе на  оставину, стављање у судски депозит, проглашење
несталим, конфискацију, тестаменте, разне записнике итд. Такође и
садржи кривичне предмете са ознаком „К“ а који се односе на кривична
дела утаје, тешке крађе, изазивање нетрпељивости, злоупотребу
друштвеног положаја, проневеру итд. Поред ових, сачувани су и кривичне
књиге и списи о извиђају и истрази („Кис“), кривични депозитни предмети
(„Кдп“), кривичне ствари против малолетних лица („Ксм“), уписници
извештаја и поверених истрага (КЛ), предмети условних осуда („Куо“), као
и други разни предмети класификовани у ову групу („Кр“). Списи са
ознаком „И“ односе се на извршење, одређивање секвестра итд. Затим
садржи разне овере „Ов“ уговора, пуномоћја које садрже ознаку „I“ и „II“,
предмете „Су“, судске истраге које чине списи о судијама поротницима,
њиховим пријавама и евиденцијама, доставним књигама, списковима
послатих предмета, доставницама, доставним књигама за пошту, разни
извештаји. Списи са ознаком „Р“ – разно односе се на менична
потраживања, предлоге и молбе у вези са уписом у бирачки списак,
предлоге за покушај поравнања, молбе за признање сиромашког права
итд. Списи са ознаком „О“ односе се на оставинске предмете са и без
имовине.

Историјат ствараоца фонда:
На основу члана 6 Одлуке о привременој организацији и делокругу

рада народноослободилачких одбора на територији Војводине од
7.02.1945. године,160 Председништво ГНООВ-а је на својој седници
одржаној 27.04.1945. године донело упутство о уређењу редовних
народних судова у Војводини. Према овом упутству од 1945. године, суд
ради под називом Срески народни суд.

Народни судови своје одлуке доносе слободно и независно од свих
других органа народне власти. Они се организују изван НОО као
самостални орган народне власти. У средишту сваког НО образује се
Срески народни суд, чија се надлежност протеже на читаво подручје
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160 Службени лист Војводине 1/1945. од 1. маја 1945. године.



среза односно подудара се са подручјем среских народних одбора.
Срески суд у Бачкој Тополи врши судску власт у првом степену у
грађанским предметима ако висина парничног предмета не прелази суму
од 100.000 динара ДФЈ, уколико, без обзира на вредност, нису стављени
у надлежност среских или окружних судова. Овај суд такође врши судску
власт у првом степену за све пресуде, затим суделује у припремном
поступку за сва кривична дела за која је надлежан Окружни суд. Даље,
решава спорове о разводу и проглашењу ништавости брака, води
земљишне књиге и решава земљишнокњижне предмете. Среским
народним судом управља председник суда, који води надзор и над
судским особљем, саставља већа, одређује им послове и обавља
послове који су му посебном одлуком додељени. Број судија и народних
пресудитеља (повремени судија) одређује Председништво ГНООВ-а.
Срески народни суд у Бачкој Тополи врши судску власт у већу од три
члана, од којих један мора бити стални судија. Народне судије и
пресудитеље бира среска народна скупштина. Срески народни  суд у
Бачкој Тополи мора имати свог секретара дипломираног правника чија је
дужност да отправља све послове судске власти. Секретара именује
председништво ГНООВ-а на предлог одељења за судство. 

15. маја 1945. године долази до установљавања како среских тако и
окружних судова,161 према коме се организује Срески народни суд у
Бачкој Тополи. Овај ред је установљен за подручје Среза бачкото-
полског.162

Све до краја 1946. године у називу Среских судова задржао се
префикс „народни“, који је већ 1947. године изостављен.

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и
политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти, проглашава се
закон о судовима, који је усвојила Савезна народна скупштина на
седници Савезног већа од 1.07.1954. године (Службени лист ФНРЈ 30/54
од 21.07.1954. године). 

Према овом закону, у ФНРЈ суђење врше редовни, привредни и војни
судови. Срески судови спадају у редовне судове и одлучују у првом
степену у кривичним, грађанским и другим предметима који су им
стављени у надлежност. Исто тако спроводе извршења као и друге
послове одређене овим законом. Срески суд у Бачкој Тополи обухвата
подручја општина Бајша, Бачка Топола, Гунарош, Ловћенац, Мали Иђош,
Пачир, Стара Моравица, Фекетић и Чантавир.163
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161 Службени лист Војводине 2/1945. од 15. маја 1945. године.
162 Службени лист Војводине 43/1946. од 16. октобра 1946. године.
163 Службени лист Војводине бр. 11/1955.



Устав СФРЈ донет од стране Савезне народне скупштине априла 1963.
године донео је новине у судском систему. Како се у Уставу наводи судски
систем чине судови опште и специјализоване надлежности. Судове
опште надлежности чине општински, окружни судови, Републички врхо-
вни суд и Врховни суд Југославије. На тај начин срески суд Бачка Топола
престаје да постоји тј. мења свој назив у Општински суд Бачка Топола
који је практично променио само назив.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузимана је у више наврата од Општинског суда у

Бачкој Тополи, у регистратурски сређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 282 ОКРУЖНИ ОДБОР АНТИФАшИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА –
СУБОТИЦА (1945–1946), 1945–1946

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 деловодници за 1945. и 1946. годину, а од списа Запи-

сници, упутства, окружнице, извештаји, план рада, карактеристике и
признанице.

Историјат ствараоца фонда:
Антифашистички фронт жена (АФЖ) је била масовна политичка

организација, мобилизатор широких маса жена у току народноосло-
бодилачке борбе и у периоду обнове и изградње земље.

Ова организација је настала из масовног покрета жена који је под
руководством Комунистичке парије Југославије, непосредно уочи Другог
светског рата имао шире размере. АФЖ је основан децембра 1942.
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године на оснивачкој конференцији која је одржана у Босанском
Петровцу.164

Окружни одбор Антифашистичког фронта жена Суботице је изабран 4.
марта 1945. године, на оснивачкој конференцији, коју је заказао Ини-
цијативни одбор, о коме, међутим, нема података у фонду.

Формирање окружних одбора Антифашистичког фронта жена,
наговештено је у два дописа од стране Иницијативног одбора Покра-
јинског одбора АФЖ-а за Војводину од 26. новембра и 9. децембра 1944.
године. Прва Покрајинска конференција је била заказана за 17. децембар
1944. године.

Окружни одбор АФЖ-а престао је са радом октобра 1946. године, по
истој оној основи по којој су престали да раде Окружни народни одбори,
што је утврђено Законом о укидању Окружних народних одбора на
подручју Аутономне покрајине Војводине.

Окружни одбор АФЖ-а је био једна од више друштвено политичких
организација који се бавио питањима жена и помагању државне
политике. Са развојем социјализма и социјалистичких друштвених од-
носа, низ задатака о којима је бринуо АФЖ постају брига целога друштва.
На IV конгресу АФЖ 1953. године је донета одлука да не треба да постоји
јединствена политичка организација жена. Уместо АФЖ створен је Савез
женских друштава Југославије.165

Историјат фонда:
Грађа је преузета од Лазара Мерковића из Суботице 1983. године у

несређеном стању, о чему сведочи Записник о преузимању.166 Лазар
Мерковић је ове списе, и оне који су разврстани у друге фондове, преузео
од активисткиња АФЖ-а. Сређивањем је извршено разграничење на
фондове па су списи распоређени у више фондова.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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Ф. 283 ОПшТИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА – СУБОТИЦА
(1965–?), 1896–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 68; к. 42; 5,02 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Овај фонд садржи податке о поседима у приватном и друштвеном

власништву у периоду преузете грађе, за катастарску општину Чантавир
и Душаново.

Историјат ствараоца фонда:
Општинска геодетска управа у саставу општинских органа управе

општине Суботица, основана је као самостална стручна служба општине
Суботица чланом број 8 Одлуке Скупштине општина Суботица о општин-
ским органима управе, донете 27. септембра 1965. године.167

Делокруг послова ове управе према члану 26 цитиране одлуке је
„одржавање премера, техничко и административно одржавање катастра
и класирање земљишта, врши систематски техничка премеравања
насталих промена, сачињава списак пореских обвезника, води статистику
о броју земљишних парцела о површинама, културама и класама
земљишта, чува геодетске планове и остале делове елабората премера
земљишта.

Територијална надлежност Општинске геодетске управе је територија
општине Суботице утврђена чланом и Статута општине Суботица.168
Општинска геодетска управа је свој целокупни инвентар, документацију
и унутрашњу организацију наследила од Уреда за катастар при
Народном одбору Среза Суботица. У свом саставу по Правилнику о уну-
трашњој организацији органа управе општине Суботица, имала је
следеће организационе јединице:

Службу за геодетске послове
Службу за спровођење премера.
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Историјат фонда:
Од Општинске геодетске управе преузета је 1986. године, грађа

катастарске општине Чантавир до 1971. и за катастарску општину Душа-
ново до 1973. године, пошто је у тим катастарским општинама комасација
земљишта тада завршена.169

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 284 ВОЈНА СТАНИЦА ПАЧИР – ПАЧИР (1944–1945), 1944–1945
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:
У архивској грађи се могу наћи подаци о животу и раду на селу у време

војне управе, о мобилизацији, снабдевању, трагању за војним обвезни-
цима, о занатлијама, броју становништва, запосленима.

Историјат ствараоца фонда:
Наредбом команданта Војне управе за Банат, Бачку и Барању од 25.

октобра 1944. године, формирају се војне управе, војне области, команде
подручја и команде места, као и војне станице на селима.170 Војна
станица у Пачиру је преузела функције од Народноослободилачког
одбора. Први документ датира од 24. октобра 1944. године. Све до 2.
децембра назив на пријемном штамбиљу је био Народноослободилачки
одбор, касније је Народно ослободилачки одбор – Војна станица Пачир,
а 31. децембра 1944. године назив је био Војна станица Пачир. Рад Војне
станице је престао 15. фебруара 1945. године када је укинута Војна
управа. Административно-оперативно руководство Војне станице у Па-
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169 ИАСу, Ф. 283, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 29.
априла 1986. године.

170 ИАСу, Ф. 168, Досије фонда, 5/1. бр. 56/1944.



чиру била је Команда места у Бајмоку, а овој Команда подручја у
Суботици.

Историјат фонда:
Комплетна грађа Народног одбора општине Пачир је преузета у

Историјски архив 12. јуна 1968. године.171
Грађа овога фонда је издвојена приликом разграничења списа из

фонда број 83 Народног одбора општине Пачир, 1983. и 1989. године.
Фонд је архивистички сређен 1989. године. Излучивање није вршено.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 285 ПОРОДИЦА ВЕРТ И КУН (WErTH józsEF)
(1895–?), 1908–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: мађарски, немачки, српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи у вези са пензионисањем 1913–1944.
Документи у вези са пореклом 1925–1944.
Документи у вези са приватном и државном службом 1910–1944.
Војни документи 1915–1944.
Лични документи 1921–1944.
Школска сведочанства 1912–1943.
Списи у вези са власништвом 1908–1944.
Осигурање 1927–1944.
Историјат ствараоца фонда:
Јосип Верт рођен је 1895. године у Будимпешти. Диплому грађе-

винског инжењера стекао је на Мађарској краљевској политехничкој
академији у Будимпешти 1920. године.
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171 ИАСу, Ф. 284, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр.03-254/1 од 12. јуна 1968.
године.



У Првом светском рату учествовао је од 15.05.1915. до 31.03.1918.
године. Због рањавања пензионисан је као резервни поручник.

Од 1.06.1921. до 31.10.1921. године, Јосип Верт има своју самосталну
инжењерско-техничку канцеларију у Будимпешти, касније пак ради код
других самосталних пројектаната. Тако је између осталог радио и у
Суботици код инж. Ивана Ивковића-Ивандекића и инжењера Вадаса
Пала.

У својству контрактуалног инжењера у државној је служби Грађе-
винске секције у Старом Бечеју од 1.9.1926. до 6.6.1928. године, а у
Техничком одељку Среског начелства у Сомбору од 6.06.1928. године све
до краја 1941, где је унапређен у техничког саветника (4.9.1940).

Од 1.01.1942. по наредби Мађарског краљевског министарства за
трговину и саобраћај, премештен је у Грађевински одељак у Солноку, а
20.09.1942. у Дебрецину.

Због слабог здравственог стања пензионисан је 1944. године.
Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда затечена је 1983. године у депоу Архива у

количини од 0,10 m.172 Пописана је и сређена 1990. године, а 1992. године
је предата Историјском архиву у Сомбору.173

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 286  ПОРОДИЦА ХЕРЦЕГ (HErczEg) – БАЈМОК
(1795–?), 1832–1945

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: мађарски, немачки, српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
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172 ИАСу, Ф. 285, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/4 од
13.04.1983.

173 ИАСу, Ф. 285, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-17/15 од
25.05.1992.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи Херцег Ђерђа – имовинско-правни списи 
Списи Херцег Ивана – имовинско-правни списи, документи друштвене

делатности, документи супруге рођене Освалд
Списи Херцег Карла – лични списи, имовинско-правни списи,

породични документи, брошуре, проспекти, позивнице...
Историјат ствараоца фонда:
Најстарији члан породице, чији списи су сачувани, је Херцег Ђерђ,

рођен 1795. године. Чланови породице су били велепоседници у Бајмоку.
Ђерђ се бавио и млинарством. Његов син Јанош је био краљевски
порезник и 1892-94. године члан Председништва бајмочког складишта
Земаљске хришћанске припомоћне потрошачке задруге.

Немамо сазнања о томе да ли породица има још живих чланова.
Историјат фонда:
Грађа породице Херцег затечена је у депоу Архива у несређеном

стању у количини од 3 кутије (0,36 m).174 Током сређивања током 1990.
године излучено 0,12 m безвредног регистратурског материјала.175

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 287 ЉУБИБРАТИЋ КОЛОМАН (LjUBIBraTIcH KELEmEN) –
СУБОТИЦА (1857–1931), 1828–1902

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: немачки и мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Лични документи, документи породице Герваи (Gervay), пројекти и

планови породичне куће и пратећа документација у вези са изградњом.
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174 ИАСу, Ф. 286, Досије фонда, Записник бр. 03-1/6 од 13.04.1983.
175 ИАСу, Ф. 286, Досије фонда, Записник бр. 03-21/4 од 20.04. 1990.



Историјат ствараоца фонда:
Коломан Љубибратић рођен је 6.02.1857. године у Сенти. У Суботици

је био градски службеник. Прва супруга је потомак породице Малагурски,
а друга Герваи из Будимпеште. Архиву је документе породице Герваи
предао Стеван Љубибратић, дете из другог брака. По његовом сазнању
Коломан Љубибратић умро је 1931. или 1932. године.

Историјат фонда:
Грађа овог фонда преузета је у два маха и то 1983. године176 у несре-

ђеном стању у количини од 0,10 m и 1986. године177 такође у несређеном
стању у количини од 0,02 m.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 288  ЖТО НОВИ САД – СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГЕ –
СУБОТИЦА (?–?), 1914–1978

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 20; к./ ; свежњева 120; 6,50 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуване су радне књиге, исплатне листе радника, матичне књиге,

деловодници, записници са седнице органа управљања, изборни мате-
ријали.

Историјат ствараоца фонда:
После завршеног Првог светског рата 1918. године, по Уговору о ми-

ру новостворена Југословенска држава добила је у експлоатацију, по-
ред мрежа државних железница бивше Аустро-Угарске, и све ло-
калне (вициналне)178 железнице које су се налазиле на тој терито-
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176ИАСу, Ф. 287, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 3-1/8 од 13.04.1983.
177ИАСУ, Ф. 287, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/1 од 30.12.1986.
178 Вициналан (лат. vicinalis – према, vicinus – сусед) споредни, локални, општински који је у

суседству. И. Клајн, М. Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад 2006.



рији.179 Суботица је прву изграђену пругу имала од 1869. године, која је
ишла од Хоргоша преко Суботице до Сомбора. Касније су изграђене
пруге од Келебије до Суботице (1882. године), и од Суботице до Новог
Сада (1883. године).

Мрежом пруга У Бачкој и Банату (територије Дирекције Суботица), све
до 1920. године управљала је мађарска „Прометна управа“, под надзором
југословенске делегације. Након тога потпуну управу над мрежом пруга
преузима југословенска власт када је образована Дирекција железница у
Суботици (4. јануар 1920. године).180 Дирекција железница је била под
непосредном управом Министарства саобраћаја.181 Овом Уредбом су
основане Дирекције у Београду, Сарајеву, Љубљани и Загребу.

По завршетку Другог светског рата, Дирекција Државних железница
организована је као Железничка управа  – „ЖУ“. Образована је за целу
територију Југославије Главна управа железница – „ГУЖ“.

Историјат фонда:
Фонд је преузет од Жељезничко транспортне организације – Нови Сад

ООУР за одржавање пруга постројења и уређаја „Север–Суботица“, 1985.
године.182

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 289 ТИБОР СЕКЕЉ, СВЕТСКИ ПУТНИК – СУБОТИЦА
(1912–1988), 1959–1982

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 7; 0,84 m
Језик грађе: српски, мађарски, есперанто, енглески, француски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од великог значаја
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179 Ј,С. Николић, Историја железница Србије, Војводине Црне Горе и Косова, Београд 1980. 
180 Исто, стр. 266.
181 Службене новине бр.1, од 12. I 1919. године, Уредба. 
182 ИАСу, Ф. 288, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/11 од 19.

јуна 1985. године.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Имовинско-правни и лични списи, документи у вези са експедицијом

„Караван пријатељства кроз Африку“, инострана преписка, кореспон-
денција у оквиру Друштва есперантиста, преписка са етнолозима из
целог света у оквиру Међународног комитета етнографских музеја,
илустративни материјал за часопис Друштва есперантиста „Газето“ и
друго.

Историјат ствараоца фонда:
Тибор Секељ, светски путник, истраживач, новинар, филмски дра-

матург, рођен је 14.02.1912. године у Словачкој. Школовао се у Кикинди,
Никшићу и Загребу, где је завршио Правни факултет. Након школовања
бавио се новинарством, живео је 15 година у Јужној Америци, касније у
Београду. Велики део свог живота посветио је путовањима прикупљајући
етнографски и други материјал од вредности за културу разних народа.
Био је на свих пет континената, обишао око 80 земаља. Говорио је
двадесетак језика. Поред десетак објављених књига на језицима народа
и народности бивше Југославије, написао је више стотина репортажа,
радио програма и телевизијских сценарија као и уџбеник за есперанто.
Вршио је одговорне функције у више угледних међународних удружења
и институција. У задњим годинама свог живота био је директор Градског
музеја у Суботици, као пензионер постао је почасни грађанин града
Суботице. Умро је 1988. године.

Историјат фонда:
Архивски материјал је Тибор Секељ поклонио Историјском архиву

Суботица 1986. године у несређенеом стању.183 Фонд је сређен 1999.
године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 290 ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАРОДНИ МАГАЗИН“ –
СУБОТИЦА („НА-МА“ СУБОТИЦА) (1947–1969), 1947–1954

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 13; к. 6; 1,23 m
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183 ИАСу, Ф. 289, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/1 од
4.02.1986. године.



Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи финансијске књиге, а од списа ту су: завршни

рачуни (биланси), платни спискови и исплатне листе и Тарифни
правилник за утврђивање зараде и расподеле фонда плата службеника
и намештеника. Сачувани документи спадају у материјално-финансијско
пословање фирме.

Историјат ствараоца фонда:
Трговачко предузеће „Народни магазин“ Суботица је основанo ре-

шењем Владе НР Србије од 9. јула 1947. године. Као предмет пословања
предузећа наводи се: производња, прерада и промет са свим инду-
стријским, занатским, пољопривредним, шумским и колонијалним
производима за потребе домаћинстава и сеоских газдинстава, трговина
минералним водама и алкохолним пићима. Решењем Владе НР Србије
бр. 488 од 6. новембра 1950. године, предузеће прелази из надлежности
Министарства трговине и снабдевања у надлежност Градског народног
одбора Суботица. Трговинске радње су осамостаљене 1954. године, али
нису имале својства правног лица. Скупштина општине Суботица
одобрава робној кући „Народни магазин“ у Суботици промену назива у
Трговинско предузеће на велико и мало, Робна кућа „Народни магазин“
Суботица. Назив фирме се скраћује у „На-ма“ 1966. године. Одлуком
Окружног привредног суда у Суботици, из регистра радњи и предузећа
брише се „Народни магазин“ 1969. године.

Историјат фонда:
Мањи део грађе „Народног магазина“ Суботица преузет је 1986.

године184 од: „СУТ“ Радна организација за промет робе, ООУР „Наматекс“.
Преузета грађа је била у регистратурски сређеном стању. Део грађе је
још у регистратури.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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184 ИАСу, Ф. 290, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/3 од 18.
марта 1986. године.



Ф. 291 „ТЕКСТИЛ“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА 
(1951–1969), 1952–1958 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ.13; к. 1; 0,47 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике Радничког савета и записнике

Управног одбора, као и неколико финансијских књига из којих се могу
видети пословни биланси „Текстилових” продавница.

Историјат ствараоца фонда:
„Текстил“ трговинско предузеће за текстил и обућу на велико Суботица

је основано 24. новембра 1951. године решењем Градског народног
одбора Суботица. Седиште фирме се налазило у улици Петефи Шандора
број 4. Предузеће престаје са радом услед спајања са „Народним мага-
зином“ у ново предузеће „Наматекс“ 1969. године.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 1986. године од „Сут“ РО за промет робе – ООУР

„Наматекс“ Робне куће Суботица. Током сређивања излучене су исплатне
листе дечјег додатка за 1953. и 1954. годину.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 292 „ПРОГРЕС“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ – СУБОТИЦА
(1975–1988), 1969–1988

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 15; к. 10; 1,46 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи преписку, документацију о оснивању преду-

зећа, записнике са Радничког савета и Збора радних људи, завршне
рачуне, персоналне списе, нормативна акта. Од књига су сачувани
деловодници, књиге основних средстава и једна матична књига
запослених.

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће за промет робом Прогрес основано је 21. октобра 1975.

године на основу одлуке радних људи и том приликом је поднет елаборат
о друштвено-економској оправданости оснивања те радне организације.
Предмет пословања предузећа је била трговина робом на велико и то:
текстилом, трикотажом, конфекцијом, намештајем, грађевинским мате-
ријалом, електро-материјалом, галантеријом, дечјим играчкама и другим.
У саставу овог предузећа је пословало и Пословно предузеће „Timotex“
из Београда. Решењем Вишег суда у Суботици посл. број СТ 2/1979. од
4. јануара 1980. године отворен је стечајни поступак над Предузећем који
је окончан 1988. године.

Историјат фонда:
Регистратурски материјал овога фонда је преузет у Архив 1986. године

о чему сведочи Записник185 о преузимању. Приликом сређивања фонда,
излучено је 8,07 m безвредног регистратурског материјала.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 293 ЗАНАТСКО СТОЛАРСКА РАДЊА „КОМБИНАТ“ – СТАРА
МОРАВИЦА (1954–1959), 1954–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
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185 ИАСу, Ф. 292, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-18/5 од 25. априла
1986. године.



Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи податке о оснивању и променама радне

организације, о правилима радње, записнике радне организације, персо-
налне и финансијске списе.

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 10. децембра 1954. године, на основу уговора

пет занатлија (Јожефа Хеђаљајиа, Јожефа Станка, Јаноша Велшмита,
Јаноша Рончака и Ференца Кајла). Оснивање је одобрено решењем
Среског народног одбора у Бачкој Тополи бр. 14199/54 од 22. децембра
1954. године. Према првим правилима радње која су одобрена 22.
децембра 1954. године, предмет пословања радње је било обављање
свих врста столарских и занатских радиности. Радња проширује своју
делатност 1956. године отворивши погребну радионицу која је изра-
ђивала погребне потрепштине и вршила сахране. 

Занатско столарска радња „Комбинат“, Стара Моравица престаје са
радом 1959. године, и улази у састав новооснованог предузећа, под
називом Комунално-занатско предузеће „Нови комбинат“ у Старој Мора-
вици.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од Услужног предузећа „Комуналац“ 1970. године,

са грађом других предузећа из Старе Моравице. Разграничењем у овај
фонд је издвојено 0,34 m.186

Степен сачуваности: 
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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186 ИАСу, Ф. 293, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе 03-614/1 од 4.
новембра 1970. године.



Ф. 294 ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „éPíTKEzés” – СТАРА
МОРАВИЦА (1957–1959), 1957–1959

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
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи деловоднике, записнике радничког савета и

управног одбора, радног колектива, решења о оснивању, правилник о
радним односима и финансијске списе.

Историјат ствараоца фонда:
Грађевинско предузеће „Épitkezés”основано је од стране Народног

одбора општине Стара Моравица решењем бр. 209 од 14. фебруара
1957. године. Регистровано је код Окружног привредног суда у Суботици
под бр. Фи 155/57 од 18. фебруара 1957. године.

Предузеће се бавило зидарским и тесарским радовима, радило је на
изградњи, адаптацији и оправци стамбених и других зграда, као и
пословних просторија на подручју општие Стара Моравица.

Године 1959. Грађевинско предузеће „Épitkezés” припаја се ново-
основаном Комунално-занатском предузећу „Нови комбинат“. 

Историјат фонда:
Грађа је преузета од услужног предузећа „Комуналац“ из Старе Мора-

вице 1970.187 године са грађом других предузећа из Старе Моравице.
Разграничењем фондова 1986. године, у овај фонд је издвојено 0,25 m
грађе.

Степен сачуваности: 
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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187 ИАСу, Ф. 294, Досије фонда, Записник о разграничењу фонда бр. 03-614/1 од 4. новембра
1970. године.



Ф. 295 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ – СТАРА МОРАВИЦА
(1954–1968), 1954–1969

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи завршне рачуне, статистичке извештаје, статут и друга

општа акта предузећа, решење о брисању из регистра предузећа, платне
спискове. Сачуван је и деловодник, али је пребачен у Ф. 297 Услужно
предузеће „Комуналац“ – Стара Моравица, јер су заведени предмети о
том предузећу.

Историјат ствараоца фонда: 
Предузеће транспортних радника из Старе Моравице основано је

решењем Народног одбора општине Стара Моравица188 те је регистро-
вано код Окружног привредног суда у Суботици, под бројем Фи 243/54 за
све врсте утоварних, истоварних и претоварних услуга. Престало је да
ради услед припајања новоформираном комунално-занатском предузећу
„Заједница“ у Старој Моравици.189 Комунално-занатско предузеће
„Заједница“ престало је да ради 1964. године, а транспортни радници су
поново основали предузеће за транспортне услуге, 1965. године. Реше-
њем Окружног привредног суда у Суботици, бр. Фи 261/69, то предузеће
је избрисано из регистра предузећа и радњи, а услед припајања
Услужном предузећу „Комуналац“ у Старој Моравици.

Историјат фонда: 
Фонд је преузет са грађом комуналних предузећа из Старе Моравице,

4. новембра 1970. године. Грађа је сређена 1986. године и од укупно 0,46
m излучено је 0,22 m безвредног регистратурског материјала. 

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани. 
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188 НОО Стара Моравица, број решења 2632 из 1954. године.
189 Решење НОО Стара Моравица бр. 03-300/1-1962, од 28.12.1962. године.



Ф. 296 СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА – СТАРА МОРАВИЦА
(1959–1962), 1960–1963

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 6; к. 3; 0,60 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа садржи записнике Савета, Управног одбора и Син-

дикалне подружице предузећа као и финансијске списе.
Историјат ствараоца фонда:
Стамбена заједница у Старој Моравици основана је решењем

Народног одбора општине Стара Моравица дана 22.12.1959. године, док
је са радом почела 01. јануара 1960. године. Стамбена заједница као
установа са самосталним финансирањем није била регистрована код
Окружног суда већ код Народног одбора општине. Бавила се органи-
зовањем и унапређивањем комуналних, привредних, социјално-здрав-
ствених, васпитних и других делатности у Старој Моравици. При
стамбеној заједници основани су следећи сервиси: за поправку обуће,
женски и мушки кројачки сервис, баштовански, електроинсталерски,
зидарски, димничарски, путарски, котларски, месарски, стакларски,
радиомеханичарски и многи други сервиси.

На састанку савета Стамбене заједнице Стара Моравица од 22.
децембра 1962. године донета је одлука да Стамбена заједница са свим
сервисима престаје са радом 31. децембра 1962. године и да се припоји
новооснованом Комунално занатском предузећу „Заједница“ у Старој
Моравици.

Историјат фонда:
Фонд је затечен са грађом Комуналног занатског предузећа „Зајед-

ница“ Стара Моравица која је преузета 4. новембра 1970. године190. У току
1986. године се приступило сређивању фонда Ф. 151 и том приликом је
издвојена грађа у овај фонд.
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190 ИАСу, Ф. 296, Досије фонда, Записник о преузимању бр.03-614/1.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 297 УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ – СТАРА МОРАВИЦА
(1965–1974), 1965–1974

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 4; 0,55 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 податке о запосленим радницима као и о пословању

предузећа видљивом кроз општа акта, записнике органа управљања,
статистичке извештаје о финансијском пословању и о кадровима, завр-
шне рачуне са годишњим извештајем о пословању предузећа.

Историјат ствараоца фонда:
Услужно предузеће „Комуналац“ је основано решењем Скупштине

општине Стара Моравица бр. 04-388/1-65 од 18. фебруара 1965. године
а регистрована је код Окружног привредног суда у Суботици под бројем
Фи. 189/65 од 22. фебруара 1965. године, док је са радом започела 1.
фебруара 1965. године. Ово предузеће је давало разне врсте услуга на
територији општине Старе Моравице, и то: зидарске, молерске,
димничарске, водоинсталатерске као и услуге на одржавању путева,
паркова и јавних зеленила. Две године након ступања у рад предузеће
шири своју делатност на услуге клања и продаје меса као и сухомеснатих
производа. Овом предузећу се 1968. године припаја предузеће за
транспортне услуге што је регистровано код Окружног привредног суда у
Суботици под бр. Фи. 260/69 од 20. марта 1969. године.

Предузеће је престало са радом 01. јануара 1974. године.
Фонду је прикључена грађа Сервисне радње „Екран“ пошто је радила

у овом периоду као „Комуналац“. Сервисна радња „Екран“ је основана
решењем Скупштине општине Стара Моравица бр. 04-2260/1-64 од 31.
децембра 1964. године а регистрована је код Окружног привредног суда
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у Суботици под бројем Фи.79/65 од 16. јануара 1965. године. Бавила се
поправком апарата за домаћинство, електромотора, фотосервисом и
прецизном механиком. Радила је кратко време и престала је са радом у
октобру месецу 1965. године.

Историјат фонда:
На основу записника о преузимању191 од 4. новембра 1970. године,

грађа која је преузета била је смештена у предузећу „Комуналац“ заједно
са грађом фондова 149, 150 и 151, све до 1984. године када је
прелоцирана у Архив. Приликом сређивања ових фондова, у фонд 297
издвојена је грађа у количини од 1,80 m од чега је извршено излучивање
безвредног регистратурског материјала у количини од 1,25 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 298 ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ – ПАЧИР
(1959–1966), 1959–1966

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 3; 0,44 m 
Језик грађе: српски
Степен сређености:сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи податке о општем и финансијском пословању

предузећа, затим о раду органа управљања предузећа као и податке о
запосленим радницима.

Историјат ствараоца фонда:
На основу решења Народног одбора општине Пачир од 12. августа

1959. године основано је ово предузеће под називом Комунално занатско
предузеће „Услуга“. Регистровано је код Окружног привредног суда у
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191 ИАСу, Ф. 297, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-614/70.



Суботици 26. августа 1959. године под бројем Фи. 944/59. Задатак
предузећа било је вршење комуналних и занатских услуга грађанству и
правним лицима. Предузеће је располагало са десет погона: зидарски,
столарски, коларски, димничарски, фризерски, електричарски, цвећарски,
ковачки, обућарски и пекарски погон.

У току 1963. године предузеће је проширило своју делатност на
приказивање филмова затим на производњу гумених и пластичних
предмета као и на услужни превоз робе. Годину дана касније ово
предузеће даље шири своју делатност на производњу тканине филмским
штампањем, производњу свих врста конфекције као и израде буради. С
обзиром на проширење делатности предузеће 1964. године мења назив
на Произвођачко предузеће „Универзал“ у Пачиру.

Решењем Скупштине општине Стара Моравица од 4. априла 1965.
године због оствареног губитка и због великих ненаменски утрошених
средстава у радној организацији се одређује принудна управа до краја
1965. године која је касније продужена до 31. марта 1966. године.
Поступак ликвидације предузећа „Универзал“ одређен је у априлу 1966.
године192.

Историјат фонда:
Грађа овог фонда у количини од 1,80 m издвојена је разграничењем

фондова 149, 150 и 151 који су преузети  записником193 од 4. новембра
1970. године од Услужног предузећа „Комуналац“ Стара Моравца, а
пренета је у просторије Архива 1984. године. Током сређивања излучено
је 1,36 m регистратурског материјала док је за трајно чување остало 0,39
m. Преостала количина од 0,05 m чува се до 2016. године, када ће бити
излучена.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су  у потпуности сачувани.

Ф. 299 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ПЕТЕФИ“ –
СТАРА МОРАВИЦА (1959–1963), 1961–1963 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,03 m
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192 Службени гласник СРС бр. 20 од 21. маја 1966. године.
193 ИАСу, Ф. 297, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-614/70.
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194 Брисање је забележено под бројем Фи. 62/64, од 25. јануара 1964. године.

Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Одлуке о припајању, завршни рачуни, картице основних средстава.
Историјат ствараоца фонда: 
Месни народни одбор Стара Моравица основао је предузеће одмах

по ослобођењу наших крајева у Другом светском рату. Године 1959.
уписано је у регистар привредних предузећа, под бројем Фи 720/1959.
Укинуто је крајем 1963. године и припојено Комунално-занатском преду-
зећу „Заједница“ у Старој Моравици, као погонска јединица и избрисано
је из регистра Окружног привредног суда у Суботици,194 на темељу
решења Скупштине општине Стара Моравица, број 04-2277/63, од 13.
јануара 1964. године.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 1970. године, као део грађе КЗП „Заједница“

Стара Моравица. Тек, 1986. године фонд је сређен и садржи грађу укупне
количине 0,03 m, која је смештена у архивској кутији.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани.

Ф. 300 БРАВАРСКО ЛИМАРСКА РАДИОНИЦА – СТАРА МОРАВИЦА
(1948–1959), 1951–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
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195 Решење НОО Стара Моравица је донето 30. маја 1956. године.
196 Решење бр. Фи. 746, од 7. јуна 1956. године.

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда сачињавају списи – општи, финансијски, ликвидациони и

персонални документ.
Историјат ствараоца фонда: 
Браварско лимарска радионица Стара Моравица основана је 1948.

године, али није познато под којим називом. Од 1953. године назив је
„Задружна браварска радионица Слобода – Стара Моравица“. Године
1956. НОО Стара Моравица донео је решење о редовној ликвидацији
предузећа,195 због нерентабилног пословања. После тога Лимарски погон
је издвојен из Браварско-лимарске радионице и основана је Лимарска
радионица, под управом НОО Стара Моравица, која је регистрована код
Окружног привредног суда у Суботици.196 Лимарска радионица је
престала да послује 1959. године, када је завршена ликвидација
предузећа и оно ушло у састав новооснованог комунално-занатског
предузећа „Нови комбинат“ Стара Моравица.

Историјат фонда: 
Грађа фонда издвојена је разграничењем фондова 149, 150 и 151, који

су преузети 4. новембра 1970. године од одговорних лица у Услужном
предузећу „Комуналац“ Стара Моравица. Приликом сређивања фонда
од укупне количине регистратурског материјала од 0,40 m излучено је
0,16 m безвредног регистратурског материјала, па је остало 0,24 m трајне
грађе.  

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су делимично сачувани. 

Ф. 301 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМ“ – СТАРА МОРАВИЦА
(1970–?), 1970–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,15 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен



Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине документи о оснивању, општи финансијски и списи

о запосленима.
Историјат ствараоца фонда: 
Стамбена задруга „Дом“ Стара Моравица основана је 20. августа 1970.

године. Регистрована је код Окружног привредног суда у Суботици.197
Предмет пословања су: организовање штедње међу члановима за
стварање фонда за исплату стана или стамбене куће, закључивање
уговора о давању зајма из друштвених средстава за стамбену изградњу,
доградњу и слично, и то све према статуту Задруге, који је донет на
оснивачкој седници Скупштине, 20. августа 1970. године. Датум пре-
станка рада Задруге је непознат, али је деловодник вођен до децембра
1973. године. Периодични обрачун је урађен до септембра месеца 1973.
године, али завршни рачун не постоји. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета са грађом фондова 149, 150 и 151, 1970.

године, укупне количине 0,30 m. Обрадом грађе излучено је 0,15 m тако
да је остало 0,15 m архивске грађе.

Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани.

Ф. 302 ДОМ КУЛТУРЕ (KULTúrOTTHON) – СУБОТИЦА 
(1967–1985), 1965–1985

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 77; к. 236; фасц. 72; 38,90 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема 
Категоризација:/
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197 Решење бр. Фи. 1008/70, од 27. августа 1970. године.
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198 ИАСу, Ф. 302, Досије фонда, 17/2, Статут Дома културе, стр. 5.
199 Исто.
200 ИАСу, Ф. 302, Досије фонда, Записник о разграничењу фонда бр. 03-18/7 од 5. новембра

1986.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници Збора радних људи, записници савета, за-

писници референдума, лични досијеи радника, архива друштвених
организација (Синдикат, СК, СО), списи уз деловоднике, финансијски
списи.

Историјат ствараоца фонда:
Дом културе је основан решењем број 06-9853 Скупштине општине

Суботица на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних
заједница одржаној дана 18. априла 1967. године. Уписан је у Регистар
установа Окружног привредног суда у Суботици, свеска I/US регистарски
лист број 154. Основни задатак Дома културе је био стварање и
обезбеђивање услова за развој основних делатности културних установа
и развијање културно-уметничког живота грађана општине Суботица
путем разних културних манифестација.198 Предмет пословања Дома
културе је било: старање о објекту Градска кућа, пружање услуга другим
културним и просветним установама са подручја Суботице, пружање
услуга у погледу обезбеђивања просторија другим установама,
организација приредаба и других манифестација, давање у закуп
пословних просторија у објекту Градска кућа и друго.199

Историјат фонда:
Списи овога фонда преузети су 5. новембра 1986. године од „Дома

културе – Kultúrotthon” у редовној ликвидацији.200 Пре преузимања је
извршено шкартирање.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 303 ПОРОДИЦА ПИЛАСАНОВИЋ (PILaszÁNOVITs)
(?–?), 1766–1897

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 3; омот 1; 0,40 m



Језик грађе: немачки, мађарски, латински, српскохрватски, хебрејски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
У грађи се налазе документи који се тичу целе породице: лични

документи припадника породице, имовински списи, порески списи,
погребни трошкови, посмртнице, рачуни; документи појединих чланова
породице: лични списи, финансијски списи, преписка, уговори и потврде
о зајму и дуговању, продаји, изградњи кућа у Баји; пројекти надгробних
споменика, куће у Баји.

Историјат ствараоца фонда:
Породица Пиласановић (Pilaszánovits) је била породица велепо-

седника са поседима у Рогатици. Њени чланови су већином живели у
Баји и били су на високим друштвеним положајима. Тако између осталог
сазнајемо да је Антал Пиласановић био судија за уједињене жупаније
Бач и Бодрог, а Лајош Пиласановић судија жупаније Толна и право-
заступник Бач-бодрошке жупаније. Највише података има о Лајошу
Пиласановићу који је представљао породицу у стварима везаним за
поседе у Горњој Рогатици. 

У сачуваној архивској грађи нису сачувани подаци рођења првог члана
и смрти последњег члана породице, те се граничне године ствараоца
фонда нису могле утврдити.

Историјат фонда:
Списи овог фонда затечени су у депоу Архива 1986. године, у

несређеном стању у количини од 0,70 m.201 Фонд је сређен 1992. године.
Списи су сређени по члановима породице, а унутар њих по хронолошком
реду.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

121

201 ИАСу, Ф. 303, Досије фонда, Службена белешка 1/3.



Ф. 304 ОПшТИНА БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА 
(1919–1941), 1913–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 6; к. /; 0,30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине записници о изградњи школа, клаонице, електричне

централе, дозволе за изградњу кућа; финансијске извештаје, кнежеве
извештаје о редовним пословима, статут о дневницама, вашарима, пија-
цама, поправкама путева, мостова, тротара, називима добровољачких
колонија, називима улица и тако даље.

Историјат ствараоца фонда: 
Фонд је настао разграничењем фонда бр. 38 Општина Бачка Топола

(1886–1918), 1889–1913.202 Општина Бачка Топола основана је 1886. го-
дине на темељу прописа Хабзбуршке Монархије. 

Историјат фонда: 
Грађу фонда запослени у ИАСу преузели су у просторијама Скуп-

штине општине Бачка Топола, 21. фебруара 1968. године. 
Степен сачуваности:
Књиге су делимично сачуване.
Списи су делимично сачувани. 

Ф. 305 ОПшТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYa KÖzség) – TOPOLYa
(БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,29 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
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202 Види: Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, XVIII/1, Суботица 2012.



Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: записник са подацима о изградњи школе, цркве у

Бајши, болнице, Дома здравља, њиховом раду, наплати пореза, изградњи
путева и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Фонд је настао разграничењем фонда бр. 38 Општина Бачка Топола

(1886–1918), 1889–1913. Општина Бачка Топола је у време Другог
светског рата била под јурисдикцијом мађарске окупационе власти и
једини језик и писмо у употреби били су мађарски.

Историјат фонда: 
Грађа фонда, до преузимања, 21. фебруара 1968. године, била је у

поседу Скупштине општине Бачка Топола. При сређивању фонда
излучено је 0,01 m безвредног регистратурског материјала.203

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 306 ОПшТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ – БАЈМОК
(1945–1965), 1952–1956

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:
У фонду се чувају записници са годишњих скупштина, извештаји о

раду, спискови подружица, подаци о броју чланова синдиката.

123

203 ИАСу, Ф. 305, Досије фонда, Записник о излучивању бр. 04-21/11, од 4.11.1988. године.



Историјат ствараоца фонда:
Општинско синдикално веће формирано је крајем јануара 1945.

године, након одржане опште Земаљске синдикалне конференције
Југославије у Београду. Реорганизацијом територија општина и срезова
у Србији године 1955,204 настала је промена у називу синдикалног већа у
Општинско синдикално веће.

Сматра се да је Општинско синдикално веће престало са радом када
је укинута општина у Бајмоку децембра 1965. године и припојена општини
Суботица.205

Историјат фонда:
Фонд је затечен у грађи школских фондова из Бајмока те је 1986.

године издвојен у посебан фонд у количини од једне кутије.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 307 ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРОЗД“ –
СУБОТИЦА (1951–1953), 1951–1953

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:
Грађа фонда саржи записнике управног одбора, радничког савета,

синдикалне конференције као и решења која се односе на оснивање и
промене предузећа.Такође садржи и финансијску документацију.

Историјат ствараоца фонда:
Градско угоститељско предузеће „Грозд“ основано је 24. новембра

1951. године решењем Градског народног одбора Суботица бр. 42335/51.
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204 Службени гласник СРС бр. 56 од 20. јула 1955. године, стр. 471.
205 Службени гласник СРС бр. 51 од 11. децембра 1965. године, стр. 1.



Основна средства за пословање предузећа преузета су из основних
средстава Градског предузећа за угоститељство и хотелијерство у
Суботици. Ово предузеће је пословало до јануара 1953. године када је
укинуто решењем Градског народног одбора бр. 2320/53 како би се
спојило са Градским угоститељским предузећем „Јагње“.

Историјат фонда:
На основу записника о преузимању од 1957.206 године, грађа је предата

архиву. Грађа фонда је током сређивања издвојена из фонда 114
Угоститељско предузеће „Јагње“ Суботица и формиран је нови фонд –
Градско угоститељско предузеће „Грозд“ Суботица.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 308 ЕЛЕКТРАНА – СУБОТИЦА (1947–1960), 1947–1955
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 8; 0,09 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа највећим делом садржи књиговодствене документе.У мањој

количини се налазе подаци о радницима предузећа, финансијском
пословању, раду СКОЈ-а.

Историјат ствараоца фонда:
„Суботичко електрично предузеће“ са седиштем у Суботици основано

је 31. марта 1947. године решењем владе Народне Републике Србије.
Пословнице овог предузећа отворене су у Сомбору, Апатину, Бачкој
Тополи, Бездану, Сенти и Старом Бечеју од којих касније у саставу
предузећа остају пословнице у Сенти и Бачкој Тополи.
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206 ИАСу, Ф. 307, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 51/1957.
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207 ИАСу, Ф. 39, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-367/1.

Главна дирекција електропривреде Министарства индустрије при
влади Народне Републике Србије је 22. априла 1947. године донела
„Правила о организацији и раду“ суботичког електричног предузећа.
Министарство финансија Народне Републике Србије је 29. априла 1947.
године донело решење о упису овог предузећа у регистар државних
привредних предузећа који се води при том министарству. Из „Суботичког
електричног предузећа“ се 1. јуна 1948. године одвојио „Суботички
електрични трамвај“ затим „Електрична централа“ и „Енергија“. Послед-
ње две су се 31. децембра 1952. године спојиле и пословале под називом
„Електрана“. Део електродистрибутерске делатности улази у састав
„Предузећа за дистрибуцију електричне енергије – Нови Сад“ које је
основано 1958. године. Електрана у Суботици остаје и даље као
самостално предузеће за производњу електричне енергије све до 31.
децембра 1960. године када улази у састав „Електровојводине – Нови
Сад “ као самостални погон под називом „Термоелектрана“.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 16. новембра 1959.207 године под називом „Електрична

железница и осветљење д. д. Суботица“ када је и формиран фонд 39. У
току сређивања из овог фонда је издвојена грађа у количини од 0,90 m и
формиран је фонд 308.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 309 ОПшТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – СУБОТИЦА 
(1969–1974), 1969–1974 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 18; к. 22; 2,90 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
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208 Службени гласник СРС, бр. 53/1968, Оснивање задаци и организација заједница културе,
стр. 1120.

209 ИАСу, Ф. 309, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/2 од 13. фебруара 1987.
године.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су записници, статут, правилници, дописи, планови култур-

них установа, извештаји културних установа и финансијски списи.
Историјат ствараоца фонда:
Општинска заједница културе основана је одлуком Скупштине

општине Суботица на заједничкој седници свих већа одржаној 21. марта
1969. године, а почела је са радом 1. априла 1969. године. Заједница је
основана ради унапређења културних делатности, развоја самоупра-
вљања, повезивања интереса и циљева стваралаца и корисника у
култури и финансирања друштвених потреба у овој области.208 Она је
била самостална и самоуправна организација са својством правног лица.
Задатак Општинске заједнице културе био је усклађивање делатности и
акција од општег значаја за развитак културе у општини. Конституисањем
Заједнице укинут је општински фонд за унапређење културних делат-
ности и престаје да важи Одлука о оснивању општинског фонда за
унапређење културних делатности. Општинска заједница културе је
престала са радом 1974. године када се формирају Самоуправне
интересне заједнице. 

Историјат фонда:
Списи овога фонда преузети су 13. фебруара 1987. године од

Самоуправне интересне заједнице културе.209 Из фонда је издвојена
грађа Културно просветне заједнице општине Суботица (Ф. 158).

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 310 ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА 1724–
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 16 (249 ролни, 142 џекета, 2 ЦД-

а)
Језик грађе: латински, немачки, мађарски, српски



Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: инвентарна књига микрофилмова, сумар-

ни инвентар са ширим подацима о збирци
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Ф. 261 Магистрат повлашћене краљевско-коморске вароши Сент

Марија: Записници 1743–1778;
Ф. 272 Магистрат слободног краљевског града Суботица: Записници

1779–1849;
Ф. 2 Градско веће слободног краљевског града Суботица: Записници

1860–1918;
Ф. 47 Градско поглаварство Суботица: Записници 1919–1941;
Ф. 179 Збирка Ивањи Иштвана, цела збирка, 1724–1783;
Ф. 271 Тајни архив града Суботица, цела збирка 1748–1866
Ф. 9 Властелински суд града Суботица: Записници 1794–1844;
Ф. 6 Властелински суд села Чантавир: Записници 1789–1848;
Ф. 10 Властелински суд села Бајмок: Записници 1792–1847;
Ф. 12 Властелински суд села Александрово: Записници 1805–1848;
Ф. 20 Судбени сто Суботица: Записници 1861–1862;
Ф. 13 Ференц Скултети, краљевски комесар: Записници 1819–1823;
Ф. 16 Пал Етвеш, краљевски комесар: Записници 1840–1845;
Ф. 5 Михаљ Ирмењи, краљевски комесар: Записници 1782–1787;
Ф. 208 Збирка дупликата црквених матичних књига: Записници 1839–

1895;
Ф. 87 Срески комитет Бачка Топола: Записници 1947–1957; Дело-

водник 1945–1947;
Ф. 221 Окружни комитет КПС Суботица: Записници и списи 1945–1946;
Ф. 88 Срески комитет СКС Суботица: Записници 1945–1946;
Ф. 68 Градски народин одбор Суботица: Записницик 1944–1950;
Ф. 100 Извршни одбор Градског народног одбора: Записник 1945–

1946; 
Из фондова бр. 60, 376, 30, 51, 26, 260, 305, 62, 63, 64, 313, 264, 258:

архивска грађа о јеврејима из периода 1941–1944.
Историјат ствараоца фонда: /
Историјат фонда:
У циљу заштите, Историјски архив је 1982. године започео

микрофилмовање архивске грађе. Приоритет код избора за снимање
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имао је најстарији и највреднији архивски материјал. О микрo-
филмованом архивском материјалу се води евиденција – Књига
микрофилмоване архивске грађе, где је садржај сваке појединачне ролне
детаљно описан. Микрофилмови су похрањени у ватросталном орману у
Архиву.

Степен сачуваности:
Микрофилмови су у потпуности сачувани.

Ф. 311 ОПшТИНА ЧАНТАВИР (csaNTaVér KÖzség) – csaNTaVér
(ЧАНТАВИР) (1886–1918), 1900–1907

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,10 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвенар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
С обзиром да је грађа фрагментарно сачувана, недостају записници

пре 1900. године као и они између 1907. и 1913. године. Сачувана је свега
једна књига записника вођена на седницама скупштине представништва.

Историјат ствараоца фонда:
Општина Чантавир је основана 1886. године на основу члана 22.

Закона о општинама.210 Као општина ,извршавала је наредбе Владе али
је у исто време имала аутономију и могла је самостално да регулише
своје пословање као и своју самоуправу.Такође је могла да самостално
доноси своје прописе као и да решава унутрашње послове у границама
Закона.

Колонизацијом Чантавира 1783. године на печату је био назив „Печат
села Чантавир 1783“ (Sigillum Possessionis Csantavér). Назив Чантавира
се даље мењао што се могло уочити на печату из 1900. године где је
стајао назив „Бачбодрошка жупанија, срез бачкотополски, Велика
општина Чантавир“ (Bács Bodrogh Vármegye, Topolyai Járás, Csantavér
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210 1886-ik évi országgyűlési törvénycikkek (Закони), Budapest 1886.
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211 Magyar törvénytár (Збирка закона) 1884–1886, Budapest 1897, XXII. Törvénycikkely, стр.
405.

Nagyközség pecsétje). Нови назив „Општина Чантавир“ ова општина
добила је 1904. године, који се није мењао све до 1918. године када је
успостављањем нове власти Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца
ушла у састав новостворене државе.

Историјат фонда:
Грађа фонда је прузета 1. новембра 1988. године од Иштвана Киша

из Суботице, коме је грађа послужила за писање монографије.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 312 ОПшТИНА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР (1918–1941), 1913–1940
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 1; 0,45 m +13,51 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда за коју постоји сумарни инвентар је фрагментарно

сачувана и садржи записнике скупштине општине представништва,
записнике општинског одбора и радничког покрета. Грађа која је накнадно
примљена и која се налази у несређеном стању садржи грунтовне одлуке
за Чантавир односно књиге и списе који су настали у раду органа управе
насеља Чантавир у периоду од 1918. до 1941. године.

Историјат ствараоца фонда:
Статус општине Чантавир није се мењао по завршетку Првог светског

рата и присаједињавању Бачке, Баната и Барање Краљевини Србији а
потом и уједињењу у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Општина
Чантавир је деловала на основу Угарског закона из 1886. године,211
користила је печат „Бачбодрошка жупанија – Општина Чантавир“. Након
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212 ИАСу, Ф. 312, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/10 и Записник о
преузимању бр. 03-18/16.

формирања Краљевине СХС по административно територијалној подели
државе из 1922. године на области, округе, срезове и општине, Чантавир
је као општина припадала Бачко-тополском срезу у Бачкој области. Свој
назив мења 1931. године у „Општина Чантавирска – срез бачкотополски
– Чантавир“ који се задржао све до 1941. године, односно све до
мађарске окупације.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузимана је у више наврата. Године 1988. извршена су

два преузимања на основу записника212 од Иштвана Киша и Кароља
Бриндзе из Суботице. Сређивању фонда се приступило исте године када
је завршен сумарни инвентар. Следеће преузимање је уследило 1995.
године на основу записника бр. 03-14/7 те 2002. године када су од
Општине Суботица тј.одељења за општу управу и заједничке послове
преузете грунтовне одлуке за Чантавир. Грађа која је преузета приликом
последња два преузимања налази се у несређеном стању у количини од
око 13,50 m.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 313 ОПшТИНА ЧАНТАВИР (csaNTaVér KÖzség) – csaNTaVér
(ЧАНТАВИР) (1941–1944), 1938–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,10 m + 8,04 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Подаци о микрофилмовању и дигитализацији: делимично, 298

предмета
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда за коју постоји сумарни инвентар је фрагментарно

сачувана и садржи записнике општинског одбора и скупштине пред-
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213 Ј. Мирнић, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи, у: Матица српска –
Зборник за друштвене науке 35, Нови Сад 1963, стр. 6–9.

214 Исто, стр. 10.
215 ИАСу, Ф. 313, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/10. 
216 ИАСу, Ф. 313, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-17/17.

ставништва. Грађа која је накнадно примљена и која се налази у
несређеном стању садржи књиге и списе који су настали у раду органа
управе насеља Чантавир у периоду од 1941. до 1944. године.

Историјат ствараоца фонда:
Пошто је Краљевина Југославија окупирана од стране мађарског

фашистичког режима, уследила је наредба окупатора војно-управног
карактера да се у окупираним крајевима уведе војна управа. Ова наредба
од 11. априла 1941. године, подразумевала је да се на освојеној
територији мора правити разлика између староседелачког становништва
и досељеника што је значило да је била извршена денационализација
становништва.213 Након што је извршила своју улогу, војна управа је
укинута 04. августа 1941. године. Уводи се цивилна власт која је ступила
на снагу 16. августа 1941. године. Окупиране југословенске територије су
увођењем грађанске управе разједињене и административно спојене са
крњим деловима оних жупанија којима су припадали у оквирима
Монархије. Претежни део Бачке припадао је Бач-бодрошкој жупанији са
седиштем у Сомбору. Жупаније су се даље делиле на срезове а ови на
општине. Срезови у Бач-бодрошкој жупанији били су: Апатин (9 општина),
Оџаци (13 општина), Кула (9 општина), Бечеј (5 општина), Паланка (14
општина), Тител (10 општина), Топола (8 општина), Нови Сад (15 оп-
штина), Сента (3 општина), Сомбор (12 општина), Жабаљ (5 општина).214
Општина Чантавир припадала је Тополском срезу. Среске начелнике и
општинске бележнике именовао је министар унутрашњих послова.
Чланови самоуправних општинских скупштина били су за време оку-
пације именована лица. Југословенске народне армије у садејству са
Црвеном армијом су током октобра 1944. године ослободиле Бачку од
окупатора. 

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузимана у два наврата. Први пут је преузета 01.

новембра 1988. године од Иштвана Киша215. Потом је грађа преузета још
једном од Месне канцеларије Чантавир.216 У Циљу коришћења фонда
један део грађе је микрофилмован у количини од 1402 снимака.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 314 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ  ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР 
(1944–1962), 1944–1946  

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 1; 0,17 m + 36,09 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар за сређени део
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници Месног народноослободилачког одбора, књига Записника

са седница Извршног одбора, књиге о смртном случају за Чантавир,
списи комисије за национализацију.

Историјат ствараоца фонда:
Први састанак одбор је одржао 23. октобра 1944. године.
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је

носио назив Месни народноослободилачки одбор Чантавир, а од 1946.
године до 1952. године, Месни народни одбор Чантавир.217

Према административно-територијалној подели, подручје Месног
народног одбора Чантавир са насељеним местима Вишњевац и Ду-
шаново, припадало је Бачкотополском срезу.

Према општем Закону о народним одборима 1952. године и Закону о
подели територије НРС на општине, градове и срезове, дотадашњи
Месни народни одбор Чантавир постао је Народни одбор општине
Чантавир.218 Бачкотополски срез се укида 1959. године, а Народни одбор
општине у Чантавиру са местима  Вишњевац и Душаново прикључен је
Срезу суботичком. Општина у Чантавиру се укида новембра 1962. године,
а њено подручје се укључује у састав општине Суботица.219
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217 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482–490.
218 Службени гласник НРС, бр. 15/1952, стр. 153–156.
219 Службени гласник НРС, бр. 45/1962, стр. 702.
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220 ИАСу, Ф. 314, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/10 од 1. новембра 1988.
године.

221 Szedlár Rudolf, 115 éves a Csantavéri önkéntes tűzoltó testület (115 година постојања
Чантаверског ватрогасног друштва), Суботица 2010, стр. 3.

Историјат фонда:
Део фонда је преузет 1. новембра 1988. године у количини од 0,05

m.220 Потом је архивска грађа преузета 1990, 1995. и 2002. године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 315 ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУшТВО – ЧАНТАВИР
(1895–), 1946–1965

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,03 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
С обзиром на чињеницу да је грађа фрагментарно сачувана, фонд се

састоји само од записника Управног одбора Добровољног ватрогасног
друштва Чантавир.

Историјат ствараоца фонда:
Добровољно ватрогасно друштво Чантавир службено је почело са

радом 13.01.1895. године, иако су месни ватрогасци функционисали
много раније још из периода Аустроугарске монархије, када је Гроф Еден
Сечењи (Szécsényi Ödön) приликом путовања у Лондон одлучио да
тамошњи систем ватрогасног друштва донесе у Монархију.221

Број чланова Ватрогасног друштва био је променљив. За оснивача
Ватрогасног друштва наводи се месни учитељ Јанош Реквењи (Rekvényi
János). За првог председника изабран је Ђула Сокола а за командира
Јожеф Бах. На почетку свог постојања црквени торањ су користили за
осматрачницу да би касније саградили дрвену осматрачницу.
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222 Исто, стр. 47–48.
223 ИАСу, Ф. 315, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/11.

У временском периоду од 1939. до 1940. године у центру Чантавира је
саграђен нови ватрогасни дом. Ватрогасци су имали велики значај у
културном животу села, пошто је ватрогасни оркестар забављао мештане
а располагали су и са аматерским позориштем. У временском периоду од
1978. до 1981. године саграђен је садашњи ватрогасни дом, услед тога се
почела губити културна, васпитна и уметничка улога а село је постало
сиромашније. 

Добровољно ватрогасно друштво Чантавир данас располаже са три
релативно стара возила. Његови чланови са великим успехом учествују
на општинским, окружним, републичким и међународним такмиче-
њима.222 Добровољно ватрогасно друштво у Чантавиру и данас постоји.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета 1988. године из куће Иштвана Киша.223

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 316 ЗБИРКА РУКОПИСА И СТРУЧНИХ РАДОВА
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 8; 0,94 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

збирци
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивска грађа садржи рукописе, регеста, реферате, извештаје,

говоре итд., разних аутора, фотокопије и филмове, радове истраживача
као и књиге, часописе и штампане извештаје, корисника архивске грађе
Историјског архива Суботица.

Историјат збирке: 
Када су затечени радови који су настали као плод истраживања

запослених у архиву, али и истраживача који су истраживали у архивској



читаони, сабрани на једном месту,224 донесена је одлука да се од њих
формира збирка.225

Збирку су, издвајањем из других фондова или добијени од аутора и
наследника, прикључени рукописи и други материјал који су преузети и
у каснијем периоду.226

Историјат збирке:
Збирка је формирана у Историјском архиву 1988. године.227

Ф. 317 ОКРУЖНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЖИТАРСКА ЗАДРУГА У
БАЧКОЈ ТОПОЛИ – БАЧКА ТОПОЛА (1936–1948), 1936–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници Управног, Извршног одбора и заједничке седнице са

Задругом Срба привредника за кредит и штедњу у Бачкој Тополи, подаци
о финансијском пословању Задруге и о члановима Задруге.

Историјат ствараоца фонда:
Оснивачка скупштина Бачко-тополске земљорадничке задруге је

одржана 12. јула 1936. године. У регистар фирми уписана је 16. јула исте
године под редним бројем 227. Ширењем делатности указала се потреба
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224 Под „затечени радови“ подразумевају се плодови дугогодишњих истраживања самих
архивиста у ИАСу, али и истраживача који су после истраживања остављали у ИАСу резултате
свог рада, било да су касније прошли кроз штампарску пресу или да никад нису одштампани.
Такви рукописи или одштампани радови налазили су се у фијокама, орманима или
библиотечким угловима, без да су на било који начин били евидентирани, па самим тим и ван
корисника који су долазили у читаону ИАСу. 

225 ИАСу, Ф. 316, Досије фонда, Службена белешка од 31.12.1988.
226ИАСу, Ф. 316, Досије фонда, Записник о примопредаји од бр. 03-18/12 од 05.11.1988; бр.

03-18/13 од 07.11.1988; бр. 03-18/14 од 07.11.1988; преузето из Ф. 316 (4.05.1989); преузето из
Ф. 316 (без датума); Записник о примопредаји од бр. 03-17/3 од 19.03.1992; бр. 03-17/30 од
23.10.1992.

227 З. Вељановић, PRO ARHIVO – DE ARHIVO, у: Rukovet, 4–5–6, 1997, стр. 47.
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228 ИАСу, Ф. 86 Окружни суд Суботица – Трговачки суд као регистарски суд Фи: 237/1936,
Регистар друштвених фирми бр. XII стр. 74, 75 и списи Задружних фирми CTSz I 286.

229 ИАСу, Ф. 317, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 oд 10.
јуна 1988. (у списку под редним бројем 15).

да се мења назив фирме, што је и спроведено одлуком ванредне
скупштине одржане 11. октобра 1936. године. Нови назив гласи: Окружна
земљорадничка житарска задруга у Бачкој Тополи.228

Нова Правила фирме, усаглашена са Законом о привредним
задругама, усвојена су 22. септембра 1940. године на ванредној скуп-
штини, а одобрена су 18. децембра 1940. године. Последња Скупштина,
као ванредна, одржана је 12. јануара 1941. године.

Решењем Окружног суда у Суботици, под бројем 232/1948. про-
глашена је ликвидација ове Задруге.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда је преузета од Архива Војводине 10. јуна

1988. године у количини од 3 књиге, 0,10 m и за период 1936–1941.229
Фонд је регистратурски сређен 1988. године.

Степен сачуваности:
Kњиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани (налазе се у Ф. 86 Окружни суд Субо-

тица,Трговачки суд као регистарски суд, CTSz I 286).

Ф. 318 ЗАДРУГА СРБА ПРИВРЕДНИКА ЗА шТЕДЊУ И КРЕДИТ –
БАЧКА ТОПОЛА (1936–?), 1939–1941

Основн иподаљци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,05 m
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи деловоднике у којима су подаци о члановима

Задруге и њиховим чланским улозима, и финансијске документе о
пословању Задруге. 
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230 ИАСу, Ф. 318, Сумарни инвентар, Уводна белешка, Одлука на Оснивачкој скупштини одр-
жаној 15.02.1936, док је регистрација убележена под Фи. 52/1936 од 25.02.1936. Подаци о ре-
гистрацији и организационим променама се налазе и у Ф. 86 Окружни суд у Суботици, бр. Ctsz
I. 298. Међутим, нису сачувана оснивачка документа па се није могао утврдити тачан датум
оснивања, баш као и тачан датум престанка Задруге.

231 Српска енциклопедија, Београд – Нови Сад 2010.
232 ИАСу, Ф. 318, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе од бр. 03-18/6 од

10.08.1988.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Задруга Срба привредника за

штедњу и кредит с.о. ј. у Бачкој Тополи“ 1936. године.230 Циљ задруге је
био да унапређује материјално стање својих чланова, односно оплођује
новац улагачима те уновчи и набавља пољопривредне производе и
опреме непосредно између својих чланова и купаца, даје кредите
члановима, и уопште води ка напретку улагача али и становништва у
целини. Није познат тачан датум престанка рада Задруге, већ само
податак да је пред почетак Другог светског рата одржана скупштина 15.
фебруара, и састанак УО 21. фебруара 1941, а да је Задруга са нападом
Сила осовина на Краљевину Југославију, те окупацијом и денациона-
лизацијом Бачке коју је вршила мађарска окупациона војска, оставши без
чланова, престала са радом.231

Историјат фонда:
Архивска грађа, односно једна књига, преузета је у несређеном стању

од Архива Војводине 1988. године.232 Приликом архивистичког сређивања
није вршено излучивање

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 319 АГРАРНА ЗАЈЕДНИЦА (КАО ЗАДРУГА) – СРЕДЊИ САЛАш
(1925–?), 1930–1936

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. /; 0,10 m
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /



Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи Деловоднике у којима су подаци о члановима

Задруге и њиховим чланским улозима, и финансијске документе о
пословању Задруге. 

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Аграрна заједница (као задруга) –

Средњи Салаш“, општина Бачка Топола, 1925. године.233 Циљ задруге је
био да унапређује материјално стање својих чланова, односно оплођује
новац улагачима, те уновчи и набавља пољопривредне производе и
опреме непосредно између својих чланова и купаца, даје кредите
члановима, и уопште води ка напредку, материјално и културно, улагача
али и становништва Добровољачке колоније Средњи Салаш у целини.234
Током 1936. године долази до организационих промена, да би по
усаглашењу са новим Законом о привредним задругама из 1939, поново
била регистрована али са промењеним именом „Аграрна кредитна
задруга с.н.ј. на Средњем Салашу.235

Задруга је са нападом Сила осовина на Краљевину Југославију, те
окупацијом и денационализацијом Бачке које је вршила мађарска
окупациона војска, остала без чланова и престала са радом.236 Приликом
архивистичког сређивања није вршено излучивање.

Историјат фонда:
Архивска грађа, односно једна књига, преузета је у несређеном стању

од Архива Војводине 1988. године.237

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.
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233 ИАСу, Ф. 319, Сумарни инвентар, Уводна белешка, Одлука на Оснивачкој шкупштини одр-
жаној 11.06.1925, док је регистрација убележена у Окружном суду у Суботици под D.176/1925 и
бр. 91/1928 . Подаци о регистрацији и орг. пременама се налазе и у Ф. 86 Окружни суд у Суб-
отици, бр. Ctsz I-82, за период 1936–1939. Међутим, нису сачувана оснивачка документа, није
се могао утврдити тачан датум оснивања, баш као ни тачан датум престанка Задруге.

234 Види: З. Вељановић, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој после Другог светског
рата (1945–1948), у: Бачка кроз векове, Слојеви  култура Бачке,  Београд 2014, стр. 173–188.
З. 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, 4, 2009; 1–4, 2010; 1–3, 2011. 

235 ИАСу, Ф. 319, Сумарни инвентар, Уводна белешка,  
236 Српска енциклопедија, Београд – Нови Сад 2010.
237 ИАСу, Ф. 319, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од

10.06.1988.
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238 ИАСу, Ф. 320, Сумарни инвентар написан је 1988. године, када је и сређен фонд.
239 Види: Српска енциклопедија, књига 1, Нови Сад – Београд 2010, стр. 664–646.

Ф. 320 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БОЉИ ЖИВОТ“ – БАЧКО
ДУшАНОВО (?–?), 1948–1951

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,15 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инентар238
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине књиге потрошног материјала, обрачуна са задру-

гарима и списи преписке.
Историјат ствараоца фонда: 
Закони о Земљорадничким задругама (из 1946. и 1949. године) нало-

жили су оснивање Сељачких радних задруга у Федеративној народној
републици Југославији.239 С обзиром на слабу очуваност грађе, о творцу
фонда није могуће сачинити адекватан историјат.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у укупној дужини од 0,4 m 1988. године у

просторијама скупштине општине Бачка Топола. Приликом сређивања
излучен је безвредни регистратурски материјал укупне количине 0,25 m.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване. 
Списи су мањим делом сачувани. 

Ф. 321 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДУшАН ДАМЈАНОВИЋ“ –
ГОРЊА РОГАТИЦА (?–?), 1950–1952

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,1 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен



Информативна средства: сумарни инвентар240
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине списи преписке и спискови задругара.
Историјат ствараоца фонда: 
Закони о Земљорадничким задругама (из 1946. и 1949. године)

наложили су оснивање Сељачких радних задруга у Федеративној
народној републици Југославији.241 С обзиром на слабу очуваност грађе,
о творцу фонда није могуће сачинити адекватан историјат.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у укупној дужини од 1,60 m 1988. године у

просторијама скупштине општине Бачка Топола. Приликом обраде фонда
излучено је 1,5 m безвредног регистратурског материјала, па је остало
само 0,1 m архивске грађе, која је смештена у архивску кутију, дужине
0,12 m.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 322  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СОКОЛАЦ“ – БАЧКИ СОКОЛАЦ
(1949–?), 1949–1953

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,1 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар242
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине Записници са оснивачке скупштине, преписка и

исплатне листе.
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240 ИАСу, Ф. 321, Сумарни инвентар написан је 1988. године, када је и сређен фонд.
241 Види: Српска енциклопедија, књига 1, Нови Сад – Београд 2010, стр. 664–646.
242 ИАСу, Ф. 322, Сумарни инвентар написан је 1988. године.



Историјат ствараоца фонда: 
Закони о Земљорадничким задругама (из 1946. и 1949. године) на-

ложили су оснивање Сељачких радних задруга у Федеративној народној
републици Југославији.243 Сељачка радна задруга „Соколац“ основана је
на оснивачкој скупштини, која је одржана 13. фебруара 1949. године. Није
било могуће да утврдимо када је Задруга регистрована, на темељу
недовољно сачуване грађе.

Историјат фонда: 
До преузимања грађе фонда 1988. године, она је била смештена у

просторијама Скупштине општине Бачка Топола. При преузимању
количина грађе износила је 0,7 m, а по обради излучено је 0,6 m без-
вредног регистратурског материјала и за чување је остало 0,1 m.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 323 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СЛОГА“ – ПАЧИР (?–?), 
1949–1953

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 1; 0,1 м
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: књиге радних дана, обрачуна са задругарима,

земљишног удела и списи записника о примопредаји основних сред-
става, чланова, месечних прегледа трудодана.

Историјат ствараоца фонда: 
Закони о Земљорадничким задругама (из 1946. и 1949. године) нало-

жили су оснивање Сељачких радних задруга у Федеративној народној
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243 Види: Српска енциклопедија, књига 1, Нови Сад – Београд 2010, стр. 664–646.



републици Југославији.244 С обзиром на слабу очуваност грађе, о творцу
фонда није могуће сачинити адекватан историјат.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у укупној дужини од 0,4 m, у просторијама

скупштине општине Бачка Топола.245 Приликом сређивања излучен је
безвредни регистратурски материјал укупне количине 0,3 m и за стално
чување остало је 0,1 m архивске грађе, која је упакована у архивску
кутију.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 324 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И ОДРЖАВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА „АУТООПРЕМА“ – СУБОТИЦА 

(1960–1986), 1950–1987
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 246; фасц. 26; рег. 120; 29,6 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Матична књига, персонални досијеи, Уговори и Решења о давању

станова на коришћење, Правилници, Деловодници, Записници збора
радне јединице, са седница органа управљања и радничке контроле.

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је током свога постојања доживело више организационих

промена. Предузеће је основано 28. октобра 1960. године под називом
„Ремонт“.246 Назив „Аутоопрема“ Предузеће за промет и одржавање
моторних возила – Суботица, предузеће носи од 4. октобра 1964. године.
Назив се допуњује 1973. године на: „Аутоопрема“ – Предузеће за промет
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244 Види: Српска енциклопедија, књига 1, Нови Сад – Београд 2010, стр. 664–646.
245 ИАСу, Ф. 323, Досије фонда, Записник о преузимању грађе бр. 03-18/17 из 1988. године.
246 ИАСу, Ф. 425, НОО Суботица, 04-21678/1960. године.



и одржавање моторних возила, производњу и продају резервних делова,
сервисне опреме и деривата нафте на мало и велико –Суботица. Од
1974. године у саставу има неколико ООУР-а: РО „Аутоопрема“, ООУР
„Трговина“ Суб, ООУР „Аутосервис“ Суботица, ООУР „Export–Import“
Суботица, ООУР Београд. Предузеће се 1979. године састојало од:
ООУР-а  „Велепромет“, ООУР-а „Export–Import“, ООУР-а „Аутосервис“ и
ООУР-а „Трговине“.

Од 1986. године ООУР „Трговина“ је у ликвидацији, а ООУР „Веле-
промет“ се прикључује фирми „Котекс–Унион“ Београд.247

Историјат фонда:
Списи овога фонда су преузети од РО „Аутоопрема“ ООУР „Трговина“

у редовној ликвидацији 1988. године.248

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 325 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „АУТООПРЕМА“ – ООУР
„ТРГОВИНА“ – СУБОТИЦА (1974–1986), 1968–1988

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 206; к. 105; фасц. 41; 31,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници органа управљања, Главна књига, персонални досијеи,

Статути, изградња и адаптација објекта, Уговори за стамбене кредите и
Решења за додељивање станова.

Историјат ствараоца фонда:
Радна организација „Аутоопрема“ Суботица основана је 1974. године.

Састојала се од више ООУР-а: ООУР „Трговина“ Суботица, ООУР
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247 Службени лист СФРЈ, 49/1986, Огласни део, стр. VIII.
248 ИАСу, Ф. 324, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/4 од 14. априла 1988.

године.



„Аутосервис“ Суботица, ООУР „Export–import“ Суботица, ООУР „Београд“
Београд.

Решењем Вишег суда у Суботици Посл. бр. Р1.1/1986 од 15. августа
1986. године, над ООУР „Трговина“ у саставу „Аутоопрема“ Суботица
отворен је поступак редовне ликвидације.249

Историјат фонда:
Фонд је преузет од „Аутоопреме“ ООУР „Трговина“ у редовној ликви-

дацији 1989. године.250

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 326 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ –
ОПшТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СУБОТИЦА – СУБОТИЦА 

(1953–1990), 1953–1990
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 53; к. 195; 26 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа фонда садржи: записнике, деловоднике, финансијске књиге,

правилнике, статуте, извештаје, планове, програме, кадровску евиден-
цију, статистику, изборни материјал, билтене, преписку, штампане мате-
ријале, личне списе...

Историјат ствараоца фонда: 
Социјалистички савгез радног народа „створен“ је из Народног

фронта, који је као облик политичког деловања настао у време Народ-
ноослободилачког рата и био основан по налогу Комунистичке партије
Југославије. Године 1953. НФ прераста у ССРНЈ. Од тада, па до пре-
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249 Службени лист СФРЈ, број 49/86 од 29. августа 1986. године, Огласни део, стр. VIII.
250 ИАСу, Ф. 325, Досије фонда, Записник о преузимању бр.03-18/5 од 20. јула 1989. године.



146

251 Та странка је Социјалистичка партија Србије, која је и правни наследник ССРН.
252 ИАСу, Ф. 326, Досије фонда, Записници о преузимању бр. 03-17/2 из 1988. и бр. 03-18/5

из 1991. године.

станка постојања, та друштвено-политичка организација организована је
по свим вертикалама државе. На територији Суботице било је девет
организација, организованих на територијалном принципу: Доњи Град,
Стари Град, Нови Град, Палић, Бајмок, Биково, Жедник, Ђурђин, Таван-
кут. Организација је имала своје одборе, председништва, секретаријате
и комисије. Постојале су организације по деловима града, укупно 111. Од
1960. године постоји само једна Општинска организација ССРН, те месне
организације, базиране на простору 24 месне заједнице, са подружни-
цама. Године 1967. конференција је постала кровни облик организације.
ССРН је укинут 16. јула 1990. године, када је организација постала један
од оснивача–темеља нове политичке странке у Србији251.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузимана је два пута: 1988. и 1991. године.252 Тада је

преузето укупно 67 књига и 265 кутија и фасцикли. Код правног наслед-
ника суботичке организације СПС и даље је смештена поверљива грађа.
Године 1993. фонд је сређен и на трајном чувању остало је 53 књиге, 195
кутија, укупне дужине 26 m. Исте године написан је и сумарни инвентар.

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 327 ДОМ ОМЛАДИНЕ И ПИОНИРА – СУБОТИЦА 
(1972–1982), 1972–1982

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ /; к /; 9 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине Записници, персонални документи, плакати, бро-

шуре, књиге.



Историјат ствараоца фонда: 
На седници Општинске конференције Савеза омладине Војводине

Суботица, одржаној 19. децембра 1971. године, донета је одлука о
оснивању Дома омладине Суботица, са седиштем у Харамбашићевој
улици број 4. Дом омладине је имао задатак да задовољава културне и
забавне потребе омладине Суботице и пружи им могућност за сталну
разоноду.253 Дом омладине почео је да ради 1. јануара 1972. године. Дом
је престао да ради 1982. године. Правни наследник је била Општинска
конференција Савеза социјалистичке омладине Војводине – Суботица. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 1988. године у простору Општинске

конференције Савеза социјалистичке омладине Војводине – Суботица, у
укупној количини од око 35 m. Потом је у ИАСу излучено 26 m грађе која
нема архивистичку вредност.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су у потпуности сачувани. 

Ф. 328 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА СУБОТИЧКИХ ЦЕХОВА – СУБОТИЦА
(1860–1872), 1852–1874

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 0,10 m
Језик грађе: немачки, мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Већином подаци о трговачком цеху, а има података и о столарима и

њиховим калфама.
Историјат ствараоца фонда:
У циљу заштите својих права и интереса, трговци и занатлије су се

удруживали у цехове. Правила појединих цехова била су потврђена од
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253 Одлука Савеза омладине Суботица, број 02-23/1, од 25. јануара 1972. године.



стране краља издавањем цеховских привилегија. Цехови су имали своје
заставе, које су се користиле приликом већих свечаности.

У Суботици су 1750-их година цеховске привилегије затражили
кројачи, крзнари и чизмари, а добили их 1760. године. Кројачи и крзнари
су имали заједничку цеховску привилегију од 1763. године. Касније су
1777. године цеховске привилегије добили сарачи, дугмари и ужари, а
заједничку 1779. године зидари, тесари, бравари, столари и стаклари и
исте године и ткачи као и трговци.

Цехови су укинути Законом о занатству 1872. године,254 а рад трговаца
је регулисао Закон о трговцима из 1875. године.255 У каснијем периоду се
трговци и занатлије организују у Друштва занатлија и трговаца.256

Историјат фонда:
Збирка докумената суботичких цехова је формирана 1988. године од

књига које су издвојене из фонда Удружење трговаца и занатлија.257 Ради
се о три књиге које су ради заштите стављене у кутију. Збирка је сређена
1991. године.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 329 ТВОРНИЦА ЧАРАПА „8. МАРТ” – СУБОТИЦА
(?–?), 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 општим подацима
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине списи, односно картони машина за производњу

чарапа (разне врсте и намене) са фотографијама. Картони описују саме
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254 Az 1872. évi Ipartörvény 8-ik törvénycikke (Закони о занатству).
255 Аz 1875. évi Kereskedelmi Törvény 37-ik törvénycikke (Закони о трговини).
256 Iványi István, Szabadka szabad királyi város története II., Szabadka 1892, стр. 233–239.
257 ИАСу, Ф. 328, Досије фонда, Службена белешка 1/3.



машине и њихову намену: машине за израду дужине чарапа, за израду
пета, за израду прстију и др.

Историјат ствараоца фонда:  
Када су после ослобођења и завршетка Другог светског рата машине

за плетење чарапа бивше фабрике „Фако“ враћене у Суботицу, Срески
народни суд је 1946. године донео одлуку да се оне одузму власницима,
и у корист државе „предао народу на управу“.258 Новооснована фабрика
је добила револуционарно име „Ла Пасионарија”, да би 1951. добила
садашње „8. март”. 

Историјат фонда:
Архива грађа предузећа је неколико пута сељена од Суботице до

Будимпеште, од Будимпеште до Новог Сада и на крају од Новог Сада до
Суботице. У том сељакању се расула, односно већи део списа и ком-
плетне књиге су се загубили негде у Мађарској и нису враћени. Архива је
са деловима других фондова преузет од Архива Војводине 1988. годи-
не.259 Грађа је редом стављена у кошуљице, а током сређивања није
вршено излучивање. 

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 330 шКОЛА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО СРЕДЊЕ ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „МОшА ПИЈАДЕ” ООУР ЗАЈЕДНИЧКА СРЕДЊА

шКОЛА „БРАТСТВО” – СУБОТИЦА (1977–1983), 1973–1984
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 27; 3,34 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
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258 ИАСу, Ф. 068, Досијеи о национализацији бр. 250, Одлука Среског народног суда бр. Вп.
1728 од 14. јануара 1946. године.

259 ИАСу, Ф, 329, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од
10. јуна 1988.
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260 Сл. лист САПВ бр. 19 од 26. јула 1977. Решење покрајинског секретара за образовање,
науку и културу бр. 022-49/77.

261 ИАСу, Ф. 330, Досије фонда. Решења Окружног привредног суда у Суботици Фи: 447/77
од 1.07.1977, и Решење Основног суда удруженог рада Суботица Фи: 567/77 од 1.07.1977.  

262 Сл. лист СФРЈ бр. 53/76 Фи: 2602/78 од 22.12.1978. У извештајима ове школе која у
основи баштини традицију средњошколског гимназијског образовања, датум њеног почетка се
тражи, иако без и једног релевантног документа, у првој половини 18. века што је у науци још
увек неутемељено.

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине књиге, односно опште (записници разних

комисија, деловодници) и ученичке, које садрже податке о ученицима
(име и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о
броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном
успеху појединих ученика и др. Сачуване су и Матичне књиге Гимназије
за 1. и 2. разред (наставни језици српски и мађарски) и за Медицинску
школу за 1. и 2. разред (наставни језици српски и мађарски), те књиге са
подацима о допунском и квалификационом испиту и Регистри. 

Списи садрже општу и ученичку документацију. Код Општих списа
налазе се Записници Радничког савета, Педагошког већа, Школске
заједнице ученика, Збора радних људи. Планови и програми васпитно
образовног рада, Персонални досијеи професора и другог особља
школе. Потом списи (међу којима се налазе и нормативна акта и доку-
ментација о регистарцији школе) и статистика. Ученичка документација
садржи записнике о полагању поправних испита и спискове ученика по
одељењима.

Историјат ствараоца фонда: 
У току школске реформе (тзв. „Шуварице”) у СФР Југославији Извршно

веће СО Суботица дало је сагласност да се оснује Школа за заједничко
средње васпитање и образовање „Моша Пијаде” у Суботици, са две
основне организације удруженог рада у саставу школе: ООУР „Братство”
и ООУР „Јединство”, да би покрајински секретаријат за образовање и
културу донео решење о испуњености услова за вршење васпитно-
образовне делатности 17. јула 1977. године.260 Регистрација школе је
извршена код Окружног привредног суда и Основног суда удруженог рада
Суботица.261 Због усаглашавања са ЗУР-ом регистрација се поново
извршила 1978. године.262

За време свога деловања, Школа је носила име Школа за заједничко
средње васпитање и образовање „Моша Пијаде” ООУР Заједничка
средња школа „Братство” Суботица – Moša Pijade Általános Oktatási Ne-
velési Középiskola Testvériség Egység Általános Középiskola Szabadka, са



седиштима у улици Ш. Петефи бр. 1 и М. Горког бр. 53 у Суботици. Школа
је била двојезична, односно настава се изводила на српском и мађарском
наставном језику. Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање
омладине у духу тадашњег друштвеног социјалистичког уређења и
моралних норми које су требале да се прожимају са искуствима школских
реформи спроведених у скандинавским земљама. Међутим, како је
реформа показивала слабе резултате, после само 6 година одустало се
са њом и вратило на пређашњи школски систем. Реорганиза-
цијом школске мреже у Суботици, 1. септембра 1983. године школа
престаје да постоји, а школску зграду наслеђује средња Грађевинска
школа „18. новембар“ из Суботице, која је такође отуда пресељeна 1992.
године. 

Историјат фонда:
Архивска грађа је, у несређеном и некомплетном стању, пронађена

међу преузетом архивском грађом из средње Грађевинске школе а која
се односила на више средњих школа.263 Приликом честог мењања
школских зграда те сељакања администрације, изгубио се траг пре-
осталом делу грађе. Отуда је она некомплетна. Приликом архивистичког
сређивања, из фонда су излучени дупликати и мултипликати доку-
мената.264

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 331 ПОТПУНА МЕшОВИТА ГИМНАЗИЈА СА МАЂАРСКИМ
НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – СУБОТИЦА (1944–1956), 1944–1956

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 21; 0,01; 1 m
Језик грађе: српски 99%, мађарски 1%
Степен сређености: сређен
Степен сређености: сумарни инвентар са ширим подацима о фонду
Категоризација: /
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263 ИАСу, Ф. 330, Досије фонда, Службена белешка састављена приликом преузимања
архивске грађе, без  броја и датума, од децембра 1992. године.

264 ИАСу, Ф. 330, Записник о излучивању бр. 04-15/3 од 20.05.1998.



Основне карактеристике садржаја грађе: 
Књиге: Главне књиге ученика редовних (одељења од 1. до 8. разреда)

и приватних ученика (одељења од 1. до 8. разреда ); Главни протокол
вишег течајног испита; Записници вишег течајног испита; Матична књига
запослених.

Списи: Записници вишег течајног испита, персонални досијеи запо-
слених, узорак сведочанства о платни спискови запослених.

Историјат ствараоца фонда: 
По ослобођењу од окупатора, нова власт је радила на успостављању

школске мреже у Суботици. Тако је од мађарских одељења Мушке
гимназије и Мађарске женске гимназије основана Потпуна мешовита
гимназија, која је отпочела са радом школске 1944/45. године. Решење за
одобрење рада школе донето је 12. новрембра 1945. године.265 Школа је
била једнојезична, дакле настава се изводила само на мађарском
наставном језику. Циљ школе је био да се врши васпитање и образовање
мађарске омладине у духу новог друштвеног уређења и моралних норми
које су требале да се прожимају са новим временом и новим друштвеним
системом. Од 1946. године школе се назива „Државна потпуна мешовита
гимназија са мађарским наставним језиком – Állami Magyarnyelvű Gimná-
zium, да би 1948. године поново променила име у „Потпуна мешовита
гимназија са мађарским наставним језиком – Суботица”. Спајањем ове
школе са Потпуном мешовитом гимназијом са српским наставним језиком
1956. године, настала је Гимназија „Моше Пијаде” – Суботица, која је у
истој згради имала двојезична одељења, дакле са српским и мађарским
наставним језиком и седиштем у улици Шандора Петефи бр. 1 у Су-
ботици.266

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета од Грађевинске средње школе из Суботице

у сређеном стању и по попису из архивске књиге 1988. године, 267 а делом
је пронађена међу преузетом архивском грађом из средње Грађевинске
школе, а која се односила на више средњих школа.268 Приликом честог
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265 ИАСу, Ф. 331, Досије фонда. Решење Одељења за просвету АПВ у Новом Саду, бр.
9743/1945.

266 Види напомену за фонд 330.
267 ИАСу, Ф. 331. Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/19 од 30.

децембра 1988.
268 ИАСу, Ф, 331, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/21 из

1988; Ф. 330, Досије фонда, Службена белешка састављена приликом преузимања архивске
грађе, без броја и датума, од децембра 1992. године.



мењања школских зграда и сељакања администрације, изгубио се траг
преосталом делу фонда. Отуда је фонд са некомплетном грађом.
Приликом архивистичког сређивања из фонда није вршено излучивање. 

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 332 ПИАРИСТИЧКА ГИМНАЗИЈА (szaBaDKaI VÁrOsI
KaTOLIKUs gImNÁzIUm) – szaBaDKa (СУБОТИЦА) (1942–1944),

1942–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,05 m
Језик грађе: мађарски 
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
У Матичној књизи ученика налазе се имена ученика 1. и 2. разреда за

две школске године (1942–1944).
Историјат ствараоца фонда: 
У току Другог светског рата и мађарске окупације Бачке, Градска

скупштина је донела одлуку о оснивању католичке гимназије.269 Без
обзира на већинско Словенско становништво (које је већинско и
католичко), у духу тадашњег фашистичког окупационог режима, школа
је била једнојезична и настава се изводила само на мађарском
наставном језику. Циљ јој је био сублимација мађарког национа кроз
образовање римокатоличке омладине, по својим верским моралним
нормама, односно у духу фашистичке идеологије нацистичке немачке и
хортијеве мађарске.270 Седиште школе било је у прво време у просто-
ријама Буњевачког католичког круга (Ракоцијева улица бр. 8) а потом у
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269 ИАСу, Ф. 332, Досије фонда, 28871/120 – 1942. У граду је сво време окупације постојала
и радила државна гимназија.

270 A Kegyеstanitórendiek vezetése alatt álló Szabadkai Városi Római Katolikus Gimnázium Év-
könyve az 1942/43 iskolai évről. Az iskola fennállásának 1. évében, Szabadka 1943.



згради на Земунском путу (по ослобођењу – Београдски пут бр. 117).
Престала је са радом по ослобођењу од окупатора и успостављању нове
школске мреже у Суботици, сада у духу братства и јединства, нај-
вероватније крајем 1944. године.271

Историјат фонда:
Архивска грађа фонда, односно једина сачувана књига, преузета је,

по попису из архивске, од седње Грађевинске школе из Суботице 1988.
године. Отуда је фод са некомплетном грађом. Приликом архивистичког
сређивања из фонда није вршено излучивање. 

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 333 шКОЛА ЗА ОПшТЕ ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – СУБОТИЦА
(1947–1962), 1947–1962

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к /; 0,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Главне књиге ученика од 1. до 4. разреда (одељења а, б, ц, д, е, ф) за

наставу на српскохрватском и мађарском наставном језику.
Историјат ствараоца фонда: 
Школа за образовање радника са називом „Нижа радничка гимназија

у Суботици“ отпочела је са радом септембра 1947. године, са седиштем
у згради Гимназије (Петефи Шандора бр. 1). Одлуком Градског већа
Народног одбора града Суботице, на почетку школске 1955. године
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271 ИАСу, Ф. 332, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/24 од 30.
децембра 1988; Као путоказ за истраживање и евентуално проналажење остале архивске грађе
фонда видети: Ф. 330, Досије фонда, Службена белешка састављена приликом преузимања
архивске грађе, без броја и датума, од децембра 1992. године.



прераста у „Школу за опште образовање радника – Суботица“.272 Школа
је била двојезична и настава се изводила на српском и мађарском
наставном језику. Циљ школе је био, услед великог недостатка
школованог кадра, да се врши накнадно образовање радника који нису
могли да се школују током Другог светског рата (било да су ратним
догађајима онемогућени, било да су пропустили из других разлога) у духу
тадашњег новог друштвеног уређења и моралних норми.

Школа је престала да постоји, како се претпоставља 1962. 
Историјат фонда:
Архивска грађа фонда, односно сачуване књиге, преузета је, по попису из

архивске књиге, од средње Грађевинске школе из Суботице 1988. године.273
Приликом архивистичког сређивања из фонда није вршено излучивање.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 334 ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА – МАЛИ ИЂОш
(1901–1940), 1901–1940

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,20 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге (финансијске) и списи: Записници са

прилозима (годишњих скупштина, Управног одбора и Надзорног одбора),
правила, чланска књижица, спискови запослених те преписка у вези са
уписом у судски регистар и остала преписка.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Малоиђошка хришћанска кредитна

задруга” („Kishegyesi Keresztény Hitelszövetkezet, mint a keresztény szö-
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272 ИАСу, Ф. 333, Досије фонда. Одлука ГНО-а града Суботице од 30. августа 1955, Записник
седнице 14. тачка дневног реда, стр. 165.

273 ИАСу, Ф. 333, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/25 од 30.
децембра 1988.



vetkezetek országos központja, mint szövetkezet tagja”), 29. јуна 1901.
године, када је одржала оснивачку скупштину.274 Циљ задруге је био да
унапређује материјално стање својих чланова, подстиче на штедњу, и
уопште води ка напретку.275 Задруга је наставила са радом и по
уједињењу у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (односно од 1929.
године, Краљевина Југославија), не мењајући циљеве, али сходно новој
држави са промењеним називом и правилима која су усвојена на Главног
скупштини 25. априла 1926. године: „Малоиђошко вересијско удру-
жење”.276 Скупштина задругара је била одржана и у 1937. години, а
подаци о раду задруге налазе се и крајем 1940. када је именован нови
Управни одбор.277 За време Другог светског рата и мађарске окупације
Бачке, као и у периоду по ослобођењу, за сада немамо податке.  

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988. године,278 а потом (такође у несређеном стању) и од ПД Мали Иђош
1989. године.279

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 335 ХРИшЋАНСКА ПОТРОшАЧКА ЗАДРУГА (KIsHEgYEsI KE-
rEszTéNY FOgYaszTÁsI szÖVETKEzET) – KIsHEgYEs (МАЛИ

ИЂОш) (1904–1916), 1904–1916
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. /; 0,02 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима; 
Категоризација:  /
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274 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записник са оснивачке скупштине 29. јула 1901. године.
275 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Правила Задруге.
276 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници Скупштине Задруге од од 25. априла 1926.
277 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Позива се на спис Окружног суда у Суботици бр. Ф. 271 од

5. октобра 1940. године, када се тражи овера потписа за новоизабрани Управни одбор.
278 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јуна  1988.
279 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/2 од 17.

марта 1989.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине списи: Записници са годишњих скупштина и

седница Управног одбора и Надзорног одбора, спискови запослених,
преписка; Завршни рачуни решења у вези са финансијским пословањем.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Хришћанска потрошачка задруга у

малом Иђошу” (Kishegyesi keresztény fogyasztási szövetkezet), 25. новем-
бра 1904. године, када је одржала оснивачку скупштину.280 Циљ задруге
је био да унапређује материјално стање својих чланова, на тај начин што
ће им омогућити да набављају добру робу по повољним ценама.281 На
ванредној седници скупштине која је одржана 18. јуна 1916. године,
донета је одлука о ликвидацији задруге.282

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988. године.283

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 336  БРАВАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА
„1 МАЈ“ ФЕКЕТИЋ (1948–1949), 1948–1949

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 општим подацима 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Документарни материјал чине подаци о зарадама, картони и потврде

о запослењу.
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280 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записник са оснивачке скупштине 25. новембра 1904. године.
281 Исто.
282 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници Скупштине Задруге од 18. јуна 1916.
283 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јуна 1988. Видети приложени списак уз Записник.
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284 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда.
285 ИАСу, Ф. 334, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јуна 1988.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана 4. Фебруара 1948. године са задацима да у

задружним радионицама са „напредним методама“ и радном снагом
својих чланова налази најбоља решења у решавању послова из
браварске струке, стручно и материјално уздиже своје чланове. Ради
боље конкурентности на тржишту, задруга је организовала кредитирање
својих чланова, набављала сировине, продавала готове производе, као
и пријем ученика на пракси и стручно их изграђује у занату своје струке.
Међутим није била дугог века јер је већ следеће године на годишњој
скупштине која је одржана 6. марта 1949. године, донета одлука о
ликвидацији задруге.284

Историјат фонда:
Грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине 1988.

године.285 Није вршено излучивање безвредног регистратурског мате-
ријала.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 337 ЗАДРУГА ПОЉОПРИВРЕДНИКА – BÁcsFEKETEHEgYI
mEzŐgazDÁK HITELszÖVETKEzETE – BÁcsFEKETEHEgY

(ФЕКЕТИЋ) (1933–1943), 1933–943
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски имађарски
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге (финансијске): главна и књига удела и

списи: Правила, Записници (Скупштине и Ликвидационе комисије), те
дописи у вези са ликвидацијом.
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286 Уписана је у судски регистар Окружног суда у Суботици 23. марта 1933, под Ф. 266. Види:
Регистар друштвених фирми XI - 77 стр. Ct. - 929/1 – 1933, који се чувају у фонду бр. 86.

287 ИАСу, Ф. 337, 2, Правила Задруге.
288 ИАСу, Ф. 334, 2,Записници Скупштине Задруге од  29. новембра 1942. године.
289 Исто.
290 Види: Регистар друштвених фирми XИ - 77 стр. Цт. - 929/4 .
291 ИАСу, Ф. 337, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јун 1988.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Задруга пољопривредника –

Фекетић” (Bácsfeketehegyi Mezőgazdák Hitelszövetkezete), 11. марта 1933.
године,286 када је одржала оснивачку скупштину. Циљ задруге је био да
унапређује материјално стање својих чланова (уновчи и набавља
пољопривредне производе, стоке и опреме непосредно између својих
чланова  и купаца, даје кредите члановима), и уопште води ка напретку.287

За време Другог светског рата и мађарске окупације Бачке, Задруга је
наставила са радом не мењајући циљеве, а на Скупштини одржаној 29.
новембра 1942. године, усвојена су нова Правила која су била усклађена
са новим временским околностима.288 На истој скупштини донесена је
одлука и  ликвидацији задруге.289 Основана је Ликвидициона комисија,
међутим, није ликвидирана већ се 20. децембра 1943. године припојила
Кредитној задрузи у Фекетићу.290

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988.291

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 338 КРЕДИТНА ЗАДРУГА (BÁcsFEKETEHEgYI
HITELszÖVETKEzET) – ФЕКЕТИЋ (1942–1947), 1942–1949

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 2; 0, 40 m
Језик грађе: српски и мађарски
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима
Категоризација:/
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292 ИАСу, Ф. 338, Уписана је у Задружни  регистар Судбеног стола у Суботици , 6. март 1942,
у књигу  бр. II стр. 334. Види: Регистар фирми под. Бр. Цт. - 110/1942. од 10. марта 1942.

293 ИАСу, Ф. 338, Правила Задруге.
294 ИАСу, Ф. 338, Задружни  регистар Судбеног стола у Суботици   -  Цт. - 110/3. од  12.

новембра 1943. год. 
295 ИАСу, Ф. 338, Правила Задруге.
296 ИАСу, Ф. 338, Решење Министарства финансија НР Србије бр. 6308-49. од 25.фебруара

1949. год.
297 ИАСу, Ф. 338, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јун 1988.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге: деловодници, регистри (матична књига

чланова, попис чланова, именски регистар уз матичну књигу), финан-
сијске књиге: главна и књига удела; списи: преписка, досијеи чланова,
документа у вези са оснивањем и ликвидацијом задруге; поједини подаци
о конфискацији немачке имовине.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Кредитна задруга – Фекетић” (Bács-

feketehegyi Hitelszövetkezet), 15. фебруара 1942. године,292 када је одржа-
ла оснивачку скупштину и донела своја Правила. Циљ задруге је био да
унапређује материјално стање својих чланова (уновчи и набавља
пољопривредне производе, стоке и опреме непосредно између својих
чланова и купаца, даје кредите члановима), и уопште води ка напретку.293

Већ следеће године (1943) припаја јој се „Задруга пољопривредника –
Фекетић” (Bácsfeketehegyi Mezőgazdák Hitelszövetkezet).294 Не мењајући
циљеве, Задруга је наставила са радом све до ослобођења, када су
правила допуњена,295 да би 1947. године био оформљен ликвидациони
одбор који је свој посао окончао крајем следеће године.296

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988. године.297

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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298 ИАСу, Ф. 339, Сумарни инвентар, Уводна белешка.
299 Види Правила сличних Задруга, нпр.: Ф. 337, Ф. 338 итд.
300 ИАСу, Ф. 86, Регистар друштвених фирми XI - 77 стр. Ct. - 929/1 – 1933. Задружни

регистар -  Цт. - 110/3. од  12. новембра 1943. године.
301 ИАСу, Ф.86, Регистар друштвених фирми; Окружни народни суд у Суботици бр. Фи -

17/1947. стр. 380 (Заведена у Задружни регистар II, стр. 380).
302 Пошто немамо сачуваних релевантних података, претпоставку смо нашли у  сличним

примерима у окружењу, дакле окончње ликвидација задруга трајало је отприлике годину дана.
303 ИАСу, Ф. 339, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.

јун 1988.

Ф. 339 ЧАНТАВИРСКА ПРИВРЕДНА И  КРЕДИТНА ЗАДРУГА –
csaNTaVérI gazDasÁgI és HITELszÖVETKEzET – ЧАНТАВИР

(1942–1947), 1943–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књига: финансијска (књига удела чланова За-

друге).
Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Чантавирска привредна и кредитна

задруга – Чантавир” (Csantavéri gazdaségi és Hitelszövetkezet), маја 1942.
године.298 Функционисала је попут других привредних и кредитних задруга
у периоду мађарске окупације Бачке. Њени циљеви и задаци били су
дефинисани у Правилима које је прихватила скупштина осни-вача: да
унапређује материјално стање својих чланова (уновчи и набавља
пољопривредне производе, стоке и опреме непосредно између својих
чланова и купаца, даје кредите члановима), и уопште води ка напретку.299

Већ следеће године (1943) припаја јој се „Задруга пољопривредника –
Фекетић” (Bacsfeketehegyi Mezogazdak Hitelszovetkezet).300 Ликвидациони
поступак је покренут 1947. године,301 док се њено постојање највероват-
није окончало следеће године. 302

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988. године.303



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 340 ЗБИРКА ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКУМЕНАТА
(1814–1993), 1814–1993

Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски, хрватски, мађарски, немачки, латински
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима;

аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине појединачни списи разне провенијенције. Тичу се

истакнутих појединаца и друштава из Суботице, нпр. писма Иштвана
Франкла, Амброзија Шарчевића; дописнице упућене Јоси Шокчићу и
Балинту Вујкову; Правила удружења земљорадника Суботице (1920);
породична документа бискупа Ивана Антуновића (1814–1916); Записник
о преузимању „Бачке галерије“ од др Јоце Милекића (1955), и др.

Историјат збирке:
Збирка појединачних докумената настала је одлуком Стручног већа

1988. године.304 Сачињавају је појединачни различити списи разне
провенијенције који су се затекли у фијокама архивских радника, и у
највећем броју у „кутији“ Емила Војновића, после њиховог одласка у пен-
зију. Документа су била извађена из архивске грађе пре и после архиви-
стичког сређивања за потребе истраживања, писања, приређивања за
објављивање или писања научно-информативних средстава о архивској
грађи, односно првог („жутог“) Водича или пак стручних радова, а после
тога нису били одлагани на место већ су се „задржали у фијокама“.305
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304 ИАСу, Ф. 340, Записник стручног већа од  6. априла 1989. године, без деловодног броја:
„...на основу одлуке донешене на седници Сручног већа ИАСу 07. децембра 1988. године,
формира се, Збирка појединачних докумената. Збирка се уводи у регистар фондова и збирки под
бројем 332...“

305 Емил Војнић је био директор Историјског архива у периоду 1951–1973. Види: З.
Матијевић, Прилози за библиографију Емила Војновића, у: Ex Pannonia, Гласник Историјског
архива, бр. 1, 1996, стр. 193–194.
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306 ИАСу, Ф. 340, Записник стручног већа од 6. априла 1989.
307 Исто. По одлуци Стручног већа ИАСу, за стручне послове на Збирци  (архивистичка

обрада и заштита) одређена је Золна Матијевић, архивиста у ИАСу.
308 Уписана је у Задружни  регистар Судбеног стола у Суботици, 6. март 1942. године,  у

књигу  бр. II стр. 334. Види: Регистар фирми под. Бр. Цт. - 110/1942. од 10. марта 1942.
309 ИАСу, Ф. 341, Записници Управног одбора Криваја водна задруга.
310 ИАСу, Ф. 341, Записници Управног одбора Криваја водна задруга, од 14. фебруара 1963.

године.

Збирка је настала, одлуком Стручног већа ИАСу 7. децембра 1988.
године од појединачних докумената разне провенијенције.306 Отвореног је
типа, што подразумева да се надопуњује са документима који у ИАСу
пристижу проналаском у самом архиву, откупом или поклоном.307

Ф. 341 КРИВАЈА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА ТОПОЛА
(1952–1962), 1963–?

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине списи: записници Управног одбора, књига основ-

них средстава; финансијске картице.
Историјат ствараоца фонда:
Водна задруга је основана под називом „Криваја водна заједница –

Бачка Топола”, 20. марта 1952. године.308 Циљ Заједнице био је одр-
жавање каналске мреже, регулација токова речице Криваје; изградња
канализацијске мреже у Бачкој Тополи и околини; бушење и одржавање
артерских бунара за потребе грађанства али и у сврху наводњавања;
сондажно истраживање тла, подземних  вода итд.309

Са оснивањем Дирекције за изградњу хидросистема Дунав–Тиса–
Дунав, све водне заједнице у Бачкој и Банату, објединиле су се и на тај
начин постале део јединственог система. Тако и „Криваја водна зајеница
– Бачка Топола” од 31. децембра 1962. године, престаје са самосталаним
радом, и делује у оквиру Д-Т-Д хидросистема.310



Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета без записника, без датума, у несређеном

стању од Историјског архива Сента.311 Део материјала биће излучено по
истеку рока чувања.312

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у мањем боју сачувани.

Ф. 342 ДРЖАВНО ТУЖИЛАшТВО – (sTaaTsaNWaLTscHaFT) –
THErEsIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1861), 1852–1854

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 6; 0,64 m
Језик грађе: немачки, мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Предмети у вези саа корупцијом, крађом, физичким злостављањем,

насилним понашањем, фалсификовањем новчаница и докумената,
илегалним поседовањем оружја и муниције, разним преварама, про-
валама, забраном штампања, зеленаштвом, записници са саслушања,
месечни извештаји о раду  Тужилаштва...

Историјат ствараоца фонда:
Уставом  донетим у Оломоуцу (настала је Српска Војводина и

Тамишки Банат као посебно административно подручје одвојено од
угарске управе, са седиштем у Темишвару) и издатим путем царског
патента oд 4. марта 1849. године, утврђен је правни положај Угарске у
оквиру централизованог, апсолутистичког Аустријског царства. Право-
снажност аустријских закона проширена је на подручје Мађарске. Овим
мерама је цео управни и правни систем претрпео корените промене.
Правосуђем је управљало Министарство правде (Justizministerium) које је
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311 ИАСу, Ф. 341, Досије фонда. Уводна белешка. „Грађа је примљена од Историјског архива
из Сенте без записника пре неколико година.”

312 ИАСу, Ф. 341, Сумарни инвентар, стр. 1.
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313 Nánási László, Az állami igazságszolgáltatás kezdetei Kecskeméten 1851–1861, Bács-Kiskun
Megye múltjából, Kecskemét 2005, стр. 302–303.

314 Енциклопедија Југославије, 4 Хил – Југос, Загреб 1960, стр. 470–471.

1. новембра 1849. године јасним законским мерама регулисало органи-
зацију правосудног система. („A Magyarországban ideiglenesen behozandó
bírósági szerkezetet és perrendtartást tárgyazó határozatok”). Сходно
централизованом друштвеном уређењу, на врху хиjерархије налазио се
највиши и касациони суд (Oberster Gerichts und Cassationhof) у Бечу, a
испод њега Виши судови у пет мађарских округа (Districtual Obergericht).
Основу организационе схеме правосуђа чинили су жупанијски судови
(Landesgericht) и срески судови у оквиру њих. Управни делокруг маги-
страта сужен је на најмању меру, а оснивањем среских судова 1850.
године правосуђе је потпуно одвојено од управе, а спроведено је и одва-
јање тужилаштва из оквира осталих правосудних органа.313

Постепено преовладава мишљење да су у готово свим кривичним
делима индиректно повређени и државни интереси, а не само интереси
оштећеног појединца, и да кривични поступак против починитеља
кривичних дела треба водити без обзира на вољу евентуалног оштећеног.
У XIX веку , продирањем буржоаског друштвеног и државног уређења у
све европске државе, долази до увођења установе јавног тужилаштва и
то по узору Француске.

Према том типу, јавно тужилаштво је свеобухватни, општи орган за
контролу законитости рада готово свих других државних органа, који кад
установи незаконит поступак контролисаног органа, употребљава одре-
ђена правна средства да се исправи незаконитост, односно да се почи-
нитељ кривичног дела казни. Прогон починитеља кривичних дела у
кривичном поступку, међутим није једина основна дужност јавног тужи-
оца. Поред поменутог задатка, у делокруг му спада и општа контрола над
спровођењем закона. 

Значај институције јавног тужилаштва условљен је и околношћу да о
том органу зависи иницијатива за гоњење кривичних дела којима се
нарушава поредак одређене државе. Како је кривични поступак сваке
државе један од инструмената помоћу којих држава заштићује поредак
који постоји у интересу одређене владајуће класе, тако је и јавни тужилац
битни орган у заштити тога поретка.314

Државно тужилаштво је независно од судова и обрнуто. У центра-
листичкој Хабсбуршкој Монархији представнике тужилаштва, на предлог
Министра правде, именује сам краљ. 

У остале делатности Државног тужилаштва спадало је и вођење
кривичних евиденција и тумачење података за потребе управних, безбед-
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315 Nánási László, Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-ig. Bács-
Kiskun Megye múltjából, Kecskemét 2005, стр. 267.

316 ИАСу, Ф. 342, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-18/6 од
10.06.1988. године.

носних и судских органа. Кроз то је био омогућен утицај државе на
административне токове судова, одговарајуђе заступање законитости у
односу на починњено кривично дело, као и спровођење закона у
грађанским парницама.

Царском уредбом из 1852. године сужен је делокруг Тужилаштва на
кривично право, при чему је тужилац стекао надлежност за покретање
поступка и прослеђивање истог на апелациони суд.315

На основу одлуке највише законодавне инстанце од 18. априла 1861.
године, рад уставних судова почиње од 1.маја 1861. године док се
дотадашњи државни судови и тужилаштва укидају. Њихов предмете
преузима Мађарска државна канцеларија, односно надлежни правосудни
органи.

Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је 10.06.1988. године316 у регистра-

турски срећеном стању и количини од 4 архивске кутије, 0,40 m. Ревизији
фонда приступило се 2013. године. Услед стављања предмета у
кошуљице, количина архивске грађе износи 6 архивских кутија.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 343 СУБОТИЧКА ВИНОГРАДАРСКО-ВОЋАРСКА ЗАДРУГА С.О.Ј.
– СУБОТИЦА (1946–1948), 1946–1947

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:
Грађа фонда је фрагментарно сачувана и садржи једну књигу за-

писника са управног одбора. Записници који су се водили бавили су се
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317 Службени лист ФНРЈ бр. 59/1946, од 23. јула 1946. године, стр. 677–682.
318 ИАСу, Ф. 315, Досије фонда,Записник о преузимању бр. 03-18/6.

текућим питањима и проблемима. Углавном су се доносиле одлуке о
набавци разних добара, кредитирању чланова задруге, пријему нових
чланова итд.

Историјат ствараоца фонда:
Суботичка виноградарско-воћарска задруга са ограниченим јемством

основана је на основу Основног закона о задругама,317 те је уписана у
регистар Окружног суда у Суботици али се њен тачан датум не може
одредити с обзиром на то да ни списи ни поменути регистар нису
сачувани. 

Једини податак којим Архив располаже а који се односи на престанак
рада ове задруге јесте записник са седнице управног одбора суботичке
воћарско-виноградарске задруге. На овој седници одржаној 22. децембра
1947. године донета је одлука на предлог Задружног савеза НРС и
привредног одсека Извршног одбора Градског народног одбора у Субо-
тици, да се изврши фузија са Земљорадничком набавно-продајном
задругом у Суботици. План за спајање или припајање наведених задруга
требало је бити спроведено у току 1948. године, након што се припреме
закључни рачуни из претходне послујуће године.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета од Архива Војводине 10. јуна 1988. године318

у количини од једне књиге.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 344 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА  У ЈАГОДЊАКУ –
КАРАЂОРЂЕВО (1947–1948), 1904–1948

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. /; 0,10 m
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима 
Категоризација: /



Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине књиге: записници Главне редовне скупштине,

записници Управног и Надзорног одбора; спискови чланова Задруге;
књиге удела, штедње и зајмова.

Историјат ствараоца фонда:
Задруга је основана под називом „Српска земљорадничка задруга у

Јагодњаку”, крајем двадесетог века.319 Циљ задруге је био да унапређује
материјално стање својих чланова: уновчи и набавља пољопривредне
производе и опрему, непосредно између својих чланова и купаца, даје
кредите члановима, и уопште води ка напретку задругара. Чланство у
задрузи било је доступно за све пунолетно становништво и на добро-
вољној бази, уз прописаним минимални основни новчани улог. Задруга је
имала скупштину која се одржавала годишње и на којој су се доносиле
обавезујуће одлуке у вези са задругом и задругарима. Рад јој је прекинут
по ослобођењу и стварању нових сељачких задруга по совјетском
моделу. 320

Историјат фонда:
Архивска грађа, је преузета у несређеном стању од Архива Војводине

1988. године.321 Излучивање није вршено.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 345 БАЧКОТОПОЛСКО ЗАНАТЛИЈСКО ПЕВАЧКО ДРУшТВО –
TOPOLYaI IParOs DaLOsKÖr – БАЧКА ТОПОЛА

(1911–1949), 1924–1948
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,40 m
Језик грађе: мађарски и српски
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319 ИАСу, Ф.  338, Сумарни инвентар, Уводна белешка, стр. 1.  Како нису сачувана оснивачка
документа, није се могао утврдити тачан датум оснивања. Међутим, сачуван је индекс уз
Задружни регистар Окружног суда у Суботици где је Задруга била уписана под З – II, стр. 536.

320 З. Вељановић, Бачка , у: Српска енциклопедија, том 1, књ. 1, Нови Сад – Београд 2010,
стр. 644–646. 

321 ИАСу, Ф. 338, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 од 10.
јун 1988.
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322 Монографија Бачке Тополе 1750–1945, Бачка Топола 2001, стр. 158. Постоје и друга ту-
мачења али без довољно аргументације. Види: фељтон под називом: „Szálljon a dal” од 4-22.
фебруара 1989. стр. 19; ИАСу; Ф. 345. Досије фонда, Уводна белешка, стр. 1.

323 Исто, отуда два различита сачувана печата из исте године. На једном је текст:
Бачкотополски занатлијски круг и певачко друштво 1911, а на другоме: Topolyai Iparos Daloskör
1911. У средишту печата се налази уцртана лире. 

324 ИАСу, Ф. 345, Досије фонда, Сумарни инвентар, Уводна белешка. стр. 1. Опет нема
података када је друштво прекинуло са радом (дакле, највероватније пред Први светски рат),
али има података да је после Првог светског рата Обновљено певачко друштво у Бачкој Тополи
20. фебруара 1919. године. Такође нема податако колико је ово обновљено Друштво трајало,
али има податак да је обновљено 7. марта 1924. године, када је одржана оснивачка скупштина.

325 ИАСу, Ф. 345, Досије фонда, Сумарни инвентар, Уводна белешка.

Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Међу списима налазe се Правила друштва, списак чланова и упра-

ве, записници са седница, плакати, позиви на забаве и програми за-
бава, приступнице појединих чланова, фотографије, нотни материјал 
итд.

Историјат ствараоца фонда:
Како не постоје поуздани историјски извори о датуму оснивања

Бачкотополског занатлијског певачког друштва, за почетну годину
деловања, могла би да се узиме година са печата Друштва из 1911.322
године. Највероватније да је Друштво основано као занатлијско друштво
са више секција и које је у својим оквирима имало и певачку групу.323 Но
и као такво, није имало снаге да траје у континуитету, те је њен рад често
замирао, да би се поново обнављао.324 У периоду Краљевине Југосла-
вије, Друштво је носило назив на српском и мађарском језику: Б. Тополско
занатлијско певачко друштво – B. Topolyai Iparos Dalegylet. На печату из
тог периода, осим овог имена, у средини је била уцртана лира. Циљеви
Друштва били су да се пре свега занатлије (отуда је друштво деловало у
затвореном кругу), у слободно време, окупљају и забаве кроз просвету и
културу. Имало је две секције: тамбурашку и позоришну. Како је му-
зика била најподеснија за то, посебно су је неговали у оквиру Друштва.
Изводили су разне домаће и стране ауторе, а диригенти у међурат-
ном периоду били су Карло Хофман и Бела Бухвалд. Друштво је
деловало и даље са прекидима све до 1949. године када је престало са
радом.325
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326 ИАСу, Ф. 345, Досије фонда. Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/2 од 5.
марта 1998.

Историјат фонда:
Грађа Фонда је издвојена 1989. године, у  току сређивања фонда

Среске занатске коморе и Удружења занатлија у Бачкој Тополи.326 Списи
су сређени хронолошки по годинама, а у оквиру година по врстама
докумената. Није било излучивања. 

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 346 СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1919-1941), 1919–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 14,85 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: од великог значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи оставинске, ванпарничне, грађанске, кривичне

предмете, предмете правне помоћи, земљишнокњижне предмете, судске
депозите, као и доставне наредбе.

Историјат ствараоца фонда:
Након стварања Краљевине СХС постојећи судови Краљевине Србије,

Краљевине Црне Горе и судови у југословенским земљама које су до
1918. биле под аустроугарском управом, наставили су рад и у новој
држави. Активности усмерене на изједначење закона отпочеле су одмах
након њеног стварања, с тим да је овај процес своју јединствену и
организациону форму добио тек од доношења видовданског устава.

До тада на подручју Војводине и даље су се примењивали мађарски
закони донети до новембра 1918. год. Судска мрежа првостепених
судова,среских и окружних била је прихваћена из угарског правосудног
система. 



Према Закону о уређивању редовних судова од 2. августа 1928, судску
власт су вршили редовни и посебни судови. Овим законом одређена је
надлежност и седиште судова. Овај Закон је важио до 18. јануара 1929.
године када је Александар I Карађорђевић донео нови Закон о уређивању
судова.

Срески суд у Бачкој Тополи као редовни суд вршио је судску власт у
првом степену у грађанским парницама, трговачким и меничним пред-
метима, ванпарничним предметима и предметима извршења као и у
кривичним предметима. Срески суд престаје са радом 1941. године
уласком окупатора у Бачку Тополу.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузимана у више наврата, те је вршено и шкарти-

рање регистратурског материјала услед истека рока чувања и механичког
оштећења као и оштећења изазваног влагом.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 347 СРЕСКИ СУД (magYar KIrÁLYI jÁrÁsBírósÁg) – TOPOLYa
(БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 73; 9 m + 5,72 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана грађа фонда садржи кривичне, ванпарничне, парничне

деловоднике и индексе као и списе уз њих. Поред тога 2008. године су
преузети „Дн“ списи за катастарске општине: Бачка Топола, Чантавир,
Мали Иђош, Секић, Фекетић, Бајша, Стара Моравица и Пачир.

Историјат ствараоца фонда:
Распадом Југославије 17. априла 1941. године, Бачка је изнова при-

кључена Мађарској. Уследио је период војне управе од 18. априла до 16.
171



августа 1941. године, када су судску власт на заузетим територијама
упражњавали Војни судови Мађарског краљевског домобранства, док су
цивилни судови били укинути. Након успостављања цивилне управе у
периоду од 16. августа до октобра 1944. године, када је безбедоносно
стање у Бачкој стабилизовано, полако долази до инкорпорације повећане
територије у мађарски систем управе. На тај начин Бачка је прикључена
Бачко-бодрошкој жупанији, чије седиште се налазило у Сомбору. При-
ликом успоставе правосудног система као модел је узета структура јавне
управе: сходно томе су по седиштима срезова основани срески судови
(под пуним називом Краљевски срески судови). Представљали су
првостепене судске инстанце, чија је територијална надлежност била
иста са управним подручјем односног среза. Територијална надлежност
среског суда у Бачкој Тополи протезала се на територији бачкотополског
среза, односно 8 општина: Бачка Топола, Чантавир, Мали Иђош,
Ловћенац, Фекетић, Бајша, Стара Моравица и Пачир. Сви судови су се
временом преоријентисали на мађарски правосудни систем који је
датирао још из периода монархије, наравно, службени језик био је
Мађарски.  У надлежности суда били су кривични, оставински, парнични
и земљишнокњижни предмети. На овај начин је суд функционисао до
октобра 1944. године када је НО војска на челу са Маршалом Титом
заузела Бачку и Банат. Уведена је војна управа на територији Бачке,
Баната и Барање. Како се Бачка Топола налазила на територији Бачке,
оформљени су одсеци, Судско-правосудни одсек који је функционисао у
том кратком прелазном периоду, све до доношења закона, односно
Упутства о уређењу народних судова 27. априла 1945. године.

Историјат фонда:
Грађа преузета 1971. године од Општинског суда у Бачкој Тополи била

је у лошем стању од влаге и механичког оштећења те је уништена. Године
1989. преузета је грађа у количини од 10 m, сређена је и направљен је
сумарни инвентар. Накнадно је преузета грађа од овог суда 2008. године
која се односи на доставне наредбе у количини од 5,72 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване
Списи су већим делом сачувани.
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Ф. 348 ВОЈНА СТАНИЦА СТАРА МОРАВИЦА – СТАРА МОРАВИЦА
(1944–1945), 1944–1945

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; аналитички инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине деловодник и списи уз деловодник. Односе се на

наређења у вези са сакупљањем Немаца у логоре и рад; извештаји о
становницима, пописи становништва; одлуке, спискови и извештаји о
раду Војне станице; извештаји о раду и успеху Месног НОО.  

Историјат ствараоца фонда:  
Наредбом Команданта Војне управе за Банат, Бачку и Барању од 25.

октобра 1944. године, на том подручју формирале су се војне управе,
војне области, команде подручја и команде места, као и војне станице по
селима.327 Војна станица је преузела функције од Народноосло-
бодилачког одбора. Већ 1. новембра Војна станица у Старој Моравици је
започела рад.328

У административно-оперативном смислу била је потчињена Команди
места у Бајмоку, а она Команди подручја у Суботици. Рад јој је престао 15.
фебруара 1945. године када је укинута Војна управа за Банат, Бачку и
Барању.329

Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда Народни одбор општине Стара Мора-

вица (Ф. 84)330 пронађена је архивска грађа која припада фонду Војна
станица – Стара Моравица, те је издвојена и формиран је посебан
фонд.331 Деловодник за 1945. годину за бр. 1- 479 чува се у Ф. 84.
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327 ИАСу, Ф. 168, бр. 56/1944, Команда подручја Суботица.
328 ИАСу, Ф. 84, Народни одбор општине Стара Моравица 1945–1947, Досије фонда,

Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-524/1968.
329 ИАСу, Ф. 168, бр. 24/1944.
330 ИАСу, Ф. 348, Досије фонда, Уводна белешка I.
331 ИАСу, Ф. 348, Досије фонда, Записник о издвајању архивске грађе која припада другом

фонду (записник је без деловодног броја).



Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 349 СПОРТСКО ДРУшТВО „СЛОБОДА” – СТАРА МОРАВИЦА
(1949–?), 1949–1964

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 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 чине преписка, записници са састанака, спискови

играча, фотографије.  
Историјат ствараоца фонда:  
Спортско друштво Слобода у Старој Моравици основано је 1949.

године,332 са циљем да негује спортски дух код омладине. У почетку је
имало само једну секцију – фудбалску. Током године основале су се и
бициклистичка, пливачка, кошаркашка и одбојкашка секција. Потом су
основане секције за стони тенис, рвање, стрељаштво и бокс. Друштво је
деловало у склопу спортских друштава Војводине и упутства за рад је
примало од Спортског савеза Војводине, односно Спортског центра из
Бачке Тополе.333

Историјат фонда:
Приликом сређивања фонда Народни одбор општине Стара

Моравица (Ф. 84)334 пронађена је архивска грађа која припада фонду
Спортско друштво Слобода – Стара Моравица, те је издвојена и
формиран је посебан фонд.335
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332 ИАСу, Ф. 349. 21/1949.
333ИАСу, Ф. 349. Досије фонда, уводна белешка.
334 ИАСу, Ф. 348. Досије фонда, кошуљица бр. 3, Записник о издвајању архивске грађе која

припада другом фонду (записник је без деловодног броја).
335 ИАСу, Ф. 84. Народни одбор општине Стара Моравица 1945-1947. Досије фонда.

Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-524/1968.



Део фонда је сређен по годинама а у оквиру година по бројевима.
У току 1991. Године, фонду је припојена једна кутија несређених списа

СД „Слобода” и „Партизан” из Старе Моравице за период 1960–1964, која
је издвојена приликом сређивања Катастарских списа НОО Ст.
Моравица.336

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 350 ДР СТИПАН МАТИЈЕВИЋ (1872–1939), 1926–1927
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,06 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чини само једна књига: Књига протеста меница из

1926. и 1927. године. Ту се др Матијевић позива да сведочи у спору неке
банке са суботичким грађанима.

Историјат ствараоца фонда:
Др Стипан Матијевић је први југословенски градоначелник Суботице

(од 20.11.1918. до 3.5.1920. године). Био је и функционер и адвокат Пучке
касине. Међу оснивачима је и прве буњевачке националне омладинске
организације Коло младежи. Написао је две кратке књиге: „Аргументи за
очување и одржање тријанонског мировног уговора“ (Суботица, 1932) и
„Догађаји који су се одиграли у Суботици за време мојег јавног деловања
од 10. нов. 1918. до 20. маја 1920. год.“ (Суботица 1928). Тридесетих
година др Стипан Матијевић обављао је дужност краљевског јавног
бележника.

175

336 ИАСу, Ф. 348. Досије фонда, манускриптни допис испод Уводне белешке који говори о
издвајању архивске грађе која припада другом фонду без  деловодног броја). Део архиве овог,
али и других спортских друштава која су деловала у Стара Моравици налази се и у архиви да-
нашње Месне заједнице у Старој Моравици.



Историјат фонда:
Сачувана књига преузета је 1989. године са грађом Општинског суда

у Суботици.337 Фонд је сређен 1996. године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 351 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА МЕТЛАРСКА РАДЊА „РЕКОРД“ –
СУБОТИЦА (1964–1972), 1964–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./; к. 2; 0,20 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвенар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи годишње извештаје који се односе на радна места

запослених, преписе о увозу сировина, извозу готових производа, уговоре
о пословној сарадњи и стечајну документацију предузећа.

Историјат ствараоца фонда:
Самостална занатска метларска радња „Рекорд“ основана је реше-

њем Скупштине општине Суботица бр. 04-36190/1-1964 а регистрована
је код Окружног привредног суда у Суботици под бр. Фи-76 од 21.
фебруара 1964. године. Ова занатска радња пословала је на адреси
Црнојевићева бр. 35 у Суботици и бавила се производњом и извозом
метли.

Због неликвидности, над занатском радњом је решењем Окружног
привредног суда посл. бр. L-2/68 од 16. септембра 1968. године отворен
стечајни поступак. Стечајни поступак је окончан решењем Скупштине
општине Суботица 20. децембра 1972. године.
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337 ИАСу, Ф. 350, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/1 од
16.03.1989. године.



Историјат фонда:
Фонд је преузет са грађом фабрике „Бачка“ из Суботице 10. децембра

1977. године. Приликом сређивања фонда пронађени су списи ове
занатске радње који су потом издвојени у посебан фонд.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 352 ОПшТИНА АЛЕКСАНДРОВО (gEmEINDE sÁNDOr) – sÁNDOr
(АЛЕКСАНДРОВО) (1849–1860), 1849–1860

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 29; 3,60 m
Језик грађе: немачки, српски и мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине књиге (нередбе и објаве виших власти) и списи

(општи, финансијски и општински пописи): преписка уз деловодник:
наредбе виших органа; о преузимању мера за јавну безбедност; о потра-
гама за лицима која су учествовала у револуцији; о опорезивању и броју
становника; о здравственим приликама; привредном стању села; школ-
ству; Од помоћних књига фонд садржи деловодник уз преписку;
финансијске и главне (благајне и пореске) књиге; распореди, разрези за
расписни уписник кућарине, земљарине; из којих се могу сагледати сви
подаци о општини и становницима и њиховој имовини; фонд садржи и
општинске пописе (за период 1850–1858) војних обвезника, лица
ослобођених од војне обавезе, те пописе мушког становништва од 20 до
26 година живота. Из грађе се могу пронаћи сви релевантни подаци о
политичким и друштвеним приликама у селу за време Баховог
апсолутизма.

Историјат ствараоца фонда:
Оснивање села Александрово требало је да почне одлуком, тј.

Царском наредбом 22. августа 1785. године, по којој је за Слободни
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338 З. Вељановић, Подаци за историју Суботице с почетка 19 века, Колонизација (осни-
вање) села Александрова, у: Луча, 6-7,1997, стр. 75–82; Г. Улмер, Александрово, Суботица 1999;
ИАСу, Ф. 352, Досије фонда, Уводна белешка, стр. 1–2.

339 ИАСу, Ф. 46, Досије фонда, Уводна белешка, стр. II.

краљевски град Маријатерезиопољ (Суботица) постало обавезно, између
осталог, и да изврши колонизацију земљишта Шандор (Александрово) у
циљу пре свега вршења подвоза жупанији, а затим вршења свих других
кметовских радњи у корист Града као феудалца. Насељавање је
окончано 1802. године када је наредбом Мађарског краљевског Наме-
сничког већа село у погледу плаћања пореза прешло у надлежност Бач-
бодрошке жупаније 1. децембра 1802. године. 

Оснивањем посебне покрајине у Аустријском царству Српског Вој-
водства и Тамишког Баната (4. марта 1849), која је непосредно подређена
Министарству унутрашњих послова, долази и до политичко админи-
стративно управне промене. Александрово се припаја Суботичком срезу,
а суботички срез је био у саставу сомборског дистрикта (од 1. фебруара
1854. Сомборски округ). Чиновништво је униформисано а сачињавали су
га судија и заклетници, док су именовани службеници били: бележник
(notarius), благајник и добош. Званични језик је био немачки (користили су
се у мањој мери и српски, мађарски).

По укидању Српског Војводства (27. децембра 1860) и успостављања
Бачко-бодрошке жупаније са ранијом поделом на срезове, Александрово
се враћа у Бачко-тополски срез.338

Историјат фонда:
Фонд је био преузет 1952. године без примопредајног записника, јер је

грађа затечена у склопу архивске грађе Магистрата. ИАСу, Ф. 352, Улазни
инв. бр. 53. Списи су сређени по провенијенцији (по бројевима деловод-
ног протокола) односно по хронологији унутар категорија и врста списа.339

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 353 ОПшТИНА АЛЕКСАНДРОВО (sÁNDOr KÖzség) – sÁNDOr
(АЛЕКСАНДРОВО) (1861–1904), 1861–1905

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 1,00 m
Језик грађе: латински, немачки, мађарски и српски



Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине књиге (нередбе и објаве виших власти), и списи

(општи, порески, финансијски и општински пописи): преписка уз дело-
водник, наредбе виших органа; о опорезивању и броју становника; о
привредним и здравственим приликама; привредном стању села; школ-
ству. Од помоћних књига фонд садржи деловодник уз преписку; фи-
нансијске и главне (благајне и пореске) књиге; распореди, разрези за
уписник кућарине, земљарине; из којих се могу сагледати сви подаци о
општини и становницима и њиховој имовини; фонд садржи и општинске
пописе (за период 1802–1905) војних обвезника; попис марве и коња. Из
грађе се могу пронаћи сви релевантни подаци о политичким и
друштвеним приликама у селу у поменутом периоду.

Историјат ствараоца фонда:
Оснивање села Александрово требало је да почне одлуком, тј.

Царском наредбом 22. августа 1785. године, по којој је за Слободни
краљевски град Маријатерезиопол (Суботица) постало обавезно, између
осталог, и да изврши колонизацију земљишта Шандор у циљу пре свега
вршења подвоза жупанији, а затим вршења свих других кметовских
радњи у корист Града као феудалца. 

У погледу плаћања пореза село је било у надлежност Бач-бодрошке
жупаније од 1. децембра 1802. године. Оснивањем посебне покрајине у
Аустријском царству, Српског Војводство и Тамишког Баната (4. марта
1849), која је непосредно подређена Министарству унутрашњих послова,
долази и до политичко административно управне промене. Александрово
се припаја Суботичком срезу, а суботички срез је био у саставу сом-
борског дистрикта (од 1. фебруара 1854. Сомборски округ). По укидању
Српског Војводства (27. децембра 1860) и успостављања Бачко-
бодрошке жупаније са ранијом поделом на срезове, Александрово се
враћа у Бачко-тополски срез.340
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340 З. Вељановић, Подаци за историју Суботице с почетка 19 века, Колонизација (осни-
вање) села Александрова, у: Луча, 6–7, 1997, стр. 75–82; Г. Улмер, Александрово, Суботица
1999; ИАСу, Ф. 352, Досије фонда, Уводна белешка, стр. 1–2.
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341 ИАСу, Ф. 352, Сумарни инвентар, Уводна белешка, Законским чланом бр. XIX за 1904.
годину.

342 ИАСу, Ф. 352, Улазни инв. бр. 53.
343 ИАСу, Ф. 46, Досије фонда, Уводна белешка, стр. II.
344 К. Петровић, Краљевски слободни град Суботица и купалиште Палић, Суботица 1928,

стр. 61.

Општина Александрово је 1904. године припојена граду Суботици који
од тога доба чини једну целину.341

Историјат фонда:
Фонд је био преузет 1952. године без примопредајног записника, јер је

грађа затечена у склопу архивске грађе Магистрата.342 Издвојен је из
фонда 11. Списи су сређени по провенијенцији (по бројевима деловодног
протокола) односно по хронологији унутар категорија и врста списа.343

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 354 ДОМ ЗА БОГАЉАСТУ ДЕЦУ – СУБОТИЦА 
(1921–?), 1928–1930

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,05 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи свега два деловодника.
Историјат ствараоца фонда:
Дом за трауматичну децу основан је 1921. године у Суботици и

налазио се на адреси Београдски пут бр. 117. Дом је могао примити 100
мушке деце узраста од 12 до 18 година, за чију обуку су уређене три
радионице: за трикотажу, за обућарски и столарски занат.344

На штамбиљу из 1928. године је следећи назив: Државна заштита
деце и младежи – Дом за трауматичну децу – Суботица, а на печату:



Државни дом за трауматичну децу – Суботица. Нешто касније, током
1928. године наилазимо на назив Завод или Дом за богаљасту децу.345

Датум престанка рада Дома није нам познат.
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета на основу записника бр. 03-18/3 од Архива

Војводине 18. априла 1989. године.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуванe. 
Списи нису сачувани.

Ф. 355 ДРЖАВНИ шЕГРТСКИ ДОМ – СУБОТИЦА
(1922–?), 1920–1930

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. /; 0,15 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу чине деловодници које се односе на евиденцију о питомцима,

њиховој исхрани и гардероби.
Историјат ствараоца фонда:
Обласни шегртски дом у Суботици основан је 1922. године и налазио

се у улици Марије Војнић Тошинице бр. 5. Задатак дома био је да смести
и изведе на пут сиромашну мушку децу узраста од 14 до 18 година, која
су желела да се посвете изучавању заната. Дом се издржавао из буџета
Министарства социјалне политике, затим од средстава из области Бачке
као и од зараде питомаца тј. мушке деце која су ту учила занат.346
Капацитет дома износио је 75 шегрта.
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345 ИАСу, Ф. 37, Сумарни инвентар, деловодни протоколи бр. 41–42, подаци о запосленима
Дома, пред. бр. 7434/1928 и 14089/1928.

346 К. Петровић, Краљевски слободни град Суботица и купалиште Палић, Суботица 1928,
стр. 61.



Први назив дома у периоду од 1922. до 1924. године био је Обласна
државна заштита деце и младежи – Обласна дечја станица Суботица.
Од 1925. године уследила је промена назива дома на Државни шегртски
дом Суботица, који је задржан све до 1928. године да би већ следеће
године поново променио назив на Бачки обласни шегртски дом у
Суботици. Податак о престанку рада дома није нам познат.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 18. априла 1989. године од Архива Војво-

дине.347

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуванe. 
Списи нису сачувани.

Ф. 356 ГИМНАЗИЈА „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“ – БАЧКА ТОПОЛА
(1965–1977), 1965–1977 (1979)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 158; к. 2; 5,03m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе. Ученичке књиге које

садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху појединих ученика и друго. Сачуване су
Матичне књиге и Дневници рада са прозивницима ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1965. године као класична гимназија са два

смера: друштвено-језичким и природно-математичким.348 У школској
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347 ИАСу,Ф. 355, Досије фонда, 1/3.
348 ИАСу, Ф. 356, Досије фонда, Одлука СО Бачка Топола бр. 02-1909/1 од 27.02.1965.
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349 У време изградње, школска зграда је била међу најмодернијим и најбоље опремљеним
у северној Бачкој. Имала је дванаест учионица, седам кабинета, библиотеку, фискултурну салу
поред које су били терени и озелењено двориште. 

350 Сл. Лист СФРЈ бр. 50, од 14.10.1977.
351 ИАСу, Ф. 356, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/4 од

15.03.1990.
352 ИАСу, Ф. 356, Записник о излучивању 04-19/12 од 30.06.1993.
353 Промена структуре суботичког Среза је последица Закона о укидању подручја општина

и срезова Народне Републике Србије, који је проглашен децембра 1959. године.

згради која је наменски изграђена и опремљена 1961,349 настава је била
двојезична тако да су ђаци приликом уписивања имали могућност избора
за похађање наставе на српском или мађарском језику.У склопу реформе
школства 1977. године школа је престала са радом. 350

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у регистратурском поретку и са пописом.351

Приликом архивистичког сређивања је вршено излучивање.352

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 357 ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА –
СУБОТИЦА (1959–1962), 1960–1963

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 44; 5,28 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: списи о пословању Савеза, чланицама, планови и

извештаји о раду, разноврсне анализе, нормативна акта, записници,
пројекти фабрике сточне хране.  

Историјат ствараоца фонда:
Основни савез земљорадничких задруга у Суботици настао је крајем

1959. године као последица промене структуре суботичког Среза.353 До
тада, Савез је називан Срески савез земљорадничких задруга Суботица
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354 Закон о образовању јединствених привредних комора – Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1962,
стр. 346–347.

355 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482–490.

и обухватао је чланице са суботичке територије. Од тада, чланице Савеза
су и удружења земљорадника са подручја срезова Сенте и Бачке Тополе.
Циљ и задатак удружења били су да повезује земљорадничке задруге и
да се стара о правилном развоју и пословању чланица. Савез је престао
да постоји у трећој години постојања, те од 30. новембра 1962. године у
оквиру Привредне коморе Суботице ради као секција за задругарство.354

Историјат фонда: 
Грађа фонда је делимично преузета од Привредне коморе среза

Суботица, 1965. године, а делом је преузета од Архива Војводине, за-
једно са архивском грађом Среског савеза земљорадничких задруга
Суботица, 9. децембра 1970. године.

Степен сачуваности: 
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани. 

Ф. 358 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ ЖЕДНИК – ЖЕДНИК  
(1946–1959), 1954–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 5; 0,90 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодници, индекси, матичне књиге за учитеље и на-

ставнике Жедника, књига напредовања учитеља и наставника Жедника,
Решења о признавању радног стажа.

Историјат ствараоца фонда:
Од октобра 1944. године до октобра 1946. године, стваралац фонда је

носио назив Месни народноослободилачки одбор Жедник, а од октобра
1946.355 до априла 1952. године Месни народни одбор Жедник. Од окто-



185

356 Службени гласник НРС, бр. 15/1952, стр. 153.
357 Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 804.
358 ИАСу, Ф. 358, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-18/10 од 30. маја 1990. године.

бра 1952. године, на основу Закона о народним одборима општина,
добија назив Народни одбор општине Жедник.356 Подручје општине
обухвата насељено место Жедник. Прва седница Пленума НОО Жедник
одржана је 2. јуна 1952. године. Промена следи тек 1959. године, када се
НОО Ловћенац укида и припаја као насељено место Општини
Суботица.357

У надлежност месног народног одбора спадало је старање о свим
потребама месног карактера –економским, социјалним, здравственим,
културним, као и извршење свих упутстава и одлука виших одбора.
Радили су у седницама као и у комисијама и саветима.Општину је
заступао председник, који је биран из редова одборника.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица 1990. године. Излучивање је

вршено пре преузимања.358

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 359 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ  ТАВАНКУТ – ТАВАНКУТ 
(1946–1959), 1955–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 6; к. 3; 0,45 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана су пореска уверења и уверења о држављанству, молбе за

пријем у службу, поруџбине, решења о откупу земљишта, Записници са
седнице, разне наредбе, извештаји о стању сетве, дозволе, предлози,



подаци о имовном стању, закључци са саветовања, подаци о образовању
одраслих.

Историјат ствараоца фонда:
Законом републике у већим градовима су се могли оснивати реонски

народни одбори, а у нарочитим случајевима у великим градовима и
народни одбори насеља.359

Реонски народни одбор у Таванкуту формиран је децембра 1946.
године.360 Основан је за пустаре Таванкут, Чикерију са једним делом
пустаре Шебешић до малог Таванкутског пута са 8372 становника, са
18397 катастарских јутара површине и са 1866 кућа.

Одлуком Президијума НС НРС, Таванкут је градско насеље у оквиру
града Суботице. Прва седница Пленума Народног одбора насеља
Таванкут – Суботица је одржана 27. новембра 1947. године.

Законом о подели територије НРС на општине, градове и срезове,361
Суботица је град а у њеном подручју се налази и општина Таванкут.

НОО општине Таванкут је укинут децембра 1959. године, и постаје
насељено место општине Суботица.362

Историјат фонда:
Грађа НОО Таванкут је била у власништву Општине Суботица (Се-

кретаријат за општу управу и опште послове). Преузета је 1990. године.363
Излучивање је вршено пре преузимања.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 360 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ ПАЛИЋ – ПАЛИЋ 
(1946–1959), 1946–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 20; 2,77 m
Језик грађе: српски
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359 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482.
360 ИАСу, Ф. 68, Записници седница Среског и Градског народног одбора Суботице, стр. 119.
361 Службени гласник НРС, број 15, 1952, стр. 143.
362 Службени гласник НРС, број 51, 1959, стр. 804.
363 ИАСу, Ф. 359, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-18/11 од 29. маја 1990.

године.
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364 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482.
365 ИАСу, Ф. 68, Записници са седница Среског и Градског народног одбора Суботице, стр.

120.
366 Службени гласник НРС, број 51, 1959, стр. 804.
367 ИАСу, Ф. 360, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-18/12 од 29. маја 1990.

године.

Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су Записници са седница општинских органа (општинских

већа, већа произвођача, записници Збора бирача, Извршног одбора),
нормативна акта, грађевинске дозволе, стамбени предмети.

Историјат ствараоца фонда:
Законом републике у већим градовима су се могли оснивати реонски

народни одбори, а у нарочитим случајевима у великим градовима и
народни одбори насеља.364

На основу Статута града формира се децембра 1946. године III
реонски народни одбор Палић у Суботици и V реонски народни одбор
Шупљак у Суботици. Реонски народни одбор је основан за пустару
Шупљак, Палићке угарнице, део пустаре Старе Торине и реонски на-
родни одбор за пустару Хајдуково, Тук угарнице, Радановац и пустаре
Старе Торине.365 Рејон је имао 3578 становника, 11685 катастарских
јутара површине земље и 700 кућа.

Одлуком Президијума НС НРС, Палић, Шупљак и Бачки Виногради су
градска насеља у Суботици. Прва седница Пленума НОО Палић–
Суботица одржана је 26. новембра 1947. године. Прва седница Народног
одбора општине Палић је одржана 31. маја 1952. године.

НОО Палић је укинут децембра 1959. године и припојен као насељено
место Општини Суботица.366

Историјат фонда:
Грађа НОО Палић је била у власништву Општине Суботица

(Секретаријат за општу управу и опште послове). Преузета је 1990.
године.367 Излучивање је вршено пре преузимања.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.



188

368 Службени гласник НРС бр. 15/52, стр. 143.
369 ИАСу, Ф. 361, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-18/13 од 29. маја 1990.

године.

Ф. 361 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ АЛЕКСАНДРОВО –
АЛЕКСАНДРОВО (1952–1955), 1952–1955

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; 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:
Списи садрже решења о додели стана или плаца, решења о замени

стана, пријаве корисника социјалне помоћи, уверења за доделу кредита,
за издавање здравствених књижица, пореске књиге.

Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор општине Александрово је основан у саставу града

Суботице јуна 1952. године.368 Основан је законом о подели територија
НР Србије на општине, градове и срезове из 1952. године. Укинут је
Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године.
Територија укинутог НОО Александрово припојена је 1955. године подру-
чју НОО Доњи град – Суботица.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица 1990. године у количини од 0,20

m.369 Излучивање је вршено пре преузимања.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 362 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ МЛАКА – СУБОТИЦА 
(1952–1956), 1952–1956 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 5; 0,85 m



Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су Записници са седница НО-а, позиви за регрутовање,

документи са подацима о откупу жита, молбе и решења за стан, решења
о отварању и затварању приватних радњи.

Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор општине Млака је основан у саставу града Суботице

јуна 1952. године.370 Основан је Законом о подели територија НР Србије
на општине, градове и срезове из 1952. године. Укинут је Законом о
подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године. Територија
укинутог НОО Млака припојена је 1955. године подручју НОО Доњи град
– Суботица.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица 1990. године.371 Излучивање је

вршено пре преузимања.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 363 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ КЕЛЕБИЈА – СУБОТИЦА 
(1952–1955), 1952–1955

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. 1; 0,22 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
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370 Службени гласник НРС бр. 15/52, стр. 143.
371 ИАСу, Ф. 362, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-18/14 од 29. маја 1990.

године.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувана су решења о закупу, унапређењу, повишицама, старатељ-

ству, продаји и напуштању некретнина, промени посла, додели и
заменама стана, молбе за враћање земље.

Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор општине Келебија као општина у саставу града

Суботице формиран је маја 1952. године.372 Основан је Законом о подели
територија НР Србије на општине, градове и срезове из 1952. године.
Пре оснивања је припадао Народном одбору II реона. Укинут је Законом
о подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године. Територија
укинутог НОО Келебија припојена је 1955. године подручју НОО Стари
град – Суботица.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица 1990. године.373 Излучивање је

вршено пре преузимања.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом  сачувани.

Ф. 364 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ НОВО СЕЛО – СУБОТИЦА
(1952–1955), 1952–1955

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10; к. 4; 0,59 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су Записници са седница НОО-а, молбе и решења за стан,

решења о порезу, додели станова, молбе за доделу грађевинског
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земљишта, уверења о дохотку, пријаве и одјаве приватних радњи.
Сачувани су деловодници и индекси као и финансијске књиге.

Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор општине Ново Село је основан у саставу града

Суботице јуна 1952. године.374 Основан је Законом о подели територија
НР Србије на општине, градове и срезове из 1952. године. Укинут је
Законом о подручјима срезова и општина у НР Србији од 1955. године.
Територија укинутог НОО Ново Село припојена је 1955. године подручју
НОО Стари Град – Суботица.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица  (Секретаријат за општу управу и

опште послове), 1990. године.375 Излучивање је вршено пре преузимања.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 365 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ СТАРИ ГРАД – СУБОТИЦА
(1952–1959), 1952–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 73; к. 73; 10,86 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Књиге се деле на оне које припадају Општини Стари град и месним

канцеларијама, а списи на записнике и преписку (строго поверљиву,
поверљиву, општу и финансијску). Грађа садржи податке о додели
локала, о старатељству, о укидању неке установе, утврђивање радног
стажа. Садржи и уговоре о коришћењу стана, о смештају и издржавању
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штићеника, купопродају уговора, уверења о држављанству, дозволе за
превоз робе.

Историјат ствараоца фонда:
НОО Стари град – Суботица је основан 1952. године, Законом о

подели територија НР Србије на општине, градове и срезове,376 и на
основу одлуке ГНО-а Суботице од 23. маја 1952. године. Реорганизација
је извршена 1955. године у смислу Закона о подручјима срезова и
општина у НР Србији.Тада су НОО Ново Село и Келебија прикључени
овом НОО-у као месне канцеларије. НОО Стари град је престао да
постоји 1959. године када се формира Општина Суботица са насељеним
местима: Суботица, Биково, Бачки Виногради, Жедник, Мала Босна,
Палић, Шупљак, Келебија и Таванкут.377

Историјат фонда:
Грађа је преузета од Скупштине општине Суботица у више наврата

(1984, 1986, 1990).378 Део књига и списа је прикључен овом фонду из
других фондова НОО-а. Излучивање је вршено пре преузимања.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 366 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ НОВИ ГРАД – СУБОТИЦА  
(1952–1959), 1952–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 70; к. 46; 7,52 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи молбе за доделу стана, даровне и купопродајне уговоре,

грађевинске дозволе, записнике, нагодбе, пословнике, билансе, персо-
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налне листове, уговоре о раду, овлашћења за рад и трампе, овлашћења
за рад и обављање обрта, као и податке о запосленим службеницима.

Историјат ствараоца фонда:
Народни одбор општине Нови Град – Суботица основан је у саставу

града Суботице  маја 1952. године, Законом о подели територије НР
Србије на општине, градове и срезове.379 Оснивање је потврђено и
одлуком Градског народног одбора Суботица од 23. маја 1952. године.
Утврђене су границе, надлежности и организација.

Реорганизација је извршена 1955. године у смислу Закона о
подручјима срезова и општина у НР Србији.380 Територијалних промена
није било.

НОО престаје са радом на основу Закона о подручјима општина и
срезова у НРС.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета од Секретаријата за општу управу и опште

послове Општине Суботица у више наврата (1984, 1990).381 Излучивање
је вршено и пре преузимања.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани
Ф. 367 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ ДОЊИ ГРАД – СУБОТИЦА 

(1952–1959), 1952–1959
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 62; к. 55; 7,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су деловодници и индекси, персоналне и матичне књиге,

евиденције предмета управног поступка, завршни рачуни, регистри за-
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прежних возила и пољопривредних домаћинстава, Записници већа
произвођача, одељења за финансије и комисије за национализацију.

Историјат ствараоца фонда:
НОО Доњи град – Суботица је основан 1952. године Законом о подели

територија НР Србије на општине, градове и срезове.382
У 1955. години је извршена реорганизација у смислу Закона о подру-

чјима срезова и општина у НР Србији. Овом одбору су тада припојени
народни одбори општине Млака, Александрово и Мала Босна. НОО
Доњи град – Суботица престао је да постоји децембра 1959. године, када
се формира Општина Суботица са насељеним местима: Суботица,
Биково, Бачки Виногради, Жедник, Мала Босна, Палић, Шупљак, Келе-
бија и Таванкут.383

Историјат фонда:
Грађа је преузета од СО Суботица (Секретаријат за општу управу и

опште послове) 1984, 1990. године.384

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 368 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ БИКОВО – СУБОТИЦА 
(1946–1959), 1951–1959 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 17; к. 5; 0,90 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 национализацији, грађевинске дозволе, молбе

за доделу плаца, стана, списе у вези са унапређењима и разрешењима



дужности, премештањима, наградама, наплатама пореза, запослењу,
стручним испитима, записнике са седница одбора, извештаје и позиве.

Историјат ствараоца фонда:
Законом републике, у већим градовима су се могли оснивати реонски

народни одбори, а у нарочитим случајевима у великим градовима и
народни одбори насеља.385

Реонски народни одбор Биково – Суботица формира се 5. октобра
1946. године. Основан је за пустару Биково, за преостали део пустаре
Горњег Верушића, са 2758 становника, са 12155 катастарских јутара
површине земље и са 513 кућа.386

Новембра 1947. године постаје Народни одбор насеља Биково. Према
општем Закону о народним одборима 1952. године и Закону о подели
територија НРС на општине, градове и срезове, дотадашњи Месни
народни одбор Биково постао је Народни одбор општине Биково. 

НОО општине Биково је укинут децембра 1959. године, и постаје
насељено место општине Суботица.387

Историјат фонда:
Грађа је преузета од Секретаријата за општу управу и опште послове

Општине Суботица 1990. године.388 Излучивање је вршено пре пре-
узимања.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 369 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ МАЛА БОСНА – СУБОТИЦА
(1946–1955), 1948–1956

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. 1; 0,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи деловоднике, индексе и финансијске књиге, податке о

грађевинским дозволама, исплати пореза, о бирачком праву, о висини
доходка, о отуђивању некретнина и додели стана. Ту су решења о пле-
нидби, пријему земље и арондацији земљишта, предлог буџета, подаци
о организовању добровољних акција.

Историјат ствараоца фонда:
На основу одлуке бр.16 од 5. октобра 1946. године формира се

Реонски Народни одбор Мала Босна – Суботица.389 Формира се као VII
Реонски одбор.

На основу Одлуке о установљавању градских реона и градских
насеља у градовима, Мала Босна је градско насеље у оквиру града
Суботице. Прва седница Пленума Народног одбора насеља Мала Босна
одржана је 26. новембра 1947. године.

Према општем Закону о народним одборима 1952. године и Закону о
подели територија НРС на општине, градове и срезове, дотадашњи
Месни народни одбор Мала Босна постао је Народни одбор општине
Мала Босна. Овај одбор се укида августа 1955. године и припаја се
Народном одбору општине Доњи град – Суботица.

Историјат фонда:
Фонд је преузет од Скупштине општине Суботица 1990. године.390 Пре

преузимања је вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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Ф. 370 ОСНОВНА шКОЛА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1871–1963

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 225; к. /; 2,20 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе. Ученичке књиге које

садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху појединих ученика и друго. Сачуване су
Матичне књиге и Дневници рада са прозивницима ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1871. године као Општинска основна народна

школа 2. и 3. круга. За време Аустроугарског царства, настава се изво-
дила на мађарском а од ослобођења и уједињења на српском наставном
језику. За време мађарске окупације вршена је сегрегација деце, да би по
ослобођењу добила назив ОШ „Млака“. Садашње име је добила 1962.391

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.392 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање. 
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису преузети.

Ф. 371 ОСНОВНА шКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1871–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 55; к. /; 1,20 m



Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе. Ученичке књиге које

садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху појединих ученика и друго. Сачуване су
Матичне књиге ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1871. године као Општинска основна народна

школа 5. круга.393 За време Аустроугарског царства, настава се изводила
на мађарском а од ослобођења и уједињења на српском наставном
језику. За време мађарске окупације вршена је сегрегација деце. После
завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа је почела да ради по
школском систему ФНР Југославије. Има и две истурене здраде тзв.
„Мала школа“ у близини главне зграде и у Црвеном Селу. Школа је често
мењала име, а садашње је добила по антифашисти и револуционару
Матку Вуковићу 1961.394

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.395 Приликом архиви-

стичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су сачуване.
Списи нису преузети.

Ф. 372 ОСНОВНА шКОЛА „КИЗУР ИшТВАН“ – СУБОТИЦА
(1890–?), 1890–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 48; к. /; 1,20 m
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393 ИАСу, Ф. 241, Vörösökör Iskola.
394 ИАСу, Ф. 371, Досије фонда, 6/2, Решење СО Суботица бр. 06-26717/1961.
395 ИАСу, Ф. 371, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/3 од

28.02.1990.
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396 ИАСу, Ф. 372, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/3 од
28.02.1990.

397 До 1918, ова школа се звала Српска народна вероисповедна школа, а основана је 1710.
Види: Д. Кириловић, Српске основне школе у Војводини у XVIII веку (1740–1780), Сремски Кар-
ловци 1929, стр. 5.

Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе. Ученичке књиге које

садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху појединих ученика и друго. Сачуване су
Матичне књиге ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1890. године као Општинска основна на-

родна школа Десетог и Једанаестог круга. За време Аустроугарског
царства, настава се изводила на мађарском а од ослобођења и
уједињења на српском наставном језику. За време мађарске окупације
вршена је сегрегација деце. После завршетка Другог светког рата и
ослобођења, школа је почела да ради по школском систему ФНР
Југославије. Имала је више зграда и забавиште, које су се потом
издвојиле у посебне школе (ОШ „Букваћ“ и ОШ „Мајшански пут“) док
је забавиште остало при њој. Школа је често мењала име, а садашње
је добила по антифашисти и револуционару Иштвану Кизуру 1959.
године.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.396 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање, а грађа је подељења на
четири фонда: 1. Државна основна школа „Карађорђе“ (1921–1941) 
која је припојена фонду Основна школа „Кизур Иштван“ јер је то био је-
дан од ранијих назива школе; 2. Државна основна школа „Свети 
Сава“ (1918–1945);397 3. Основна школа „Јован Јовановић Змај“ (1871–
1945); 4. Римокатоличка женска основна школа „Наша Госпа“ (1890–
1944).



Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису преузети.

Ф. 373 ОСНОВНА шКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ –
СУБОТИЦА (1871–?), 1871–1945

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 33; к. /; 1,30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Микрофилмовано: делимично18 ролна и 1402 листа
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге које садрже податке: о ученицима (име

и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о броју
разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном успеху
појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1871. године као Општинска основна народна

школа на Тргу Сечењи. За време Аустроугарског царства, настава се
изводила на мађарском а од ослобођења и уједињења на српском
наставном језику. За време мађарске окупације вршена је сегрегација
деце. После завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа је
почела да ради по школском систему Федеративне Народне Републике
Југославије. Школа је често мењала име, а садашње је добила по
знаменитом српском песнику Јовану Јовановићу Змају 1957. године.398

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.399 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање.
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398 ИАСу, Ф. 373, Досије фонда. 
399 ИАСу, Ф. 373, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/9 од

24.05.1990.



Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису преузети.

Ф. 374 ПАЛ ДОБАК, АДВОКАТ (1841–1869), 1789–1869
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 6; 0,72 m
Језик грађе: немачки, мађарски, латински, буњевачки
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду, именски регистар парничара
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине лични и пословни списи адвоката: молбе за рад

адвокатуре, документи у вези са полагањем испита за вођење адво-
катуре на немачком језику, пасош, списи у вези са порезом и парнични
предмети. 

Садржај предмета је оставина, зајам, купопродаја некретнина, кле-
вета, физичко насиље и др. Оставински предмети садрже податке
корисне за генеалошка истраживања.

Историјат ствараоца фонда:
Пал Добак рођен је 1815. године. Адвокатуру у Суботици је отворио 26.

априла 1841. године. Од 27. августа до 1. октобра 1849. године службо-
вао је као помоћник градског капетана, а од 1. октобра до краја новембра
радио је и при Градском одветништву. 

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда пронађена је 1979–1980. године прликом

прелоцирања односно преуређења архивског депоа где је била сме-
штена старија архивска грађа. Као фонд је у регистар архивских фондова
и збирки заведен 1990. године,400 а сређен је 1992. године.

Степен сачуваности:
Књига нема.
Списи су већим делом сачувани.
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400 ИАСу, Ф. 374, Досије фонда, Службена белешка 1/3.



Ф. 375 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ БАЧКО-ТОПОЛСКИ – БАЧКА
ТОПОЛА (1932–1948), 1933–1946

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 (0.02) m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи преписку, уговоре о учењу, фотографију

Удружења.
Историјат ствараоца фонда:
Удружење трговаца за срез Бачко-Тополски у Бачкој Тополи, основано

је 1932. године на основу Закона о радњама од 5.11.1931. године.401 Пре-
стало је са радом 1948. године на основу Решења Владе НРС.402

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда затечена је у депоу Архива 1990. године.

Претпоставља се да је тамо доспела са грађом Удружења занатлија
Бачка Топола 1969. године. Постојећи списи су сређени 1990. године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 376 ИСПОСТАВА САВЕЗА БАРОш  ЗА СУБОТИЦУ И ОКОЛИНУ
(a BarOss – szÖVETség szaBaDKa és VIDéKE FIóKja) –

СУБОТИЦА (1941–1944), 1940–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,48 m
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401 Закон о радњама од 5.11.1931, Службене новине бр. 262 од 9. новембра 1931. год. LXXXI
стр. 1577.

402ИАСу, Ф. 68 Градски народни одбор Суботица – ОНИ – Комисија за конфискацију и
секвестар, досијеи бр. 214/К и 215/К.



Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Подаци о раду и финансијском пословању суботичке испоставе за

цели период њеног постојања, преписка са трговцима и осталим
испоставама.

Историјат ствараоца фонда:
Као његова стота испостава, Испостава Савеза Барош у Суботици

основана је 6. јула 1941. године.403 Циљ Савеза Барош је био унапре-
ђивање мађарске трговине, индустрије и привреде уз заштиту нацио-
налних интереса, да негује пословну етику, да подстакне поверење у
маћарске производе, да окупља трговце, занатлије, индустријалце,
произвођаче, приватна и правна лица да би имајући у виду националне
интересе Мађарске неговали дух хришћанске привредне етике. Задаци
Савеза су били да заступа интересе трговаца, индустријалаца, да
унапређује трговину, занатство и производњу, да се бори против
незапослености, да заузме одговарајуће ставове у погледу пореске поли-
тике, царинских, финансијских, трговинских, саобраћајних прописа, да се
стара о моралном васпитању и општем и стручном образовању својих
чланова.404 Суботичка испостава овог Савеза престала је са радом у
другој половини 1944. године.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда је пронађена у фонду Реонске управе НПД

Суботица и припојена је 1983. године већ постојећем фонду бр.51
Удружење трговаца Суботица. У току сређивања пређашњег фонда 1990.
године, ова архивска грађа је издвојена у посебан фонд у количини од 3
кутије тј. 0.36 m. Из фонда бр. 55 Удружење угоститеља Суботица, издво-
јена је још једна кутија архивског материјала који припада Испостави
Савеза Барош за Суботицу. Коначна количина архивског фонда је 4
кутије, 0,48 m.
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403 ИАСу, Ф.376. к. 1, „Hírlap”, Будимпешта, часопис од 8. јула 1941, стр. 3. 
404 ИАСу Библиотека, бр. 2154, A Baross-Szövetség Alapszabályai, Budapest, 1940. (Статут

Савеза Барош).



Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 377 УРЕД ЗА КАТАСТАР – СУБОТИЦА (1945–1965), 1898–1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 226; к. 289; 39,30 m; 3,63 m несређени

регистратурски материјал 
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Подаци о имовини приватних лица као и друштвеног сектора у

периоду који обухвата ова грађа.
Историјат ствараоца фонда:
Године 1945. Секција за катастар је почела са радом у оквиру

финансијске управе ГНОО Суботица.405 Од 1949. године оснива се Ката-
старски уред при Секретаријату Извршног одбора Градског народног
одбора Суботица.406 Назив Реонска катастарска управа при Градском
народном одбору (ГНО) Суботица јавља се од 1953. године, а по Статуту
среза Суботице из 1955. године у оквиру Среске управе одељење ради
под називом Катастарска управа,407 а на основу Статута Народног одбора
Суботица (НОС) од 29. јуна 1956. године, под називом Уред за ката-
стар.408 Уред за катастар при НОС Суботица ради све до 1965. године као
организациона јединица НОС-е. Године 1958. и 1959. води се под
шифром „12“, а од 1960. године под шифром „10“. Административно-
територијалне промене у подели територије Народне Републике Србије
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405 Правилник о привременој организацији финансијске управе на територији Војводине,
Службени лист САПВ 1/1945, стр. 31; Ф. 68, Записник Пленума ГНО од 18.05.1945.

406 На основу Уредбе о организацији катастарске службе и на основу решења Владе НРС о
реорганизацији управног апарата ГНО Суботица Извршни одбор је формирао своја
повереништва и комисије на дан 31. децембра 1948. године – Ф. 68, ГНО Суботица II 578/1949;
Службени лист ФНРЈ бр. 7/48, стр. 69.

407 ИАСу, Ф. 138, Народни одбор среза Суборица бр. 12/55, чл. 99 Статута.
408 ИАСу, Ф.138, НОС Суботица бр. 15665/1956 и 14135/1957.



општине, градове и срезове утицале су и на формирање катастарских
општина. Тако је до 1952. године град подељен на два реона, у
приградским насељима су били формирани реонски или месни народни
одбори. Од 1952. до 1955. на територији града постоје катастарске
општине за Стари град, Доњи град, Нови град, Ново село, Млака,
Александрово и Келебија. Од 1955. до 1959. године само за Стари град,
Доњи град и за Нови град као и у општинама које припадају суботичком
срезу: Биково, Ђурђин, Мала Босна, Жедник, Палић, Таванкут. Реоргани-
зацијом територије срезова и општина 1959. године поменуте општине
се укидају и прикључују се као Месне канцеларије суботичкој општини, 409
те општина Суботица обухвата следећа насељена места: Суботица,
Биково, Бачки Виногради, Жедник, Мала Босна, Палић, Шупљак, Келе-
бија и Таванкут. Уред за катастар при Народном одбору среза Суботица
је укидањем среза априла 1965. године прерастао у Општинску геодетску
управу Субтица и као таква ради од септембра 1965. године.410

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда преузета је од Општинске геодетске

управе Суботица у више наврата: 1984, 1986, 1990, 1992, 2001. и 2010.
године.411 Сређена је архивска грађа која је пристигла до 1992. године, тј.
39,30 m, а остали архивски материјал преузет 2001. и 2010. године
(укупно 3,63 m) још није сређен. У току сређивања вршено је излучивање
безвредног регистратурског материјала у количини од 0,60 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 378 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „СЛАВИЦА” –
МАЛИ ИЂОш (1947–1963), 1960–1988

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен.
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409 Службени гласник НРС бр. 51/1959 од 12.12.1959. стр. 803–804.
410 Службени лист СРС бр. 7/1965, стр. 99.
411 ИАСу, Ф. 377, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/1 од

23.02.1984; бр. 03-1/2 од 12.3.1984; бр. 3-18/6 од 29.04.1986; бр. 0 3-18/6 од 12.04.1990; бр. 03-
17/2 од 9.03.1992; бр. 03-14/1 од 30.05.2001; бр. 03-14/2 од 07.05.2010. године.



Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи платне спискове запослених.
Историјат ствараоца фонда: 
Оснивање и задатак Предузећа за приказивање филмова био је

деловање културним садржајима на становништво у духу државне кул-
турне и пропагандне идеологије. 

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.412 Приликом архиви-

стичког сређивања није извршено је излучивање.413

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 379 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧЈУ ЗАшТИТУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1974–1989

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 12; к. /; 12,3 m
Језик грађе  српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: статутарни списи, статистички подаци, програми и

планови, списи настали у канцеларијском пословању субјекта, разни
дописи и слично. 

Историјат ствараоца фонда: 
Самоуправне интересне заједнице представљале су специфичност

друштвено-политичког система Социјалистичке Федеративне Републике
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412 ИАСу, Ф. 387, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/7 од 1991.
413 ИАСУ, Ф. 387, Записник о излучивању 04-15/2 од 26.12.1996.



Југославије у осмој и деветој деценији двадесетог века. Утемељене су
са циљем да развијају делатности социјалне заштите, физичке културе,
просвете, културе и као такве учине их доступнијим радницима, који су
били организовани у ОУР-има и грађанству државе, уопште. Правни
темељи СИЗ-ова ударени су у Уставу СФРЈ, из 1974. године, Закону о
удруженом раду, из 1976. године. СИЗ-ови су престали да постоје крахом
друштвено-политичког система и саме државе Југославије 1990. године,
када прелазе у фондове.

Историјат фонда: 
Грађу фонда запослени у ИАСу преузели су 11. јуна 1990. године. До

тада је регистратурски материјал био смештен и у власништву Скуп-
штине општине Бачка Топола.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 380 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1975–1989

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10; к. /; 6,11 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине списи: финансија, статистике, самоуправни спора-

зуми, дописи, прописи, спортска статистика и слично.
Историјат ствараоца фонда: 
Самоуправне интересне заједнице представљале су специфичност

друштвено-политичког система Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије у осмој и деветој деценији двадесетог века. Утемељене су
са циљем да развијају делатности социјалне заштите, физичке културе,
просвете, културе и као такве учине их доступнијим радницима, који су
били организовани у ОУР-има и грађанству државе, уопште. Правни
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темељи СИЗ-ова ударени су у Уставу СФРЈ, из 1974. године, Закону о
удруженом раду, из 1976. године. СИЗ-ови су престали да постоје крахом
друштвено-политичког система и саме државе Југославије, 1990. године,
када прелазе у фондове.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је од Скупштине општине Бачка Топола, 21. јуна

1990. године.414

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 381 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА КУЛТУРУ,
ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА 

(?–?), 1974–1989
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 10,33 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине књиге и списи настали у раду Самоуправне инте-

ресне заједнице: књиге ситног инвентара, завршних рачуна, пописне
листе, финансијски дневници, самоуправни споразуми, друштвена ста-
тистика.

Историјат ствараоца фонда: 
Самоуправне интересне заједнице представљале су специфичност

друштвено-политичког система Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије у осмој и деветој деценији двадесетог века. Утемељене су
са циљем да развијају делатности социјалне заштите, физичке културе,
просвете, културе и као такве учине их доступнијим радницима, који су
били организовани у ОУР-има и грађанству државе, уопште. Правни
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414 ИАСу, Ф. 380, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/25 од
21.6.1990.



темељи СИЗ-ова ударени су у Уставу СФРЈ, из 1974. године, Закону о
удруженом раду, из 1976. године. СИЗ-ови су престали да постоје крахом
друштвено-политичког система и саме државе Југославије 1990. године,
када прелазе у фондове.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у просторијама Скупштине општине Бачка

Топола, 21. јуна 1990. године.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани. 

Ф. 382 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1974–1989

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 15,75 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу чине: статути, самоуправни споразуми, програми и планови

рада, документа о курсевима, семниарима, записници са седница, пода-
ци о радним односима, акти о оснивању предузећа, персоналин досијеи.

Историјат ствараоца фонда: 
Самоуправне интересне заједнице представљале су специфичност

друштвено-политичког система Социјалистичке Федеративне Републике
Југославије у осмој и деветој деценији двадесетог века. Утемељене су
са циљем да развијају делатности социјалне заштите, физичке културе,
просвете, културе и као такве учине их доступнијим радницима, који су
били организовани у ОУР-има и грађанству државе, уопште. Правни
темељи СИЗ-ова ударени су у Уставу СФРЈ, из 1974. године, Закону о
удруженом раду, из 1976. године. СИЗ-ови су престали да постоје крахом
друштвено-политичког система и саме државе Југославије 1990. године,
када прелазе у фондове.
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415 ИАСу, Ф. 387, Досије фонда, Записника о преузимању бр. 03-18/27 од 28.6.1990. године.
416 ИАСу, Ф. 383, Досије фонда.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета од СО Бачка Топола,415 у регистратуски

сређеном стању. У самој регистратури одрађена су два излучивања грађе
којој је истекао рок чувања.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 383 ОСНОВНА шКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“ („aDY ENDrE” ÁLTaLÁNOs
IsKOLa) – МАЛИ ИЂОш (1876–1946), 1947

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 48; к. /; 1,20 m
Језик грађе: латински, немачки, српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге и дневнике рада који садрже податке: о

ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име и занимање
родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима
и показаном успеху појединих ученика и друго; записнике, деловоднике
и књиге наредба за учитеља.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је почела са радом 1876. године као Мађарска основна народна

школа. После завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа је
почела да ради по школском систему ФНР Југославије. Школа је често
мењала име, а садашње је добила по знаменитом мађарском књижев-
нику Ендреу Адиу 1957.416

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.417 Приликом

архивистичког сређивања није вршено излучивање.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 384 ОСНОВНА шКОЛА „25. МАЈ“ – СУБОТИЦА
(1804–1957), 1947

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 119; к. /; 2,57 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге и дневнике рада које садрже податке: о

ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име и занимање
родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима
и показаном успеху појединих ученика и друго; записнике, деловоднике.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1804. године као Српска православна веро-

исповедна школа Александрово.418 У овој тривијалној школи, од школских
предмета се учило читање и писање, рачун и веронаука. Први учитељ је
био Павле Батић, да би за дридесетак година, по повећању броја деце у
школи, почео да ради још један учитељ. Школа је често мењала име:
после ослобођења и уједињења у Краљевини Југославији, школа је
носила име „Престолонаследник Петар“. После завршетка Другог светког
рата, школа је почела да ради по школском систему ФНР Југославије и
под новим именом „Државна основна школа бр. 5“, а потом „25. мај“ док
је садашње име „Свети Сава“ добила 27.01.1994, по најзначајнијем
српском просветитељу, а по легенди и учитељу.419
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417 ИАСу, Ф. 383, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/28 од
29.06.1990.

418 З. Вељановић, Школство Срба у Суботици – Александрову, ОШ Свети Сава 1804-1994),
у: Ex Pannonia, 1, 1996, стр. 10–110.

419 Решење привредног суда у Суботици Фи: 4648/93 од 22.11.1993. Ову школу, а самим тим
и архивску грађу, не треба мешати са школом истог имена која је постојала у СПЦО Суботица,
при храму Св. Вазнесења Господњег и која је радила све до савезничког бомбардовања 1944,
када је у директном поготку срушена а рад јој онемогућен. Види: З. Вељановић, Бомбардовање
Суботице 1944, Нови Сад 2010.
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420 З. Вељановић, Др Јован Пачу 1847-1902, Нови Сад 2004.
421 ИАСу, Ф. 384, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/29 од

31.08.1990.

У њој је наставу похађао знаменити српски композитот и народни
трибун др Јован Пачу. 420

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.421 Приликом архиви-

стичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 385 КОМИСИЈА ЗА РАТНУ шТЕТУ СРЕЗА И ГРАДА СУБОТИЦЕ –
СУБОТИЦА (1946–1947), 1946–1947

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 3; 0,37 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: од изузетног значаја
Основне карактеристике садржаја грађе:
Предмети су у вези са утврђивањем и процене ратне штете, које су

радиле претходне комисије и да утврди износе штете настале радом
војних болница, војних команди и других установа, које су деловале од
ослобођења Суботице до краја рата.

Историјат ствараоца фонда:
Комисија за ратну штету за Срез и град Суботицу почела је да ради 5.

априла 1946. године. Надовезала се на рад претходних комисија: Среске
и Градске комисије за ратну штету Суботица, које су укинуте 1. априла
1946. године. Новоформирана Комисија имала је задатак да оконча
започете предмете на утврђивању и процени ратне штете и да утврди
штете настале радом војних болница и других војних установа које су



деловале по ослобођењу Суботице. Престала је са радом 24. октобра
1947. године.422

Историјат фонда:
Грађа овога фонда је издвојена из фонда бр. 69 (Градске комисије за

ратну штету) и Ф. 71 (Среске комисије за ратну штету), у току сређивања
ових фондова. Сами документи су преузети од Градског народног одбора
1951. године. 

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 386 ДРЖАВНА ГРАЂАНСКА шКОЛА
(ÁLLamI POLgÁrI IsKOLa) – TOPOLYa (БАЧКА ТОПОЛА)

(1909–1944), 1909–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 35; к. /; 0,70 m
Језик грађе: латински, немачки, српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге ученика садрже податке: о ученицима

(име и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о
броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном
успеху појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1909. године као Мађарска краљевска

државна грађанска мушка школа у Тополи.423 Радила је до краја окупације
1944. После завршетка Другог светког рата, њен рад није настављен. 
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422 ИАСу, Ф. 385, бр. 157/1947.
423 Монографија Бачке Тополе, Бачка Топола 2001, стр. 143–154.



Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.424 Приликом архиви-

стичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 387 ДОМ КУЛТУРЕ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1975–1979), 1970–1978

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 35; к. /; 1,77 m
Језик грађе: латински, немачки, српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи деловоднике са актима уз деловодник, записнике нор-

мативне акте, списе о регистрацији програме и планове о изградњи Дома
културе.

Историјат ствараоца фонда: 
Задатак Дома културе по оснивању,425 био је стварање и обезбе-

ђивање услова за развој основних делатности културних установа, као и
организовање, пропагирање и реализација свих видова културних
програма и манифестација. Током 1979. мења назив у Центар за културу,
образовање и информисање Бачка Топола. 

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.426 Приликом архиви-

стичког сређивања извршено је излучивање.427
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424 ИАСу, Ф. 386, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/3 од
18.03.1991. 

425 Одлука СО СИЗ Културе Бачка Топола бр. 43/75 од 26.03.1975.
426 ИАСу, Ф. 387, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/5 од 1991.
427 ИАСу, Записник о излучивању 04-15/2 од 26.12.1996.



Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 388 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ВОЈВОДИНА“ –
БАЧКА ТОПОЛА (1962–1975), 1958–1975

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 18; к. 3; 0,96 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи један деловодник и финансијске главне књиге,

а од списа: записнике, нормативна акта, списе о регистрацији предузећа,
преписку уз деловодник, извештаје, уговоре и финансијске списе.

Историјат ствараоца фонда:
„Војводина“ предузеће за приказивање филмова из Бачке Тополе

основано је решењем Народног одбора општине Бачка Топола 1962.
године.428 Предмет пословања ове радне организације је приказивање
филмова и реклама. Радна организација је ради обављања послова од
заједничког интереса у свом саставу имала следеће радне јединице:

-Биоскоп у Бачкој Тополи
-Биоскоп у Бајши
-Биоскоп у Новом Орахову
-Биоскоп у Гунарашу
-Финансијска-административна јединица.
Ово Предузеће се 1975. године припаја Дому културе Бачка Топола и

брише се из регистра привредних организација.429
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428 Решење Народног одбора општине Бачка Топола бр. 03-12769/1-62 од 29.12.1962. године.
429 Решење Окружног привредног суда Фи: 731/75 од 28.08.1975. године, регистарски уложак

бр. 78; Службени лист СФРЈ бр. 11/1976, стр. 69.
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430 ИАСу, Ф. 388, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-17/6 из 1991.
године.

431 ИАСу, Ф. 388, Досије фонда, Записник о излучивању бр. 04-15/1 од 18.03.1997.
432 Није се могло утврдити тачан датум оснивања.
433 ИАСу, Ф. 389, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/7 од 1991.
434 ИАСУ, Записник о излучивању 04-15/2 од 26.12.1996.

Историјат фонда:
Регистратурски материјал и архивска грађа овог фонда преузети су

1991. године у количини од 2,21 m од Д.П. „Центар“ Бачка Топола430 и
обухватају период 1958–1975. године. Године 1997. приступило се
сређивању грађе, која је премештена из регистратора и фасцикли у
архивске кутије. У току сређивања излучен је безвредни регистратурски
материјал у количини од 1 m.431

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 389 КУЛТУРНО ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР БАЧКА ТОПОЛА –
БАЧКА ТОПОЛА (1960–1963), 1960–1963

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 је само финансијска документација, односно платни спискови.
Историјат ствараоца фонда: 
Оснивање и задатак Културно пропагандног центра432 био је деловање

културним садржајима на становништво у духу државне идеологије. 
Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.433 Приликом архиви-

стичког сређивања није извршено је излучивање.434
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435 По одлуци СО Б. Тополе.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 390 КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА ТОПОЛА
(1958–1969), 1962–1969

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./ ; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи деловоднике са актима уз деловодник, записнике, нор-

мативне акте.

Историјат ствараоца фонда: 
Задатак Културно-просветне заједнице Б. Тополе по оснивању, 435 био

је обједињавање културно-просветних активности по гранама делатности
свих савеза и других културно-просветних установа, било професио-
налних било аматерских. Самим тим и унапређење културног жи-
вота, обезбеђивање средстава за културно-просветни рад (фил-
мови, књиге, музички уређаји, итд.); за развој делатности културно-
просветних установа, као и организовање, пропагирање и реализа-
ција свих видова културних програма и мани-фестација. КПЗ су углав-
ном добро радиле и имале запажену улогу у културно-просветној клими
свога места. На тај начин КПЗ је у Бачкој Тополи успешно основала
аматерско позориште за децу и одресле (са срспком и мађарском
трупом).

Органи КПЗ су били скупштина, Председништво и надзорни одбор.
Седиште јој је било у Бачкој Тополи, а она је попут других установа у
срезу била члан Културно-просветне заједнице Суботице.



Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.436 Приликом архиви-

стичког сређивања извршено је излучивање.437

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 391 ОПшТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – БАЧКА ТОПОЛА
(1969–1974), 1969–1976

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 3; 0,38 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: / 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи деловоднике са актима уз деловодник, записнике,

нормативне акте.
Историјат ствараоца фонда: 
Општинска заједница културе Бачке Тополе основана је 1969 са

циљем да усклађује и обезбеди финансирање културних установа у
општини Бачка Топола.438

Органи управљана су били скупштина и извршни одбор. Престала је
са радом 1974.439

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.440 Приликом архи-

вистичког сређивања извршено је излучивање.441
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436 ИАСу, Ф. 390, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/9 од 1991.
437 ИАСу, Ф. 390, Записник о излучивању 04-15/3 од 26.12.1996.
438 По одлуци СО Бачке Тополе.
439 ИАСу, Ф. 391, Досије фонда, 31.12.1974.
440 ИАСу, Ф. 391, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/9 од

19.06.1991.
441 ИАСу, Ф. 391, Записник о излучивању 04-15/4 од 26.12.1996.



Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 392 ОПшТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1990), 1945–1989

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 22,8 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине књиге и списи настали у раду ствараоца.
Историјат ствараоца фонда: 
Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Војводине

– Бачка Топола, формирана је на „почетку“ формирања нових органа,
организцација, удружења, заједница послератне Југославије. Органи-
зација је делила судбину државе у којој је створена, па је тако и
распуштена када је Југославија престајала да постоји.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета у просторијама Омладинског савета Бачка

Топола,442 по списку – препису архивске књиге, у укупној количини 22,8 m.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 393 ОПшТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ –
БАЧКА ТОПОЛА (?–1991), 1969–1991

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 1,2 m
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442 ИАСу, Ф. 392, Записник ИАСу-а о примопредаји архивске грађе бр. 03-17/10 од 20. августа
1991. године.



Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа фонда чине нормативна акта, записници, преписка.
Историјат ствараоца фонда: 
Организација и извођење задатака Секретаријата за народну одбрану

у Бачкој Тополи, регулисани су Статутом општине Бачка Топола из 1974.
године. Делокруг рада био је: спровођење политике и система ОНО,
предлагање мера за израду плана, организовање, опрема цивилне за-
штите, организовање криптозаштите, уређење ратне локације, спрово-
ђење вежби и слично.

Историјат фонда: 
Архивска грађа је преузета 1991. године.
Степен сачуваности: 
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 394 ОПшТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ –
СУБОТИЦА (?–1991), 1965–1990

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 6,5 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: записници, наредбе, упутства, извештаји, решења

и слично.
Историјат ствараоца фонда: 
Општински секретаријат за народну одбрану – Суботица био је део

укупног система одбране Југославије. Када је та држава престајала да
220
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443 ИАСу, Ф. 394, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске граће ИАСу бр. 03-17/13,
од 23.12.1991. године.

444 Т. Сегединчев, Браћа Владислав и Јован Манојловић, у: Ex Pannonia, 9–10, 2006, стр. 18.

функционише и постоји као организована творевина, престао је да посто-
ји и тај орган система.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета према архивској књизи, која је уредно вођена

у време постојања регистратуре.443

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани. 

Ф. 395 ДР ВЛАДИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(1869–1938), 1927–1938

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. /; 0,07 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуванесу две књиге са списковима легализованих превода и

списком легализованих преписа.
Историјат ствараоца фонда:
Др Владислав Манојловић (1869–1938) је рођен у Суботици од оца

Самка и мајке Милеве, рођене Милосављевић. У Суботици је завршио
основну школу и гимназију. Правни факултет је завршио у Будимпешти.
Промовисан је за доктора политичких наука, а затим и за доктора права.
Адвокатски испит је положио 1900. године. После завршених студија у
Будимпешти, своју каријеру је отпочео као млади адвокат у Суботици.444

Најдоминантнија активност којом се бавио у животу је везана за
функцију председника српске црквене општине. За време његовог ман-
дата извршено је низ значајних реформи у црквеној општини. У времену



док је он био председник извршено је темељно реновирање и обнавља-
ње православне цркве у Суботици. 

Време Првог светског рата проводи као хусарски официр на руском
фронту. На тромесечни одмор по наређењу војне команде одлази у
Сомбор где га затиче завршетак рата. После преузимања управе од
стране српско-буњевачког народног већа, враћа се у Суботицу. Овде
одмах  почиње да ради на формирању српско-буњевачког већа.445

На Великој скупштини 25. новембра 1918. године, Војводина је
прикључена Србији. Тој Скупштини је присуствовао и Др Владислав
Манојловић. Велики народни савет изабрао га је за члана Народне
управе, која је била прва народна влада северних крајева, где му је
поверено управљање финансијама. После уједињења постаје Велики
жупан Бачке жупаније, а 1927. постаје подпредседник обласне скупштине
Бачке.

За краљевског јавног бележника је постављен 1921. године и тај посао
је обављао до смрти 1938. године.

Владислав Манојловић је био главни иницијатор оснивања суботичке
„Српске штедионице д.д.“, председник Удружења привредника у Суботи-
ци, члан Месног школског одбора, председник „Руско–СХС клуба 1921.
године, председник Аутомобилског клуба у Суботици. Био је акционар и
оснивач неколико фабрика у Суботици.

Историјат фонда:
У депоима Архива, 1990. године пронађене су две књиге Јавног бе-

лежника Др Владислава Манојловића из Суботице.446

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 396 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ / РЗЗС – СУБОТИЦА
(1964–1996), 1981–1991

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 13,12 m
Језик грађе: српски 
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445 Исто.
446 ИАСу, Ф. 395, Досије фонда, Службена белешка, 1/3.



Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: деловодници, завршни рачуни, матичне књиге

запослених, персонални досијеи запослених, М4 обрасци, листе зарада,
записници.

Историјат ствараоца фонда: 
Закон о престанку Општег закона о стамбеним заједницама, који је

донет 1964. године, укинуо је стамбене заједнице и омогућио формирање
месних заједница на простору Југославије. Радна заједница заједничких
служби месних заједица формирана је Одлуком Скупштине општине
Суботица, 1. јула 1981. године, а укинута је 30. септембра 1991. године
одлуком оснивача.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у више наврата, од Скупштине општине

Суботица.447

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 397 ОПшТИНСКИ ДРУшТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
САМОУПРАВЉАЊА – БАЧКА ТОПОЛА (1974–1991), 1975–1991
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; к. /; 7,12 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: представке и предлози, службене белешке, разни

предмети, овавештења, уписници, деловодник.
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447 ИАСу, Ф. 396, Досије фонда, Записници о примопредаји архивске грађе из 1992. и 2007.
године.



Историјат ствараоца фонда: 
Према важећим правним прописима тадашње државе, оснивач Дру-

штвеног правобраниоца самоуправљања општине била је Скупштина
општине. Друштвени правобранилац самоуправљања као самостални
орган који је покретао поступак за заштиту самоуправних права, уведен
је Уставом СФРЈ из 1974. године. Тим уставом подробније су наглашена
и разрађена друштвена заштита самоуправних права и друштвене
својине и утврђени органи који остварују ту заштиту. Друштвени право-
браиоци укинути су услед промене друштвеног система, почетком
последње деценије двадесетог века.

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је у регистратурски сређеном стању, у просто-

ријама Скупштине општине Бачка Топола.448

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 398 ОПшТИНСКИ ДРУшТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
САМОУПРАВЉАЊА – СУБОТИЦА (1974–1991), 1975–1991

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 15; к. /; 11,73 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: записници, књиге евидентираних кандидата за

пријем у Савез комуниста, плакете, персонални досијеи радника, правил-
ници, регистри, матична књига, самоуправни општи акти.

Историјат ствараоца фонда: 
Према важећим правним прописима тадашње државе, оснивач Дру-

штвеног правобраниоца самоуправљања општине била је Скупштина
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448 ИАСу, Ф. 397, Досије фонда, Записник о припмопредаји архивске грађе, бр. 03-17/6 од
10.4.1992. године.



општине Суботица. Друштвени правобранилац самоуправљања као
самостални орган који је покретао поступак за заштиту самоуправних
права, уведен је Уставом СФРЈ из 1974. године. Тим уставом подробније
су наглашена и разрађена друштвена заштита самоуправних права и
друштвене својине и утврђени органи који остварују ту заштиту. Дру-
штвени правобраиоци укинути су услед промене друштвеног система,
почетком последње деценије двадесетог века. 

Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 14. априла 1992. године, у регистратурски

сређеном стању.449

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 399 ОСНОВНА шКОЛА „VIII ВОЈВОЂАНСКА УДАРНА БРИГАДА“
– СУБОТИЦА (?–?), 1921–1950

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 13; к. /; 0, 30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе, Матичне књиге и Дневнике

са прозивницима који садрже податке: о ученицима (име и презиме,
датум и место рођења, име и занимање родитеља), о броју разреда и
ученика у њима, о наставним предметима и показаном успеху појединих
ученика и друго. Сачуване су Матичне књиге ученика.

Историјат ствараоца фонда: 
После ослобођења и уједињења 1918. па све до мађарске окупације,

на североисточном простору града деловало је више народних школа на
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449 ИАСу, Ф. 398, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-17/8, од
14.4.1992. године.



три локације: две на Мајшанском путу (Државна основна школа „Косово“,
и државна основна школа „Петар Прерадовић“), а једна на Чавољу (Др-
жавна основна школа „Милош Обилић“) где су насељени добровољци
који су се борили у Српској војсци током Првог светског рата. У периоду
окупације (1941–1944), школе су радиле по окупационом систему, док по
завршетку Другог светког рата и ослобођења, школе су почеле да раде по
школском систему ФНР Југославије. 

Школа је често мењала име, а садашње јој је Основна школа „Мај-
шански пут“. 450

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном и код појединих књига у

оштећеном и јако оштећеном стању.451 Приликом архивистичког сређива-
ња није вршено излучивање.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 400 ОСНОВНА шКОЛА „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“ (NéPHŐsÖK 
ÁLTaLÁNOs IsKOLa) – ЧАНТАВИР (?–?), 1899–1944 (1955)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 147; к./ ; 2,27 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен.
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Микрофилмовано: микрофилмовано 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи опште податке о раду школе Матичне књиге и Дневнике

са прозивницима које садрже податке о ученицима (име и презиме, датум
и место рођења, име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика
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450 ИАСу, Ф. 399, Досије фонда. Школа је носила назив ОШ „VIII Војвођанска бригада“ од
1.10.1974. до 30.10.2002. Када је архивски материјал преузет, а потом и архивистички сређи-
ван, за име фонда узет је тада последњи назив школе.

451 ИАСу, Ф. 399, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/14 од
04.06.1992; Белешка 6/3.



у њима, о наставним предметима и показаном успеху појединих ученика,
школског одбора.

Историјат ствараоца фонда: 
За време Аустроугарске, школа је радила као Мађарска основна

народна школа. После ослобођења и уједињења 1918. па све до ма-
ђарске окупације, на североисточном простору града деловало је више
народних школа на више локација у којима су осим домицијалне деце
ишла и деца насељених добровољаца, који су се борили у Српској војсци
током Првог светског рата. У периоду окупације (1941–1944) школе су
радиле по окупационом систему, док по завршетку Другог светког рата и
ослобођења, школе су почеле да раде по школском систему ФНР
Југославије.

После завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа је почела
да ради по школском систему ФНР Југославије. Школа је често мењала
име, а садашње је добила 1976.452

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном и оштећеном стању.453

Приликом архивистичког сређивања издвојена је документација Занатске
школе у Чантавиру.454 Није вршено излучивање.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 401 ОПшТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА ТОПОЛА

(1953–1990), 1949–1990
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 27; к. 60; фасц. 264; 33,48 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
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452 ИАСу, Ф. 400, Досије фонда, 8/3. 
453 ИАСу, Ф.400, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/14 од

04.06.1992; Белешка 6/3.
454 Види: ИАСу, Ф. 443.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи разне записнике са седница, конференција, савета,

деловоднике, извештаје, персоналну и финансијску документацију.
Историјат ствараоца фонда:
Социјалистички савез радног народа израстао је из Народног фронта,

односно Народноослободилачког фронта који је био облик политичког
организовања за време Народноослободилачке борбе и социјалистичке
револуције. Након промена у организационој структури Народног фронта
1953. године, он прераста у Социјалистички савез рандог народа Југо-
славије (ССРНЈ). Од исте године почињу да постоје и Општинске
организације социјалистичког савеза радног народа, па тако и на тери-
торији среза Бачке Тополе. Овај једнопартијски политички систем по-
стојао је до 1990. године када је од  тадашњег Савеза комуниста Србије
и ССРНС, створена нова политичка партија, Социјалистичка партија
Србије .

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је од Општинског одбора Социјалистичке

партије Србије, Бачка Топола 1992. године у одговарајућим јединицама
паковања и као таква је смештена у депо Историјског архива Суботица.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 402 КРО СУБОТИЦА – ООУР „ВЕНОПЛАСТ“ – СУБОТИЦА
(1984–1987), 1966–1987

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 7; к. 5; 1 m + 0,65 m несређене грађе
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине финансијске књиге, матичне књиге запослених,

као и финансијски и персонални списи.
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Историјат ствараоца фонда:
Решењем основног суда удруженог рада Фи: бр.13/84 од 4.01.1984.

године, ООУР Венопласт уписан је у судски регистар. Његова основна
делатност била је производња вештачких надгробних венаца, производа
од пластике и пратеће погребне опреме, као и промет истих.

Споредна делатност овог предузећа била је производња предмета од
неметала: цвећа од пластичних маса, абажура, привезака, мртвачких
покрова од платна и сличних производа.

На основу правоснажне одлуке Скупштине општине Суботица одр-
жане на седници Већа удруженог рада и друштвено-политичког већа
дана 30.12.1986. године,покренут је ликвидациони поступак. Виши суд у
Суботици је 20. фебруара 1987. године донео решење о спровођењу
поступка редовне ликвидације, заведене под бројем Р1. 1/87.

Историјат фонда:
Регистратурски материјал фонда преузет је 1992. године од Радне

заједнице заједничке службе КРО „10 октобар“ – Суботица. Након
сређивања, архивска грађа премештена је из регистратора у архивске
кутије. 

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуванe. 
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 403 ОПшТИНСКИ ДРУшТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
САМОУПРАВЉАЊА (KÖzségI TÁrsaDaLmI ÖNIgazgaTÁsI

ÜgYész) – МАЛИ ИЂОш (1975–1991), 1986–1989
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; досије 27; 0,30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од уписника предмета и службених белешки.
Историјат ствараоца фонда:
Према важећим правним прописима тадашње државе, оснивач

Друштвеног правобраниоца самоуправљања општине била је Скупштина
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општине. Друштвени правобранилац самоуправљања као самостални
орган који је покретао поступак за заштиту самоуправних права, уведен
је Уставом СФРЈ из 1974. године. Тим уставом подробније су наглашена
и разрађена друштвена заштита самоуправних права и друштвене
својине и утврђени органи који остварују ту заштиту. Друштвени право-
браниоци укинути су услед промене друштвеног система, почетком
последње деценије двадесетог века.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1992. године455 у регистратурски сређеном

стању.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 404 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ДЕСКИ – ДЕСКА
(1911–1925), 1911–1925

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са општим подацима 
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине подаци о раду задруге, њеним члановима,

пословању, записници са Управног одбора и Скупштине
Историјат ствараоца фонда:             
Задруга је основана под називом „Српска земљорадничка задруга”,

1911. године.456 Циљ задруге је био да унапређује материјално стање
својих чланова (уновчи и набавља пољопривредне производе и опреме
непосредно између својих чланова и купаца, даје кредите члановима), и
уопште води ка напретку. Престала је са радом 1925.457
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455 ИАСу, Ф. 403, Записник о преузимању 03-17/10 од 07.05.1992. године
456 ИАСу, Ф. 404, Досије фонда 4/5, Оснивачка скупштина се одржала 04.06.1911.
457 Исто.



Историјат фонда:
Архивска грађа, је издвојена из архивског материјала који се већ

налазио у ИАСу. Приликом архивистичког сређивања није вршено излу-
чивање а једина сачувана књига записника је стављена са списима у
архивску кутију.

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 405 ОСНОВНА шКОЛА „ВЛАДИМИР НАЗОР“ (VLaDImIr NazOr
ÁLTaLÁNOs IsKOLa) – ПАЛИЋ (1961–?), 1921–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10; к. /; 0,15 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 подаци о ученицима из уписница.
Историјат ствараоца фонда:
Основна школа на Палићу наставља са образовно-васпитном функци-

јом школа које су некада радиле на територији Палића, Радановца,
Шупљака, Хајдукова, Бачких Винограда и Лудоша. Сачувана архивска
грађа се односи на период 1921–1944. година.

Школа од 1961. године носи назив Основна школа „Владимир Назор“.
Од 1998. године назив се мења у Основна школа „Мирослав Антић“.

Историјат фонда:
Грађа овога фонда је преузета од ОШсновне школе „Владимир Назор“

(Általalános iskola), маја 1992. године.458
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458 ИАСу, Ф. 405, Досије фонда, Записник о преузимању фонда бр. 03-13/17 од 25. априла
1992. године.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 406 ОСНОВНА шКОЛА „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1921–1945

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 0,16 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Микрофилмовано: делимично микрофилмовано 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге које садрже податке: о ученицима (име

и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о броју
разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном успеху
појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1871. године као Општинска основна народна

школа којој је био назив Св. Рока. За време Аустроугарског царства, настава
се изводила на мађарском а од ослобођења и уједињења на српском на-
ставном језику од првог до четвртог разреда. У периоду 1926–1929, у истој
школској згради ради и Пољопривредна-продужна школа. За време мађар-
ске окупације вршена је сегрегација деце. После завршетка Другог светког
рата и ослобођења, школа је почела да ради по школском систему ФНР
Југославије. Четвороразредна Основна школа у Малој Босни је органи-
зована као истурено одељење. Школа је често мењала име, а садашње је
добила1961. по знаменитом револуционару Ивану Милутиновићу.459

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.460 Приликом архиви-

стичког сређивања није вршено излучивање.
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459 ИАСу, Ф. 406, Досије фонда 6/5.
460 ИАСу, Ф. 406, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-17/25 од

25.06.1992.



Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису преузети.

Ф. 407 ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОМАЋА РАДИНОСТ“ –
СУБОТИЦА (1964–1971), 1963–1971

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 12; к. 6; 1,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи деловоднике, финансијске и персоналне књиге, за-

писнике, нормативна акта, извештаје, преписке као и персоналне и
финансијске списе.

Историјат ствараоца фонда:
Занатско предузеће „Домаћа радиност“ Суботица основано је

17.02.1964. године одлуком Савета II стамбене заједнице у Суботици под
називом: Самостална занатска радња уметничког заната „Домаћа
радиност“.

Године 1966. предузеће је променило назив у Занатско предузеће
„Домаћа радиност“. Своју делатност радници предузећа обављали су
што на адреси Матка Вуковића бр. 8, што организацијом рада код куће.
Због слабог пословања 1969. године предузеће је стављено под прину-
дну управу. Тада мења назив у „Рекорд“ Индустрија за израду лаке
конфекције и трикотаже, као и свих врста роба домаће радиности,
Суботица.

Принудна управа укинута је 1970. године, а са радом је престала
наредне године када се припојила „Бачкапродукту“ из Суботице.

Историјат фонда:
Грађа је преузета 1978. године од ликвидационе комисије

Индустријско текстилног комбината „Бачкапродукт“ заједно са грађом
„Бачкапродукта“ и обухвата период од 1963. до 1971. године. Сређивању
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461 ИАСу, Ф. 407, Досије фонда, Записници о излучивању бр. 03-488/1 од 30.05.1978; 04-19/8
од 13.08.1992.

се приступило 1992. године и том приликом је грађа премештена из
фасцикли у архивске кутије. Излучено је 20,21 m грађе.461

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментаро сачувани.

Ф. 408 ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1950–1971), 1947–1971

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 35; к. 63; 6,20 m
Језик грађе:  српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи деловоднике, финансијске и персоналне књиге, као и

разне записнике, нормативна акта предузећа, разне извештаје, персо-
налне и финансијске списе као и фрагменте списа који се односе на
предузећа „Крим“ и „Домаћа радиност“.

Историјат ствараоца фонда:
Ова творница је настала 12.4.1950. године, спајањем предузећа „До-

маћа радиност“ и предузећа „Крим“ и пословала је под називом Градско
привредно предузеће „Домаћа радиност“. Предмет њеног пословања
била је производња предмета домаће радиности као што је израда
вештачког цвећа, трикотажних предмета од вуненог и памучног предива,
израда кончане дугмади, а бавила се и корпарством.

Током 1952. године на основу решења Градског народног одбора бр.
6454/52 назив предузећа се мења у Градско предузеће „Боса Мили-
ћевић“. Из економских разлога предузеће је престало са израдом
вештачког цвећа и израдом корпи. До промене назива поново долази
1955. године у Творница трикотаже и кончане дугмади „Боса Мили-



ћевић“.462 Убрзо, предузеће поново мења свој назив: Творница трикотаже
„Боса Милићевић“ а предмет пословања је производња трикотажних
плетених предмета као и производња свих врста плетене робе. Седиште
предузећа налазило се на адреси Прерадовићева улица бр. 4 у
Суботици, док је бројала и две продавнице, једну у Суботици (ул. 10.
октобра бр. 2) и једну у Сенти (Генерала Петра Драпшина бр. 3).

Решењем Скупштине општине Суботица број 01-6914/1-70 од 21.
септембра 1970. године, предузеће је због слабог пословања стављено
под принудну управу, да би наредне године Скупштина донела решење
о стављању под ликвидацију овог предузећа. Творницу трикотаже „Боса
Милићевић“ преузело је предузеће „Бачкапродукт“.

Историјат фонда:
Грађа је преузета 1978. године заједно са грађом Индустријско

текстилног комбината „Бачкапродукт“ од ликвидационе комисије која је
водила ликвидациони поступак. Сређивању грађе се приступило 1992.
године, приликом којег је извршено излучивање безвредног регистра-
турског материјала у количини од 0,72 m.463

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 409 ДР ЛАЈОш КЕРН, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr.
KErN LajOs, KIrÁLYI KÖzjEgYzŐ) – TOPOLYa (БАЧКА ТОПОЛА)

(?–?), 1895–1902
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски срећен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду, именски регистар уз списе
Категоризација: /
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462 ИАСу, Ф. 408, досије фонда, решење Градског народног одбора бр.3924/55 од 21. октобра
1955. године.

463 ИАСу, Ф. 408, Записник о озлучивању 04-19/1 од 30.03.1993. године.



Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже опоруке из периода 1895–1902. и један купопродајни

уговор из 1902. године.
Историјат ствараоца фонда:
Рад јавнобележничких канцеларија регулисан је 1874. године закон-

ским чланом бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима.464 Јавни
бележници, лица јавног поверења, састављали су и отправљали јавне
исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама. Чували су њима
поверене исправе, новац или папире од вредности и спроводили
поступке које би им суд поверио.

Први сачувани документ Краљевског јавног бележника др Лајоша
Керна датира из 1895. године. Седиште његове канцеларије било је у
Бачкој Тополи. Тачни подаци о почетку његовог деловања и престанку
рада као краљевског јавног бележника нису нам познати.

Историјат фонда:
Архивска грађа др Лајоша Керна преузета је од Општинског суда у

Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског суда Бачка Топола
и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.465 Фонд је издвојен из
архивске грађе Среског суда Бачка Топола 1992. године.466 Фонд је
сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 410 ДР ЂЕРЂ СИРЧИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr.
sIrcHIcH gYÖrgY, KIrÁLYI KÖzjEgYzŐ) – TOPOLYa (БАЧКА

ТОПОЛА) (?–?), 1903–1911
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /;  к. 1; 0,12 m
Језик грађе: мађарски
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464 Законски члан бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима из 1874. године (A közjegy-
zőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk).

465 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

466 ИАСу, Ф. 409, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.
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467 Законски члан бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима из 1874. године (A közjegy-
zőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk).

468 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

469 ИАСу, Ф. 410, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.

Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар

(1906, 1909), опоруке (1903–1911) и предмете у вези са спровођењем
оставинског поступка (1903, 1904, 1907). Садрже податке за становнике
Бачке Тополе, Чантавира, Фекетића, Ловћенца, Малог Иђоша, Пачира и
Старе Моравице.

Историјат ствараоца фонда:
Рад јавнобележничких канцеларија регулисан је 1874. године закон-

ским чланом бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима.467 Јавни
бележници, лица јавног поверења, састављали су и отправљали јавне
исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама. Чували су њима
поверене исправе, новац или папире од вредности и спроводили
поступке које би им суд поверио.

Подаци о престанку рада канцеларије нису сачувани. Први сачувани
документ краљевског јавног бележника др Ђерђа Сирчића датира из
1903. а последњи из 1911. године. Седиште његове канцеларије било је
у Бачкој Тополи.

Историјат фонда:
Архивска грађа др Ђерђа Сирчића преузета је од Општинског суда у

Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског суда Бачка Топола
и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.468 Фонд је издвојен из
архивске грађе Среског суда Бачка Топола 1992. године.469 Фонд је
сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.



Ф. 411 ДР ГЕРГЕ ИЗОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr. IzOr
gErgŐ, KIrÁLYI KÖzjEgYzŐ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1911–1921
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски, мађарски и немачки
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Јавнобележничка акта уз општи пословни регистар садрже углавном

купопродајне, даровне и раздеобне уговоре, док су депозити углавном
тестаменти који су давани јавном бележнику на чување.

Историјат ствараоца фонда:
Рад јавнобележничких канцеларија регулисан је 1874. године закон-

ским чланом бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима. Јавни беле-
жници, лица јавног поверења, састављали су и отправљали јавне
исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама. Чували су њима
поверене исправе, новац или папире од вредности и спроводили
поступке које би им суд поверио.

Први сачувани документ краљевског јавног бележника др Гергеа
Изора датира из 1911.  а последњи из 1921. године. Седиште његове
канцеларије  је било у Бачкој Тополи, а територијална надлежност његове
канцеларије протезала се  на општине Бачка Топола, Бајша, Чантавир,
Фекетић, Ловћенац, Мали Иђош, Пачир и Стару Моравицу. Тачни подаци
о почетку и престанку рада канцеларије нису познати. 

Историјат фонда:
Архивска грађа др Герге Изора преузета је од Општинског суда у

Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског суда Б. Топола и
грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.470 Фонд је издвојен из
архивске грађе Среског суда Бачка Топола 1992. године.471 Фонд је
сређен исте године.
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470 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

471 ИАСу, Ф. 411, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.
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472 Законски члан бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима из 1874. године (A közjegy-
zőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk).

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 412 ДР АНДРИЈА ПЛЕТИКОСИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ
БЕЛЕЖНИК – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1924–1934

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар

(купопродајни, раздеобни, даровни уговори...), опоруке, предмете у вези
са спровођењем оставинског поступка као и депозитима – акта поверена
на чување.

Историјат ствараоца фонда:
Рад јавнобележничких канцеларија регулисан је 1874. године закон-

ским чланом бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима.472 Јавни
бележници, лица јавног поверења, састављали су и отправљали јавне
исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама. Чували су њима
поверене исправе, новац или папире од вредности и спроводили
поступке које би им суд поверио.

Први сачувани документ јавнобележничке канцеларије Андрије
Плетикосића датира из 1924. године. Њено седиште је било у Бачкој
Тополи, а територијална надлежност канцеларије обухватала је насеља:
Бачка Топола, Бајша, Чантавир, Фекетић, Ловћенац (Секић), Мали Иђош,
Пачир и Стара Моравица. Тачни подаци о почетку и престанку рада
канцеларије нам нису познати.

Историјат фонда:
Архивска грађа др Андрије Плетикосића преузета је од Општинског

суда у Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског суда Бачка
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473 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

474 ИАСу, Ф. 412, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.

475 Службене новине Краљевине Југославије бр. 220-LXXVII од 26. IX 1930.

Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.473 Фонд је
издвојен из архивске грађе Среског суда Бачка Топола 1992. године.474
Фонд је сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 413 ДР СИМА ПОПОВИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(?–?), 1934–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар,

опоруке, оставинске предмете и записнике о прегледу пословања
јавнобележничке канцеларије.

Историјат ствараоца фонда:
Рад јавнобележничких канцеларија за време Краљевине Југославије

регулисан је Законом о јавним бележницима.475 Јавне бележнике је
постављала државна власт и дала им карактер лица јавног поверења да
по прописима горе поменутог Закона састављају и отправљају јавне
исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама; да примају
исправе, новац или папире од вредности ради чувања (депозит), као и да
по налогу судова или других јавних власти проводе поступке које им се
по Закону могу поверити. С обзиром на то да горе наведени Закон није
дозволио спајање адвокатуре и јавног бележништва, бележницима је
заступање странака у грађанским споровима, у кривичном и извршном



поступку у своме службеном месту, било дозвољено само у случају када
у том месту није било адвоката или када законом није било прописано
заступање преко адвоката.

Тачни подаци о почетку рада јавнобележничке канцеларије др Симе
Поповића датира из 1934. године. Њено седиште је било у Бачкој Тополи.
Канцеларија је престала са радом 1941. године.

Историјат фонда:
Архивска грађа јавног бележника др Симе Поповића преузета је од

Општинског суда у Бачкој Тополи 1989. године, заједно са грађом Среског
суда Бачка Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.476
Фонд је издвојен из архивске грађе Среског суда Бачка Топола 1992.
године.477 Фонд је сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 414 ДР шАНДОР ПУМЕР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr.
PUmmEr sÁNDOr, KIrÁLYI KÖzjEgYzŐ) – TOPOLYa (БАЧКА

ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,25 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар

из периода 1941–1944, неколико депозита из 1943. и 1944. године и један
предмет у вези са спровођењем оставинског поступка из 1944. године.
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476 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

477 ИАСу, Ф. 413, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.
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478 Законски члан бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима из 1874. године (A közjegy-
zőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk).

479 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

480 ИАСу, Ф. 414, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.

Историјат ствараоца фонда:
Др Шандор Пумер, по занимању адвокат, рођен је 1899. године у

Новом Саду. Као привремени јавни бележник (именован од Команде
места среза Бачка Топола) радио је од 20. маја 1941. године све до
укидања војне управе, тј. до 15. августа 1942. године. Затим наставља
рад као краљевски јавни бележник.478 Његова територијална надлежност
обухватала је општине Бачка Топола, Чантавир, Мали Иђош, Ловћенац,
Фекетић, Бајша, Стара Моравица и општину Пачир. Седиште канцеларије
било је у Бачкој Тополи. Шандор Пумер престао је са радом по ма-
ђарским правним прописима током октобра 1944. године (последњи
јавнобележнички акт датира од 6. октобра 1944. године).

Историјат фонда:
Архивска грађа јавног бележника др Шандора Пумера преузета је од

Општинског суда у Бачкој Тополи 1989. године, заједно са грађом Среског
суда Бачка Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.479
Архивска грађа (једна књига и две фасцикле) је издвојена из архивске
грађе Среског суда Бачка Топола 1992. године.480 Фонд је сређен исте
године.

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 415 ДР ЈОЖЕФ МАЈОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr.
majOr józsEF, KIrÁLYI KÖzjEgYzŐ) – TOPOLYa (БАЧКА ТОПОЛА)

(1942–1944), 1942–1944 
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 9; 1,08 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /



Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар

(купопродајни и даровни уговори, раздеобне нагодбе, уговори о посве-
дочењу...), депозите, опоруке, оставинске предмете као и поднеске.

Историјат ствараоца фонда:
Након укидања војне управе 15. августа 1942. године, др Јожеф Мајор

обавља дужности јавног бележника.481 Његова територијална надлежност
обухватала је општине Бачка Топола, Чантавир, Мали Иђош, Ловћенац,
Фекетић, Бајша, Стара Моравица и општину Пачир. Седиште канцеларије
било је у Бачкој Тополи. Др Јожеф Мајор престао је са радом по
мађарским правним прописима током октобра 1944. године (последњи
јавнобележнички акт уз пословни регистар датира од 4. октобра исте
године).

Историјат фонда:
Архивска грађа јавног бележника др Јожефа Мајора преузета је од

Општинског суда у Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског
суда Б. Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.482
Архивска грађа овог фонда је издвојена из архивске грађе Среског суда
Бачка Топола 1992. године.483 Фонд је сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 416 ДР РЕЖЕ СЛЕЗАК, ПРИВРЕМЕНИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (Dr.
szLEzÁK rEzsŐ, IDEIgLENEs KÖzjEgYzŐ)

(1941–1942), 1941–1942
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
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481 Законски члан бр. 35 угарског Закона о јавним бележницима из 1874. године (A közjegy-
zőkről szóló 1874. évi XXXV. törvénycikk).

482 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

483 ИАСу, Ф. 415, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.
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484 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

485 ИАСу, Ф. 416, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже јавнобележничке исправе уз општи пословни регистар,

поднеске и оставинске предмете. Књига као посебне инвентарне једи-
нице у овом фонду нема јер је др Реже Слезак за јавнобележничке
евиденције користио регистре и именике јавнобележничке канцеларије
др Луке Богдановића (Ф. 417).

Историјат ствараоца фонда:
За време окупације и војне управе, територије „јужних крајева“

инкорпориране су у састав Краљевине Мађарске. Др Реже Слезак
обављао је послове јавног бележника на територији Среског суда Бачка
Топола као привремени јавни бележник од маја 1941. до јануара 1942.
године. Седиште његове канцеларије било је у Бачкој Тополи.

Историјат фонда:
Архивска грађа јавног бележника др Режеа Слезака преузета је од

Општинског суда у Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског
суда Бачка Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.484
Архивска грађа овог фонда је издвојена из архивске грађе Среског суда
Бачка Топола 1992. године.485 Фонд је сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге (у саставу Ф. 417) су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 417 ДР ЛУКА БОГДАНОВИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК – БАЧКА
ТОПОЛА (1932–1941), 1932–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 11; к. 25; 3,48 m
Језик грађе: српски



Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже купопродајне уговоре, раздеобне нагодбе, уговоре о

посведочењу, даровне уговоре, уговоре о арондацији, тестаменте, пред-
мете оставинских поступака, уговоре о укидању имовинских заједница,
документе о преузимању на чување исправа разне врсте, чак и ори-
гинална уверења Добровољачког одсека Генералштабног одељења
Министарства војске и морнарице Краљевине Југославије о добивеној
добровољачкој земљи.

Историјат ствараоца фонда:
За време Краљевине Југославије рад јавнобележничких канцеларија

регулисан је Законом о јавним бележницима (нотарима).486 Јавне
бележнике је постављала државна власт и дала им карактер лица јавног
поверења, да по прописима горе поменутог Закона састављају и
отправљају јавне исправе о правним пословима, изјавама и чињеницама;
да примају исправе, новац или папире од вредности ради чувања
(депозит), као и да по налогу судова или других јавних власти проводе
поступке које им се по Закону могу поверити. С обзиром на то да горе
наведени Закон није дозволио спајање адвокатуре и јавног бележништва,
бележницима је заступање странака у грађанским споровима, у кри-
вичном и извршном поступку у своме службеном месту било дозвољено
само у случају када у том месту није било адвоката или када законом
није било прописано заступање преко адвоката.

Лука Богдановић судски приправник Котарског суда у Земуну
постављен је за судију Среског суда у Суботици 1932. године. Исте
године Др Лука Богдановић даје оставку и постављен је за јавног
бележника у Бачкој Тополи.

Јавнобележничка канцеларија др Луке Богдановића почела је са
радом августа 1932. године. Седиште канцеларије је било у Бачкој
Тополи. Службено подручје канцеларије обухватало је територију Сре-
ског суда Бачка Топола (Бачка Топола, Бајша, Чантавир, Фекетић, Мали
Иђош, Секић, Стара Моравица). Канцеларија је престала са радом крајем
марта 1941. године (последњи акт заведен је у пословни регистар 30.
марта 1941. године).
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486 Службене новине Краљевине Југославије бр. 220-LXXVII од 26.09.1930.



Историјат фонда:
Архивска грађа јавног бележника др Луке Богдановића преузета је од

Општинског суда у Бачкој Тополи 1989. године заједно са грађом Среског
суда Бачка Топола и грађом других јавних бележника из Бачке Тополе.487
Архивска грађа овог фонда је издвојена из архивске грађе Среског суда
Бачка Топола 1992. године.488 Фонд је сређен исте године.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 418 ОПшТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА
РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (VajDasÁg DOLgOzó NéPéNEK
szOcIaLIsTa szÖVETségE KÖzségI VÁLaszTmÁNYa) – МАЛИ

ИЂОш (1946–1990), 1961–1990
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 38; 4,6 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Списи садрже записнике, преписку, разне извештаје, заседања извр-

шних одбора, комисија, секција, податке о месним заједницама као и
суседним селима Фекетић и Ловћенац.

Списи који не поседују деловодну ознаку односе се на међуна-
ционалне односе, затим на питања здравства, школства, исплате плата,
прегледе буџета, предлоге, доделе признања итд.

Историјат ствараоца фонда:
Општинска конференција Социјалистичког савеза радног народа

Војводине (ССРНВ) – Мали Иђош је била део Социјалистичког савеза
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487 ИАСу, Ф. 346, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-18/6 из 1989.
године.

488 ИАСу, Ф. 417, Досије фонда, Извештај о разграничењу фондова јавних бележника из
Бачке Тополе, 1992. година.
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489 ИАСу, Ф. 418, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-17/26.

радног народа Југославије (ССРНЈ). Она је замишљена као организација
на највишем нивоу, на нивоу федерације, чији је циљ био да организује
раднике у целој земљи. Социјалистички савез радног народа је био део
политичког система социјалистичке Југославије. Њени корени досежу до
Народног фронта који је настао за време Народноослободилачког рата и
социјалистичке револуције. Њен задатак био је да уједини све снаге у
борби против квислинга, окупатора и фашиста. На конгресу 1953. године,
Народни фронт мења име и прераста у ССРНЈ. На њену даљу судбину,
утиче развој социјалистичког самоуправљања, те тако она постаје нај-
масовнија друштвено-политичка организација која обухвата све раднике
тј. цео радни народ Југославије. Следећа велика промена десила се
1961. године када она постаје главни носилац политике самоуправљања.
Од 1967. године ССРНЈ добија нови Статут који предвиђа да главни
органи на локалним нивоу буду конференције. На локалном нивоу то је
Општинска конференција са председништвом, извршним одбором и
комисијама које се формирају по потреби. По томе угледу је била
организована Општинска комисија ССРНВ Мали Иђош.

Како је ССРНЈ организован по територијалном принципу, његове су
основне честице месне организације које се као такве даље удружују у
општинске конференције тј. општинске организације каква је била и ова
– Мали Иђош (у коју је уврштена и месна заједница Фекетић).

Услед промена које су уследиле крајем 80-их година, појавом поли-
тичког плурализма, дошло је до распада Савеза комуниста Југославије.
У Србији је Савез комуниста Србије успео да се задржи и 16. јула 1990.
године ујединио се у ССРН Србије. На тај начин је настала странка
Социјалистичка партија Србије која заправно представља следбеника
некадашње ССРНВ.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1992. године489 у регистратурски сређеном

стању из које је касније у више наврата вршено излучивање безвредног
регистратурског материјала. Грађа је одлагана по деловодним бројевима
са и без класификационих ознака.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.



Ф. 419 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД – СУБОТИЦА 
(1954–1975), 1945–1975

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 33,92 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства:
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда састоји се од уписника и регистара који носе ознаку Фи,

која се односи на регистрацију фирми, привредних предузећа, државних
привредних предузећа, продавница, трговински предузећа, земљорад-
ничких задруга за територију Суботице, Бачке Тополе, Сенте, Апатина,
Сомбора, Аде, Кањиже и Хоргоша.

Историјат ствараоца фонда:
Окружни привредни суд у Суботици основан је на основу Закона о

привредним судовима 1954. године,490 за подручје Бачке Тополе, Сенте и
Суботице.491 У његовој је надлежности да суди за привредне спорове у
којима вредност спорног предмета не прелази 1,000.000 динара, спорове
за накнаду штете ако висина накнаде не прелази износ од 1,000.000
динара, привредне преступе привредним организацијама и одговорним
лицима у тим организацијама, одлучује у поступку принудне ликвидације,
води регистар привредних организација, спроводи извршење и друге
послове стављене у његову надлежност. На основу одлуке Савезног
извршног већа,492 регистрацију привредних предузећа врши окружни
привредни суд на чијем се подручју налази седиште привредне орга-
низације, а детаљно упутство о регистрацији привредних предузећа
објављено је у службеном листу бр. 45/1954. године.

Како је овај суд основан 1954. године, у периоду од 1945. до 1954.
један део решења о оснивању предузећа издавао је Градски Народни
Одбор493 као и Окружни суд у Суботици. Исте 1946. године донет је
правилник о регистрацији државних привредних предузећа који детаљно
предвиђа и наводи поступак регистрације.494
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490 Службени лист ФНРЈ бр. 31/1954, стр. 529–537.
491 Службени лист АПВ бр. 11/1955, стр. 69–70.
492 Службени лист ФНРЈ бр. 43/1954, стр. 646.
493 Службени лист ФНРЈ бр. 50/1946, од 21. јуна 1946. године, стр. 573–574.
494 Службени лист ФНРЈ бр. 66/1946, од 16. августа 1946. године, стр. 801–803.
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495 Службени лист САПВ бр. 22/1972, стр. 742–743.
496 Службени лист САПВ бр. 24/1972, стр. 833.
497 Службени лист САПВ бр. 15/1975, стр. 644–658.

Године 1972. Покрајински секретаријат за правосуђе и општу управу
донео је правилник о унутрашњем пословању судова495 којим су одре-
ђена правила о унутрашњем пословању привредних судова. Између
осталог, окружни привредни суд је дужан да води уписнике за претходни
поступак по привредним преступима, уписник за привредне преступе,
парничне предмете, платне налоге, извршне предмете, уписник при-
нудних поравнања предузећа, стечаја над предузећем, пријава за упис у
регистар радних и других организација, разне грађанске предмете, судске
управе и поверљиве и строго поверљиве уписнике судске управе. Исте
године донет је Закон о територијалној надлежности привредних су-
дова496 према којем се Окружни привредни суд оснива за територију више
општина. Према томе, Окружни привредни суд у Суботици надлежан је за
територију општине Ада, Бачка Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента и
Суботица.

На овај начин је суд пословао све до 1975. године када је донет Закон
о судовима удруженог рада497 који су тада преузели надлежност Окружног
привредног суда.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у регистратурски сређеном стању у више

наврата од Окружног суда односно, трговинског, како је касније добио
назив. Вршено је и шкартирање безвредног регистратурског материјала.
Сређивање грађе фонда је у току.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 420 ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА - СУБОТИЦА
(1975–1991), 1977–1992

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 6,22 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства:
Категоризација:/



Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи списе са ознаком Фи самоуправне интересне заједнице

који се односе на регистрацију ових заједница.
Историјат ствараоца фонда:
Суд је у овоме облику конституисан доношењем Закона о судовима

удруженог рада498 1975. године. Потреба за овим самоуправним судом
настала је као последица доношења Закона удруженог рада. Према За-
кону, Основни суд удруженог рада одлучује у првом степену о споровима
из друштвено-економских и других самоуправних односа који су законом
стављени у његову надлежност. У првом степену одлучује о постојању
услова за организовање основних организација удруженог рада и радних
организација, о захтевима за заштиту права рада друштвеним сред-
ствима и других самоуправних права и друштвене својине. Поред тога
одлучује у споровима друштвено-економских и других самоуправних
односа, као што су спорови о правима радника, закључењу уговора,
правима и дужностима радника да организују основну организацију
удруженог рада, самоуправним правима и дужностима, итд. Такође одлу-
чује у споровима о стицању и престанку својства радника и у споровима
о другим самоуправним правима и обавезама радника из међусобних
односа организацијама Удруженог рада и другим правним лицима. Дакле,
стварна надлежност суда подробно је наведена у горе поменутом закону
као и месна. Овај суд надлежан је за територије општина Ада, Бачка
Топола, Кањижа, Мали Иђош, Сента и Суботица. Распадом организације
удруженог рада 1990. године, потреба за судом удруженог рада престаје.
Године 1991. донет је Закон о судовима499 којим је регулисана надле-
жност судова.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1993. године од Основног суда удруженог

рада заједно са грађом Окружног суда, и налази се у регистратурски
сређеном стању.

Степен сачуваности:
Књига нема.
Списи су мањим делом сачувани.
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498 Службени лист САПВ бр. 15/1975, стр. 644–658.
499 Службени гласник РС бр. 46/1991, стр. 1817–1822.



Ф. 421 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ОПшТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА – СУБОТИЦА (1946–1991), 1961–1991

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 81; 9,77 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: / 
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи разне записнике, извештаје председништва, комисија,

радне заједнице, преписке, разне анализе, реферате, нормативна акта
као и многе друге списе. Има много докумената који не садрже датум,
потпис, печат.

Историјат ствараоца фонда:
Општинска конференција Савеза социјалистичке омладине Војводине

(ОКССОВ) Суботица је радила као део Покрајинског комитета Савеза
социјалистичке омладине Војводине, која је била део Савеза социјали-
стичке омладине Југославије. Она је правни следбеник Савеза кому-
нистичке омладине Југославије (СКОЈ), Уједињеног савеза антифа-
шистичке омладине Југославије (УСАОЈ) и Народне омладине Југо-
славије (НОЈ).

Комунистичка партија Југославије (КПЈ) је током свог постојања
сматрала важним да се бави питањем омладине, па је тако при оснивању
КПЈ основан и Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ). Током
Другог светског рата, СКОЈ је био у служби партизанског покрета у борби
против окупационих снага и оружаних формација новонасталих држава.

Пошто је политика КПЈ била политика народног фронта против оку-
патора, зато се СКОЈ ујединио са осталим антифашистичким омла-
динским покретима и основао Уједињени савез антифашистичке
омладине Југославије (УСАОЈ), у оквиру којег је СКОЈ био главна снага
која је самостално деловала. Делокругу УСАОЈ-а припадала је и
Војводина, али је пуну активност обављала тек од краја 1944. године.
Почеци таквог организовања у Суботици се не могу установити јер грађа
није сачувана.

После Другог светског рата, УСАОЈ мења своје име у Народна омла-
дина Југославије (НОЈ). Она је организована у складу са организовањем
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нове федеративне државе по републикама, тако да је њен одељак била
и Народна омладина Војводине, која је имала приоритете и вредности
као КПЈ. Њен циљ је био да продре у све поре друштва у коме је била
присутна омладина. Основна организациона целина НОЈ-а је био актив
са председником и секретаријатом, а чланство су чинили омладинци из
фабрика, школа и установа једног насеља. Актив би своје конференције
одржавао годишње, када су се подносили извештаји о раду те би се
бирали делегати за конгрес НО Србије. Одбор је обављао текуће послове
у периоду између два конгреса. Као део Народног фронта Војводине,
Народна омладина Војводине, остваривала је његове циљеве (петого-
дишњи план, колонизација, аналфабетски течајеви, учествовање на
разним такмичењима, штафета младости итд.) 

На V конгресу КПЈ одржаном 1948. године, одлучено је да се НОЈ и
СКОЈ стопе у јединствену омладинску организацију, које су се 15–16.
децембра исте године и спојиле. Приликом организационих промена које
су уследиле, назив није мењан све до 1963. године када је донета одлука
о промени назива у Савез омладине Југославије. У Војводини је дело-
вала Покрајинска конференција Социјалистичке омладине Војводине
(ПКСОВ). Годишње једанпут се организовао заједнички састанак деле-
гата, када су се бирали извршни органи, председник, секретар и надзорна
комисија.

Процес децентрализације државе захватио је и омладинску орга-
низацију. У духу новог југословенског устава из 1974. године, њено се име
мења у Савез социјалистичке омладије Југославије, а њен део био је
Савез социјалистичке омладине Војводине, који је имао своје органи-
зације попут којих је била и суботичка. Савез социјалистичке омладине
је као организација дефинисана својим Статутом; у њу су добровољно
приступали млади људи као појединци или преко друштвених орга-
низација као колективни чланови. Циљеви Социјалистичког савеза
омладине Војводине (ССОВ) су били да чувају братство и јединство на
основама марксизма. ССОВ се расформирао распадом Југославије.
Организација престаје са радом 31. децембра 1990. године, а расфор-
мила се 31. јануара 1991. године.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 1993. године500 у несређеном стању у количини од 114

фасцикли, 8 свежњева и 7 књига. После сређивања и препакивања ар-
хивске грађе, количина износи 4 књиге и 81 архивска кутија.
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Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 422 ПРОСВЕТНО ПЕДАГОшКИ ЗАВОД – СУБОТИЦА 
(1966–1991), 1966–1991

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; к. 33; 4,03 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 Завода, наставним плановима и програ-

мима, извештаје васпитно-образовних установа, податке о наставном
кадру, учионицама и објектима, стручне елаборате и анализе, податке о
такмичењима ученика, мишљења о раду школа.

Историјат ствараоца фонда:
Завод је основан Решењем Скупштине општине Суботица број 06-

9322 од 29. марта 1966. године под називом: Просветно Педагошки Завод
у Суботици. Завод је почео са радом 1. априла 1966. године. Суоснивачи
Завода су били Скупштине општине: Ада, Бачка Топола, Кањижа, Мали
Иђош и Сента. Делатности Завода су биле следеће: Обављање педа-
гошко-инструктивне делатности и педагошког надзора, организовање
идејног и стручног усавршавања наставника и сарадника, праћење и
оцењивање педагошке вредности планова и програма васпитања и
образовања, опреме, уџбеника и приручника и других средстава васпит-
но-образовног рада, усавршавање мерила вредновања рада и обавља-
ње других послова у области стручног рада

Рад ове Установе је престао 1991. године, када надлештво над
васпитно-школским установама прелази у руке Министарства просвете.501



Историјат фонда:
Грађа овога фонда је преузета од Просветно Педагошког Завода

јануара 1993. године.502

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 423 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-А – СУБОТИЦА 
(1947–1991), 1949–1980

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 33; рег. 33; досијеи 372; 22,72 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су Записници Комисије Градског народног одбора Среза,

Удружења бораца, Савеза бораца, материја у вези са спомеником „Бала-
да вешаних“ и спомен плочом на „Жутој кући“, попис жртава рата,
деловодници, индекс резервних официра, материјал и магнетофонске
траке са годишњих скупштина.

Историјат ствараоца фонда:
Савез бораца НОР-а је основан у Београду 30. септембра 1947. го-

дине, као друштвено-политичка организација. Формирао се по терито-
ријалном принципу (насеље, село, град) по одлуци Општинске скупштине
тј. Општинског одбора СУБНОР-а.

Савез удружења борачких организација настао је 1961. године
спајањем трију борачких организација: Савеза бораца народноосло-
бодилачког рата (основаног 1947), Савеза ратних војних инвалида
(основаног 1945) и Удружења резервних официра и подофицира
(основаног 1952),503 те постаје СУБНОР.
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Највиши орган је била Скупштина (општинских СУБНОР-а, СУБНОР-
а покрајине и републичких организација), тј. Конгрес Савеза удружења
бораца НОР-а. 

Члан СУБНОР-а је могао да буде сваки грађанин  СФРЈ, чланство је
било појединачно и добровољно.

Све ове организације формиране су после Другог светског рата и
усвојиле су програм ССРНЈ и залагале су се за његово остварење. Оне
су се особито залагале за очување тековина народноослободилачке
борбе и социјалистичке револуције. Савез бораца је учествовао у
изградњи социјалистичких друштвених односа.

Организација је престала са радом 1991. године, након распада
земље.

Историјат фонда:
Грађа овога фонда је преузета 1993. године од Савеза удружења

бораца НОР-а САПВ општинског удружења бораца Суботица.504

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 424 ПОКРАЈИНСКИ ДЕЧИЈИ ДОМ „КОЛЕВКА“ – СУБОТИЦА
(1903–?), 1900–1986

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 29; фасц. 158; 19,55 m + 22,05 m

несређене
Језик грађе: српски
Степен сређености: делимично сређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Годишњи статистички извештаји, Записници Управног одбора и

Савета, пројекти-инвестиције, регистрација установе, књига основних
средстава, Уговор за стамбену зграду, Записници Радничког савета,
Статути и Правилници, Уговори о смештају деце, Решења за лични дохо-
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дак, припремна документација за изградњу новога дома, тестаментско
наслеђе, Матична књига запослених, Матична књига штићеника.

Историјат ствараоца фонда:
Установа постоји од 1903. године, када је радила као огранак Главног

дечјег дома у Будимпешти. 
Данашњи Дом је основан након Другог светског рата 1945. године.

Први назив јој је био „Дом за збрињавање социјално и здравствено
угрожене деце“, основан 30. августа 1945. године, чији је оснивач био
Савет за народно здравље АПВ у Новом Саду.505

Од 19. марта 1964. године је социјално здравствена установа, чији је
оснивач Покрајински секретаријат за здравље и социјалну политику АПВ
Нови Сад. Предмет пословања је збрињавање, нега и лечење одојчади.

Установа је Регистрована 1981. године као ООУР Покрајинског дечјег
дома „Колевка“ у саставу РО „Наша радост“ Суботица.

Историјат фонда:
Грађа овога фонда је преузимана више пута: 1994, 2001, 2006. године,

од Дома за децу „Колевка“.506

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 425 НАРОДНИ ОДБОР ОПшТИНЕ – СУБОТИЦА 
1960–1965), 1958–1965 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 313; к. 874; 120,09 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Записници са седница општинског већа НОО Суботица, са седница

одборника, са седница већа, деловодници, пописи аката, уписници,
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евиденције, главне књиге купопродајних уговора, пореске књиге, распо-
реди пореза, лични приходи грађана, бирачки спискови, преписка уз
деловодник, персонални списи.

Историјат ствараоца фонда:
Почетком 1960. године долази до нове политичко-територијалне

поделе. Укидају се поједини срезови и формирају територијално већи, а
економско јачи. Тако се укидају бачко-тополски и сенћански срез и са
свим општинама припајају се суботичком срезу на основу Закона о
подручјима општина и срезова у НР Србији који је спроведен од 1. јануара
1960. године.507

Исти процес се одвијао и у општинама. У ранијем суботичком срезу
укидају се неке општине и то: Доњи град, Нови град, Стари град, Палић,
Биково, Жедник и Таванкут и од тих укинутих општина формира се
јединствена општина Суботица.508 Ова реорганизација је поред осталих
елемената, омогућила бржи привредни, друштвени и други развитак,
сада територијално јединствене и економски јаче комуне, односно
општине Суботица. У местима и селима где су раније постојали народни
одбори општина формирано је 5 месних одбора. Месни народни органи
нису били органи власти, мада су имали извесне управне послове. Они
су били основани ради што већег учешћа грађана у самоуправи, као и
ради вршења појединих послова од непосредног интереса за месно
становништво.

Законом о организацији управе народних одбора из 1959. године,
општине стичу право да саме оснивају савете, управе, инспекторате и
друге органе извршне власти.509

Као посебна организација комуналне самоуправе и облик друштвеног
самоуправљања у том периоду се јавља стамбена заједница. Формирају
се мировна већа 1959. године и Зборови бирача.

Крајем 1962. године долази до укидања општине Чантавир и њеног
припајања општини Суботица, као шестог месног одбора општине
Суботица.

Доношењем Устава СР Србије 1963. године и Уставног закона о
Спровођењу Устава, народни одбори општина престају са радом а
њихове надлежности преузимају скупштине општина.510
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Историјат фонда:
Архивска грађа је преузима више пута од Општине Суботица Оде-

љење за општу управу и заједничке послове.511

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 426 ДРУшТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МОДНЕ ОБУЋЕ
„ПЕТЕФИ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1954–1993), 1945–1993

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 63,21 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: нема
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачувани су завршни рачуни, Решења о распоређивању, записници

са избора, регистрација друштвеног предузећа, решења о распоре-
ђивању, статистички извештаји, персонални досијеи.

Историјат ствараоца фонда:
„Петефи“ – Ципеларска произвођачка-прерађивачка задруга у Бачкој

Тополи, основана је 1954. године. Основала је група занатлија на основу
уговора од 29. маја 1954. године, одобрена је решењем Среског народног
одбора у Бачкој Тополи од 30. јула 1951. године. Предмет пословања је
био обављање обућарске занатске делатности.

Задрузи је припојена Обућарска радња „Јелен“ из Бачке Тополе
септембра 1959. године.

Решењем Општинског суда од 1973. године конституише се Радна
организација удруженог рада под називом Предузеће модне обуће
„Петефи“.512



Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета од Друштвеног предузећа за производњу

модне обуће „Петефи“ 1994. године.513

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 427 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ шКОЛА (ELEmI
IsKOLaI aNYaKÖNYVEK gYŰjTEméNYE) – БАЧКА ТОПОЛА

(1859–1941), 1859–1941
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 365; к. /; 4,75 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге, уписнице и дневнике рада ученика и

садрже податке о ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име
и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним
предметима и показаном успеху појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
Фонд је вештачки створен још пре преузимања. Поједине књиге су

припадале разним ствараоцима (школама у Бачкој Тополи и околним
насељима али и салашарским школама у Бачкотополском атару) али су
заједно коричене те их није било могуће физички раздвојити.514

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.515 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање.
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513 ИАСу, Ф. 426, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/4 од 17. јуна 1994. године.
514 Монографија Бачке Тополе, Бачка Топола 2001, стр.143–154. 
515 ИАСу, Ф. 427, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-14/6 од

22.07.1994.



Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 428 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О ДОБРОВОЉЦИМА
(КОЛОНИСТИМА) ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА 1912–1918 –

СУБОТИЦА (1918–1941, 1991–), 1894–
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду; аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине списи, борачка и друга уверења, фотографије

добровољаца из ослободилачких ратова 1912–1918. године, те сходно
томе из прикупљене грађе се могу пронаћи подаци о добровољцима и
колонистима из ослободилачких ратова 1912–1918, са подручја Субо-
тице. 

Збирка се састоји из оригинала и фотокопија докумената и фото-
графија чији се оригинали налазе код разних имаоца, као и од појединих
докумената издвојених из фонда 47 Сенат града Суботице.516

Историјат ствараоца збирке:
Удружење добровољаца и њихових потомака је основано одмах после

Првог светског рата и имало је циљ да негује традиције ослободилачких
ратова Срба. После Другог светског рата проглашено је антидржавним
друштвом и забрањен му је рад. Академик Кашанин је обновио рад
Удружења, и његове циљеви на очувању и неговању ослободилачких
добровољачких традиција у српском народу се настављају. Тако је и у
Суботици основана подружница. Делатност чланства одвијала у два
правца – анимирање чланства за активност у друштву (редовни доласци,
учествовање на организованим акцијама и радионицама, неговање
традиције Удружења, обележавање традиције добровољаца, полагање
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516 ИАСу, Ф. 428, Досије фонда, Записник о формирању Збирке 2/2 од 18. јула 1994. године.
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517 ИАСу, Ф. 428, Досије фонда.
518 ИАСу, Ф. 428, Досије фонда, Записник о формирању Збирке 2/2 од 18. јула 1994. године.
519 Документе (списе, фотографије, добровољачка уверења, солунске споменице и др.) са

терена је прикупио и поклонио ИАСу, З. Вељановић, председник Удружења ратних доброво-
љаца и њихових потомака у Суботици. 

520 ИАСу, Ф. 428, Досије фонда.
521 З. Вељановић, Мишићево, Прилози за монографију села Мишићево, 1926–1996,

Суботица 1996; З. Вељановић, Добровољачка колонија Мишићево 1918–1941, Нови Сад 2012;
З. Вељановић, Аграрна реформа и колонизација у Бачкој1918–1941, у: Бачка кроз векове,
Слојеви култура Бачке, Београд 2014, стр. 149–172; З. Вељановић, Архивска грађа о српским
добровољцима у ИАСу, Прилог за историју српских добровољаца у Првом светском рату, у:
Зборник радова са међународне конференције Архив, медији и култура сећања у Првом
светском рату, 29–30. октобар 2014, Архив Војводине, Нови Сад 2014, стр. 361–376.

венаца на споменичка обележја и др.) и културни, просветни и нацио-
нални рад, који има много шири и сложенији значај од самог очувања
традиције који се манифестује не само у Суботици него и ван ње.
Седиште Удружења је у просторијама Субнор-а. 

Удружење сакупља документарни материјал о добровољцима са
подручја северне Бачке. За кратко време окупило је знатан број чланица
и било је снажан ослонац националног идентитета Срба у Суботици. 517

Међу оснивачима су били добровољци и њихови потомци. Први
председник по обнављању рада 1994, био је Рајко Вујновић (потомак
добровољаца и учесник у НОБ у Другом светском рату). 

Историјат збирке:
Збирка је оформљена 1994. године одлуком Стручног већа.518 Део до-

кумента је прикупило и уступило ИАСу Удружење добровољаца и њихо-
вих потомака у Суботици,519 док други део збирке чине списи који су
издвијени из Ф. 47 Сенат града Суботице. Збирци су придодати ориги-
нали и фотокопије које су прикупљене на терену од приватних лица (доб-
ровољаца и њихових потомака). Списи и фотографије су сређени по
хронологији прикупљања.520

Прикупљени материјал је коришћен за писање радова о добровољ-
цима и добровољачким колонијама на Северу Бачке.521

Збирка је отвореног типа, што значи да се још увек допуњује ма-
теријалом.
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522 З. Вељановић, Коло Српских Сестара 1938–1996, Суботица 1996; З. Вељановић, Д.
Мусин, Коло српских сестара у Суботици 1938–2008, Суботица – Нови Сад 2012.

523 Исто. Већ у првим месецима по оснивању број чланица у КСС је прелазио две стотине.

Ф. 429 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА –
СУБОТИЦА (1938–1992), 1932–1995

Општи подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду; аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине списи: документи о оснивању, преписка, спискови

чланова КСС; приступнице и чланске карте; фотографије часника и ис-
такнутих чланица КСС, зграда у којима је деловала Читаоница; оновре-
менски новински исечи о деловању КСС. Посебну вредност представљају
Записници Управног одбора и Устави (Правила). Сходно томе из прикуп-
љене грађе може се стећи увид у деловање КСС као једне од најзна-
чајнијих доброчинских, просветних и културних установа суботичких
Српкиња. 

Историјат ствараоца фонда:
КСС у Суботици основана „са доброчинским и просветним циљем“

пред почетак Другог светског рата 1938. године.522 За кратко време оку-
пила је знатан број чланица и била је снажан ослонац националног иден-
титета Срба у Суботици.523 Иако национално, Друштво није било
ускогрудно и искључиво, те су се међу чланицама, у мањем броју, нала-
зиле и припаднице других нација, посебно Буњевке.

Међу оснивачима били су представници грађанске класе. У управу
Друштва изабране су Мила Брашић, председница, Маца Габрић, по-
тпреседница, Драгослава Петровић, потпреседница, Јелена Тишма, сек-
ретарица и Марта Илић, благајница, док су за чланице УО изабране
Бојана Димитријевић, Софија Радашин, Меленија Алчин, Вукица Лунгу-
лов и Даница Марушић. Циљ оснвања КСС био је пре свега доброчински
рад, културни и просветни просперитет суботичких Срба, док се делат-
ност чланства одвијала у два правца – анимирање чланства за актив-
ност у друштву (редовни доласци, дружење, учествовање на органи-
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524 Задужбинарка Даница Коњовић је сву своју имовину, па и кућу у улици Змај Јовина бр. 14,
наменила за помагање српског женског подмлатка. Види: Архива СПЦО у Суботици.

525 З. Вељановић, Д. Мусин, Коло српских сестара у Суботици 1938–2008, Суботица – Нови
Сад 2012.

526 ИАСу, Ф. 429, Досије фонда, Записник о формирању.
527 ИАСу, Ф. 429, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-14/8 од

15.08.1994.

зованим акцијама и радионицама, беседе са игранкама, прославама за
дан „Ослобођења и уједињења“...) и доброчински, културни, просветни и
национални рад, који је имао много шири и сложенији значај од самог
доброчинског рада који се манифестовао не само у вароши него и ван
ње, посебно у обиласку колонистичких насеља где су организоване ле-
карске помоћи и здравствени прегледи, разноврсна предавања из по-
љопривреде и вођења домаћинства, здравствене неге итд. Корак даље,
и свакако највећи успех суботичких жена чланица КСС, био је оснивање
школског женског интерната у Суботици који је био намењен за децу си-
ромашних колониста који немају могућност за школовање. Интернат
„Југословенска узданица“ (потом је променио име у „Српска узданица“) је
би о у кући велике добротворке Данице Коњовић. 524

Првобитно седиште било је поред основне школе Св. Сава у порти
Српске православне цркве, а потом у Задужбинама Душана Радића и
Јована Остојића.

Током Другог светског рата, њен рад је био привремено заустављен
обесправљено чланство се разишло, док је архива уништена. Након
Другог светског рата пред налетом социкултуралних организација и
сталног притиска нове власти, КСС је престала да постоји 1959. године.525

Под слоганом „Све дакле што хоћете да чине вама људи, чините и ви
њима“, поново је обновљен рад 1991. године. Прва педседница у
обновљеном Друштву је била др Недељка Шаровић. Обновљен МО КСС
у Суботици био је саставни је део КСС, добротворног удружења у
Београду, и на тај начин преузео сва права и обавезе МО КСС у Суботици
које је било основано 1938. године у Суботици.  

Историјат збирке:
Како у ИАСу није раније постојао као фонд, а због важности овог

Друштва за културну Срба у Суботици, збирка је оформљена 1998.
године одлуком Стручног већа.526 Састоји се из оригинала и фотокопија
докумената чији се оригинали налазе код разних ималаца приватних
лица некадашњих часника, чланова и њихових потомака,527 док је највећи
број докумената пронађен у архиви СПЦО храма Св. Вазнесења
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528 ИАСу, Ф. 429, Службена белешка 22.02.2011. По налогу Матичног архива, од издвојених
оригиналних докумената из разних фондова начињене су фотокопије, а потом су оригинали
враћени у своје фондове.

Господњег у Суботици. Део докумената чије су фотокопије начињене,528
пронађене су у фондовима Градско веће Слобободног Краљевског Града
Суботице и Сенат града Суботице.

Списи су обрађивани и сређивани по хронологији прикупљања са
терена. Збирка је отвореног типа, што значи да се још увек допуњује
архивским материјалом који се проналази на терену. Током архивистичког
сређивања фонда, није вршено излучивање.

Ф. 430 МАРТА КЕЊЕРЕш КОВАЧ (KENYErEs KOVÁcs mÁrTa)
(1933–1984), 1881–1994

Општи подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. 53; к. 9; 2,25 m
Језик грађе: српски, енглески, мађарски,немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

збирци; аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине лични и породични документи, фотографије,

композиције Марте Кењереш Ковач, радни дневници, сопствена поезија
и проза, преводи разних аутора и дела (песме, проза, музичке компо-
зиције) на мађарском, српском, русинском, руском, енглеском, немачком
и словачком језику. 

Историјат ствараоца збирке:
Марта Кењереш Ковач је писац, преводилац, композитор и новинар.

Рођена је у Суботици где је завршила гимназију и музичку школу.
Студирала је у Београду, а потом је радила у Аустрији а по повратку у
Југославији, као наставник и педагог. Била је члан Друштва књижевника
Војводине, Удружења научних и стручних преводилаца СР Србије. Своја
дела је потписивала и објављивала као Марта Ковач Кењереш Јухас и
Виола Лантош.
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529 ИАСу, Ф. 430, Досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-14/10 1994.
530 ИАСу, Ф. 430, Досије фонда, Записник бр. 03-15/12 1995.
531 Службени гласник СФРЈ бр. 53, од 08. децембра 1976. године, стр. 1557.

Историјат збирке:
Грађа је преузета у сређеном стању,529 нумерисаном бројевима 1–18.

Приликом архивистичког сређивања је извршено излучивање.530

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 431 ГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНТЕГРАЛ“ –
СУБОТИЦА (1956–?), 1946–1993

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 219,68 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства:
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи финансијску, персоналну документацију, као и

ону документацију која је настала као последица пословања ове фирме.
Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је настало спајањем два преузећа „Трудбеник“ и „Гради-

тељ“ решењем НОО Доњи Град Суботица бр. 22322 од 18. децембра
1956. године и НОГ Суботица бр. 32100 од 31. децембра 1956. године.
Године 1962. припојена су јој још три предузећа, „Механичар“, „Градња“
и „Металург“.

До конституисања радне организације удруженог рада (РОУР) долази
25.01.1974. године, бр. Фи.1024/73 са следећим ООУР- има: „Основна
делатност“, „Помоћна делатност“, „Оператива“, „Циглана“, „Заједничка
делатност“. Године 1978, приликом усаглашавања постојећег стања
предузећа са Законом удруженог рада,531 у саставу предузећа налазили
су се следећи ООУР-и : „Изградња“, „Полет“, „Иммос“, „Механизација и
транспорт“, „Трио“, „Ротор“, „Циглана“.

Грађевинска радна организација „Интеграл“ ушла је у састав Сложене
организације удруженог рада (СОУР) „Новоградња“ 1979. године и била
њен саставни део све до 31. марта 1987. године.



Од јануара 1988. године она остаје без основних организација
удружених рада. Фирма ове Радне организације гласи СОУР  „Ново-
градња“ – ГРО „Интеграл“, високоградња из Суботице. Заведено под бр.
Фи 808/1987. Од тада па све до 1992. Године, предузеће је радило у овом
саставу. Архив не располаже подацима о престанку рада предузећа, али
се сматра да је 1992. године престало са радом.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузимана је у два наврата при том да је преузет и

регистратурски материјал са роком чувања, те је 2013. године извршено
шкартирање истог у количини од 117.95 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 432 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА – ЧАНТАВИР (1963–?), 1963–1968
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 2,19 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине бирачки спискови, деловодни протоколи и именски

регистри.
Историјат ствараоца фонда:
На основу Закона о изменама и допунама Закона о подручјима

општина и срезова у НРС532 из 1962. године, у Срезу Суботица укида се
општина Чантавир и њено подручје се укључује у састав општине
Суботица. Од доношења Устава СРС533 1963. године, на снази је нова
административно-територијална подела према којој Општини Суботица,
поред других места, припада Чантавир.
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532 Службени гласник НРС бр. 45. из 1962. године, од 17. новембра 1962. године, стр. 702.
533 Службени гласник СРС бр. 14 из 1963. године, од 11. априла 1963. године, стр. 257–284
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534 Службени лист Среза Суботица бр. 8 из 1963. године, стр. 146.
535 Службени лист Среза Суботица бр. 28 из 1963. године, стр. 493–494.
536 Службени лист Среза Суботица бр. 33 из 1963. године, стр. 559–565.

На основу одлуке НОО Суботица о уједначавању прописа НОО
Суботица и НО укинуте Општине Чантавир534 од 27.02.1963. године,
уједначавају се прописи укинуте Општине Чантавир на тај начин што се
укидају сви прописи које је она до тада доносила, а почеће се
примењивати само прописи НОО Суботица.

Услед тога, секретар НОО Суботица у споразуму са Саветом радног
колектива донео је правилник о унутрашњој организацији органа управе
и посебних органа НОО Суботица535 према којем у самосталне органе
управе спада Месна канцеларија Чантавир која врши послове из своје
месне надлежности. Непосредно по доношењу овог правилника, донет је
правилник о систематизацији радних места у органима управе и по-
себним органима СО Суботица,536 према којем је одређен број и профил
запосленог кадра у месној канцеларији. Према томе, месна канцеларија
треба да има свог шефа, матичара, референта за социјалну заштиту и
стамбена питања, референта за општинске послове и бирачке спискове
(ова особа је уједно и архивар), референта народне одбране, дакти-
лографа, помоћног службеника, комуналног радника и чистачицу. Меснa
канцеларијa Чантавир је општински орган управе ван седишта општине,
који врши одређене управне и стручне послове на подручју Чантавира.

Одредбе о месним канцеларијама садржане су у статуту општине
Суботица и одлуци скупштине општине о организацији општинских
органа управе. Месне канцеларија су настале са циљем да се грађанима
приближе одређене општинске службе.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1995. године у регистратурски сређеном

стању, у временским распоном 1918–1968. године. Након преузимања
део грађе је извојен у овај фонд.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 433 ОПшТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (?–1918), 1878–1918
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 1,06 m
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537 ИАСу, Ф. 433, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/1, од 9.
јануара 1996. године

538 ИАСу, Ф. 433, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/1, од 5.
јуна 2007. године

Језик грађе: мађарски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: књиге промене власништва, деловодног протокола,

благајничког дневника, списи земљишнокњижних решења, уговори, пред-
мети настали у раду општинске управе и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Општина Бајмок формирана је по правилима Хабзбуршке монар-

хије, која су вредела на Угарском делу државе, почев од Аустро-угарске
нагодбе. По Закону о општинама, јединице локалне самоуправе постале
су правно лице у смислу јавног и приватног права и као такве, могле су
да стиче покретну и непокретну имовину и да стварају облигације. По-
ред извршавања налога централне власти, општина је добила ауто-
номију и тако је могла да самостално доноси прописе. Тако је самостал-
но решавала унутрашње административне послове, спроводила ло-
калну полицијску и судску власт. Општина Бајмок, као таква, преста-
ла је да постоји после пропасти Аустроугарске и подпадања под ју-
рисдикцију новоуспостављене државе Краљевине Срба, Хрвата и Сло-
венаца. 

Историјат фонда: 
До преузимања, грађа фонда била је смештена у просторијама Месне

канцеларије у Бајмоку, измешана у гомили која је обухватала списе и
књиге настале у времену од 1878. до 1965. Године.537 Од те грађе ство-
рена су четири архивска фонда. Део фонда 433 допуњен је преузимањем
три књиге које су биле чуване у Архиву Војводине.538

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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539 Службени лист АПВ бр. 1, од 1. маја 1945. године. 
540 Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 482–494.
541 Службени гласник НРС, број 17/1947, стр. 154–201.
542 Службени лист, бр. 22/1952, стр. 437–445.

Ф. 434 ОПшТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1945–1965), 1945–1965
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 75,5 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: деловодни протоколи, књиге благајни, регистри,

списи настали у раду органа локалне самоуправе, привредних субјеката,
удружења, политичких и културних организација и слично.

Историјат ствараоца фонда:
По одласку окупатора и демонтирању њиховог државног апарата,

требало је организовати управу по начелима која су припаданици нове
власти пропагирали читаво време борбе у народноослободилачком рату.
Народноослободилачке одборе требало је законски озваничити. Тако,
одмах по ослобођењу, Главни народноослободилачки одбор Војводине
доноси Одлуку о унутрашњој организацији обласних и среских народно-
ослободилачких одбора, а месним народноослободилачким одборима је
препоручено да ангажују одређен број техничких и помоћних лица, како
би могли да извршавају одређене задатке. На темељу Одлуке о при-
временој организацији и делокругу рада народноослободилачких одбора
на територији Војводине,539 месни народноослободилачки одбори об-
разовани су за такозване текуће послове. Народноослободилачки одбори
функционисали су до половине 1946. године, када је донет Општи закон
о народним одборима540 по којем је озакоњена власт народноосло-
бодилачких одбора који су преименовани у народне одборе.

Територијалну поделу озаконило је и највише законодавно тело
Србије, када је 1947. године донело Закон о административно-терито-
ријалној подели Народне Републике Србије.541 Потом су законодавци на
нивоу савезне државе донели Закон о народним одборима,542 а на
републичком Закон о подели територије Народне Републике Србије на
општине, градове и срезове, који је објављен у Службеном гласнику НРС,



број 15/1952. године. Тек 1965. године Бајмок улази у састав суботичке
општине, када су донети Уставни закон о укидању срезова у Аутономној
Покрајини Војводини543 и Закон о изменама и допунама Закона о
подручјима општина и срезова у Народној Републици Србији.

Историјат фонда: 
До преузимања, грађа фонда била је смештена у просторијама Месне

канцеларије у Бајмоку, измешана у гомили која је обухватала списе и
књиге настале у времену од 1878. до 1965. године.544 Од те грађе
створена су четири архивска фонда. Грађу фонда 434 сачињавало је
нешто више од 104 m књига и списа. Фонд је у фази архивистичког
сређивања и до сада је излучено 28,46 m везвредног регистратурског
материјала.

Степен сачуваности: 
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 435 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О СУБОТИЧКОМ СРПСКОМ
ПЕВАЧКОМ ДРУшТВУ „ГРАНИЧАР“ – СУБОТИЦА

(1865–?, 1996–?), 1866–1939
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски, мађарски и немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

збирци; аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине списи: документи о оснивању, преписка, спискови

чланова Певачког друштва; приступнице и чланске карте; фотографије
часника и истакнутих чланова Певачког друштва, зграда у којима је
деловало друштво; оновременски новински исечи о наступима и
успесима Друштва. Посебну вредност представљају Записници Управног
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543 Службени гласник СРС, бр. 7 од 13. фебруара 1965. године, стр. 99.
544 ИАСу, Ф. 434, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/1, од 9.

јануара 1996. године.



одбора и устави (Правила). Сходно томе из прикупљене грађе може се
стећи увид у деловање Певачког друштва као једне од најзначајнијих
културних установа суботичких Срба у раздобљу од стотину година. 

Историјат ствараоца збирке:
Српско певачко друштво у Суботици основана је 1865. године.545 За

кратко време окупило је знатан број чланова и било је снажан ослонац
националног идентитета Срба у Суботици. Међу oсновачима били су
најугледнији и најобразованији представници грађанске класе: учитељи,
студенти, свештеници, трговци, занатлије: Ђорђе – Ђура Манојловић,
Исак Лудајић, Јован Радић, Ђорђе Гојковић. Први председник, уједно и
хоровођа, био је Ђорђе Манојловић, адвокат. Циљ оснивања Певачког
друштва био је пре свега национално окупљање, културни и просветни
просперитет суботичких Срба, док се делатност чланства одвијала у два
правца – анимирање чланства за активност у друштву (редовни доласци,
пробе, дружење, учествовање на наступима и такмичењима, беседе са
игранкама...) и културни, просветни и национални рад, који је имао много
шири и сложенији значај од самог певања који се манифестовао не само
у вароши него и ван ње. Првобитно седиште било је поред основне
школе Св. Сава у порти Српске православне цркве, а потом у Задужби-
нама Душана Радића и Јована Остојића.

Током Првог и Другог светског рата његов рад је био привремено
заустављен, обесправљено чланство се разишло, док је архива униште-
на. Након Другог светског рата пред налетом социокултуралних органи-
зација и сталног притиска нове власти, Читаоница је престала да постоји
после скоро стотину година постојања, 1959. године. 

Историјат збирке:
Фонд Српског певачког друштва уништаван је у неколико наврата

(1914, 1941, 1945) да би се после тога налазио у расутом и фрагмен-
тарном стању на више локација па и код самог чланства Друштва. Степен
оштећености појединих докумената или фотографија је различит, што је
зависило у добром делу од услова у којем су се чували. Истраживањем
је утврђено да се највећим делом (дакле, оно што је сачувано) налази у
СПЦО при храму Св. Вазнесења Господњег у Суботици, али такође у
несређеном стању.

Како у ИАСу није раније постојао као збирка, а због важности овог
друштва за културу Срба у Суботици, оформљен је јануара 1998. године
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545 З. Вељановић, Српска друштва у Суботици током XIX и почетком XX столећа, у:
Архивска грађа као извор за историју, Архив Србије, Београд 2000, стр. 492–508.
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546 ИАСу, Ф. 435. Сумарни инвентар фонда.
547 З. Вељановић, З. Матијевић, Српско певачко друштво „Граничар“ 1865, у: Ex Pannonia,

2, 1997, стр. 121–132; З. Вељановић, Српска друштва у Суботици током XIX и почетком XX
столећа, у: Архивска грађа као извор за историју, Архив Србије, Београд 2000, стр. 492–508.

548 З. Вељановић, Архивска грађа о Српској читаоници у Историјском архиву Суботица, у:
Ex Pannonia, 5–6–7, 2003, стр. 9–16; З. Вељановић, Правила Српске читаонице у Сабатки
(прилог повесници Српске читаонице у Суботици), у: Ex Pannonia, 8, 2004, стр. 91–105.

одлуком Стручног већа. Састоји се из оригинала и фотокопија доку-
мената и фотографија чији се оригинали налазе код разних ималаца
приватних лица (некадашњих часника, чланова и њихових потомака), док
је највећи број докумената пронађен у архиви СПЦО храма Св. Вазне-
сења Господњег у Суботици), као и од појединих докумената издвојених
из фонда Градско веће Слобободног  Краљњвског Града Суботице и
фонда Сенат града Суботице.

Списи и фотографије су обрађивани и сређивани по хронологији
прикупљања са терена.546 Збирка је отвореног типа, што значи да се још
увек допуњује архивским материјалом који се проналази на терену. На
основу архивске грађе збирке написано је више радова.547

Ф. 436 СРПСКА ЧИТАОНИЦА У СУБОТИЦИ – СУБОТИЦА
(1862–1959), 1866–1959

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m
Језик грађе: српски, мађарски и немачки
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду; аналитички инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине списи: документи о оснивању, преписка, спискови

чланова Читаонице; приступнице и чланске карте; фотографије часника
и истакнутих чланова Читаонице, зграда у којима је деловала Читаоница;
оновременски новински исечи о деловању Читаонице. Посебну вредност
представљају Записници Управног одбора и Устави (Правила) којих је до
сада пронађено седам.548 Сходно томе, из прикупљене грађе може се
стећи увид у деловање Читаонице као једне од најзначајнијих установа
културе суботичких Срба у раздобљу од једног столећа. 
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549 З. Вељановић, Српска читаоница у Суботици 1862–1959, Нови Сад – Суботица 1998.

Историјат ствараоца фонда:
Српска читаоница у Суботици основана је 1862. године, на подстицај

Српске читаонице у Новом Саду и др Светозара Милетића и Антонија
Хаџића. За кратко време окупила је знатан број чланова и била је снажан
ослонац националног идентитета Срба у Суботици.

Међу основачима били су најугледнији и најобразованији представни-
ци грађанске класе: учитељи, свештеници, трговци  и земљопоседници:
Антоније Хаxић, Исак Лудајић, Јован Радић, Ђорђе Гојковић, Никола
Коњовић, Божидар Вујић и Јован Димитријевић. Први председник
Читаонице био је Јован Димитријавић, адвокат и једно време градо-
начелник Суботице. Циљ оснвања Читаонице био је пре свега нацио-
нално уједињење, културни и просветни  просперитет суботичких Срба,
док се делатност чланства одвијала у два правца – анимирање чланства
за активност у друштву (редовни доласци, дружење, читање, учество-
вање на литерарним конкурсима) и културни, просветни и национални
рад, који је имао много шири и сложенији значај од самог читања штампе
и књига који се манифестовао не само у вароши него и ван ње.
Првобитно седиште било је поред основне школе Св. Сава у порти
Српске православне цркве, а потом у Задужбинама Душана Радића и
Јована Остојића.

Током Првог и Другог светског рата њен рад је био привремено
заустављен, обесправљено чланство се разишло, док је архива униште-
на. Након Другог светског рата пред налетом социокултуралних
организација и сталног притиска нове власти, Читаоница је престала да
постоји после скоро стотину година постојања 1959. године. 549

Историјат фонда:
Фонд Српске читаонице уништаван је у неколико наврата (1914, 1941,

1945) да би се након тога налазио у расутом и фрагментарном стању на
више локација па и код приватних лица. Степен оштећености појединих
докумената или фотографија је различит, што је зависило у добром делу
од услова у којем су се чували. Истраживањем утврђено је да се највећим
делом (дакле, оно што је сачувано) налази у СПЦО храма Св. Вазнесења
Господњег у Суботици, али такође у несређеном стању.

Како у ИАСу није раније постојао као фонд, а због важности ове
установе за културу Срба у Суботици, оформљен је јануара 1998. године
одлуком Стручног већа. Састоји се из оригинала и фотокопија доку-
мената и фотографија чији се оригинали налазе код разних ималаца
приватних лица (некадашњих часника, чланова и њихових потомака), док
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550 ИАСу, Ф. 436, Досије фонда, Записник о формирању фонда од 1998. године.
551 ИАСу, Ф. 436, Досије фонда, 1/3, Записник о преузимању бр. 03-14/1-1998 од  3. марта

1998. године.
552 З. Вељановић, Српска читаоница у Суботици 1862–1959, Суботица – Нови Сад 1998; З.

Вељановић, Српска друштва у Суботици токoм 19 и почетком 20 столећа, у: Архивска грађа
као извор за историју, Архив Србије, Београд 2000, стр. 492–08; З. Вељановић, Архивска грађа
о Српској читаоници у Историјском архиву Суботица, у: Ex Pannonia, 5–6–7, 2003, стр. 9–16;
З. Вељановић, Правила Српске читаонице у Сабатки (прилог повесници Српске читаонице у
Суботици), у: Ex Pannonia, 8, 2004, стр. 91–105; З. Вељановић, Устави и Правила Српске
читаонице у Суботици у XIX и XX , Прилози за историју српске читаонице у Суботици, Нови
Сад 2012; Р. Мићић, Читаонице и библиотеке у Бачкој у 18, 19. и 20. веку, у: Бачка кроз векове,
Слојеви култура Бачке, Београд 2014, стр. 263–284.

је највећи број докумената пронађен у архиви СПЦО храма Св. Вазне-
сења Господњег у Суботици, 550 као и од појединих докумената издвојених
из фонда Градско веће Слободног Краљевског Града Суботице и Сенат
града Суботице.

Списи и фотографије су обрађивани и сређивани по хронологији
прикупљања са терена.551 Збирка је отвореног типа, што значи да се још
увек допуњује архивским материјалом који се проналази на терену. На
основу архивске грађе фонда написано је више радова. 552

Ф. 437 ИГВ „ПРОЈЕКАТ“ – СУБОТИЦА (1964–1992), 1964–1991
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 242,53 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи финансијску, персоналну документацију, годи-

шње извештаје о пословању предузећа, уговоре и понуде проистекле из
пословања, преписке, нормативна акта. Поред наведеног, у грађи се
налазе инвестициони програми, пројекти урбанистичко-технички услови,
хидромеханички елаборати и предмети техничке контроле.

Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано одлуком СО Суботица бр. 02-23838/1 од

14.08.1964. године, под називом „Грађевински завод при Вишој техничкој
грађевинској школи Суботица“ и налазило се на адреси Тук Угарице бр.



9. Одлуком збора радних људи Грађевинског завода при Вишој техничкој
грађевинској школи бр. 01-1011/1 од 28. септембра 1973. Године,
конституисана је радна организација „Институт за грађевинарство САПВ
– Суботица“ на адреси Пут Моше Пијаде 86. Под овим називом Институт
је ускладио статус са одредбама Закона о удруженом раду, те је
регистрован код Основног суда удруженог рада у Суботици Фи. 2601/78
од 15. јануара 1979. године. До промене статуса фирме долази 1984.
године, решењем Суда бр. Фи. 92/84, а нови назив фирме гласи
„Грађевински факултет – ООУР Института грађевинарство САПВ“,
скраћено ИГВ – Суботица. Три године касније уследила је поновна
промена назива који је гласио „Грађевински факултет – ООУР ИГВ
Пројект – Суботица“. Наредне године, 17. маја 1988. конституисана је
самостална Радна организација ИГВ Пројект – Суботица. Предузеће се
бавило пројектовањем, изградњом и трансфером интелектуалних услуга.
На овај начин је фирма пословала све до јануара 1992. године када је
избрисана из судског регистра решењем Фи. бр. 2478/91 пошто је
припојена деоничарском друштву за пројектовање, издрадњу и одржа-
вање стамбених, привредних и других објеката „Стандард“. 

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у два наврата. Првом приликом је преузета

грађа 1998. године553 у количини од 242,07 m, док је другом приликом
преузета количина од свега 0,44 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 438 „СТАНДАРД“ И „СТАНДАРДСЕРВИС“ – СУБОТИЦА
(1976–?), 1973–1993

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 33,87 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
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553 ИАСу, Ф. 437, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/5.
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554 ИАСу, Ф. 438, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/4.

Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи податке о запосленим радницима, записнике

радничког савета, уговоре проистекле из пословања, извештаје рада итд.
Историјат ствараоца фонда:
На основу решења Окружног привредног суда у Суботици Фи. бр.

182/76 од 22. априла 1976. Године, у судски регистар је уписана РО
Сервис за одржавање и извођење грађевинско-занатских радова и инста-
лација „Стандардсервис“ која је заправо настала поделом Задружног
предузећа за урбанизам и стамбено-комуналну делатност, стамбено
предузеће „Стандард“ – Суботица. Исте године, РО „Стандардсервис“-у
припаја се завод за заједничке комуналне послове.

У овом саставу је функционисала радна организација до 29.04.1977.
године, решењем бр. 814/77, када се „Стандардсервис“ брише из судског
регистра, услед удруживања у Комуналну радну организацију „Суботица“
са статутом ОУР-а. На основу записника о прегледу регистратуре,
утврђено је да се дотадашњи назив предузеће променило у ДД „Стан-
дард“, док је опис делатности већим делом остао исти: предузеће за
изградњу и одржавање стамбених привредних и других објеката. Под
овим називом је предузеће радило све до тренутка када је пало под сте-
чај. Због несачуване архивске грађе, конкретних података о томе не-
мамо, али уочи инспекцијског надзора од 1999. године предузеће ДД
„Стандард“ било је у стечају, који до сада, према нашим подацима није
окончан.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузимана у више наврата. На основу записника о

примопредаји архивске грађе од 1998. године,554 грађа је преузета у
регистратурски сређеном стању. После истека рока чувања, безвредан
регистратурски материјал је излучен. Приликом другог преузимања,
преузета је мања количина која се односи само на платне спискове, као
и треће преузимање, у којој грађи су се налазиле само радне књижице
запослених.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.



277

555 Д. Кириловић, Српске основне школе у Војводини у XVIII веку, Сремски  Карловци 1928,
стр. 1–13; Н. Гавриловић, Школство Срба у Хабсбуршкој монархији, Основне школе, у: Историја
српског народа, књига IV, том 2, Београд 1986, стр. 350–353.

556 Издржавање школе и учитеља је била брига СПЦО, односно парохијана.
557 З. Вељановић, Школство Срба у Суботици – Александрову, ОШ Свети Сава 1804–1994),

у: Ex Pannonia, 1, 1996, стр. 10–110; З. Вељановић, ОШ Свети Сава Суботица, у: Моја школа
Свети Сава, Крагујевац 1996, стр. 211–215.

Ф. 439 ДРЖАВНА ОСНОВНА шКОЛА „СВЕТИ САВА“ VIII КРУГА –
СУБОТИЦА (1710–1945), 1918–1945

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 13; к./ ; 0,15 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге које садрже податке: о ученицима (име

и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о броју
разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном успеху
појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда:
Школа почела са радом 1710. године као Православна вероисповедна

школа у згради СПЦО у Суботици.555 Школски рад је трајао најчешће од но-
вембра до половине марта. У почетку је радила као тривијална и само са
мушком децом, а затим четворогодишња и мешовита школа. Иако је настала
и обављала наставу у Аустријском царству, настава се изводила у почетку на
српскословенском а потом на српском језику. Бригу о школи водила је Црквена
општина, школа се издржавала из школског фонда.556 По ослобођењу и
уједињењу Бачке са Краљевином Србијом, односно Краљевство СХС 1918,
школа је добила назив Државна основна школа „Свети Сава“, а финансирање
је преузела држава, односно министарство просвете. За време другог светског
рата и мађарске окупације, вршена је денационализација, име школе је
промењено и дат мађарски назив, и отежани услови рада. У току савезничког
бомбардовања Суботице 1944, зграда школе је погођена и потпуно уништена.
Да би наставила школовање за децу је организована настава у згради СПЦ,
великој сали Задужбине Душана Радића која је претворена у учиноницу.
После завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа је престала да
ради а одељења су прикључена Основној школи „Јован Јовановић Змај“.557



Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.558 Приликом архиви-

стичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 440 РИМОКАТОЛИЧКА ЖЕНСКА ОСНОВНА И ГРАЂАНСКА
шКОЛА  „НАшА ГОСПА“ (a szaBaDKaI  rómaI KaTOLIKUs ELEmI

és FELsŐ LEÁNY NéPIsKOLa) – СУБОТИЦА
(1874–1944),1890–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 65; к. /; 1 m
Језик грађе: српскохрватски и мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи један деловодник (1934–1939), матичне књиге

ученика (1890–1944) и један главни протокол испита зрелости (1924–
1940).

Историјат ствараоца фонда:
Римокатоличка основна и грађанска школа „Наша госпа“ у Суботици

основана је 1874. године као женска школа, заслугом Првог суботичког
женског друштва и надбискупа Лајоша Хајналда (Haynald Lajos) омо-
гућивши изградњу самостана за потребе ове школе.559

У почетку је школа имала четири, 1876. године шест, а 1888. године
већ осам разреда. Између 1896. и 1898. године долази до реорганизације
ове школе: укида се двогодишња виша женска школа која је основана
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558 ИАСу, Ф. 439, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/9 од
24.05.1990; З. Вељановић, Школство Срба у Суботици – Александрову, ОШ Свети Сава 1804-
1994), у: Ex Pannonia, 1, 1996, стр. 10–110.

559 Apró Erzsébet, Adalék a Miasszonyunkról Nevezett kalocsai Iskolanővérek szabadkai iskolái-
nak történetéhez, Kecskemét 2009.
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560 Исто.
561 ИАСу, Ф. 440, Досије фонда, Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-18/9 од

24.05.1990.
562 ИАСу, Ф. 440, Досије фонда, Службена белешка 1/3.

1875. године, укидају се и 5. и 6. разреди, отвара се четворогодишња
грађанска женска школа. 

Измећу два светска рата, на истом месту ради основна (мешовита) и
грађанска школа под вођством Редовничке дружбе калочких сиромашних
сестара од Наше Госпе.560

Школа престаје са радом 1944. године.
Промена назива Школе:
– до 1906. године: Римокатоличка женска основна и грађанска школа

Суботица (A szabadkai római katolikus elemi és felső leány népiskola);
–1906–1941: Основна школа VII. кварта „Наше Госпе“ односно „Римо-

католичка женска грађанска школа „од Наше Госпе“ Суботица;  
–1941–1943: Женска основна и грађанска школа „Наша Госпа“

Суботица (A miasszonyunkról nevezett elemi és polgári leányiskola Sza-
badka);

–1943–1944: Римокатоличка народна школа калочанских школских
сестара „Наша Госпа“ Суботица (Miasszonyunk kalocsai iskolanővérek
római katolikus népiskolája Szabadka).

Историјат фонда:
Архивска грађа преузета је 1990. године од ОВОО „Јован Јовановић

Змај“ Суботица561 у количини од 2,5 m. Сређивању се приступило 1998.
године. Том приликом извршено је разграничење грађе и формирана су
четири фонда. Један од њих је Ф. 440 Римокатоличка женска основна и
грађанска школа „Наше Госпе“ у Суботици 1890–1944.562

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 441 ОСНОВНА шКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ VIII КРУГА – СУБОТИЦА
(?–?), 1921–1941

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. /; 0,05 m
Језик грађе: српски



Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге које садрже податке: о ученицима (име

и презиме, датум и место рођења, име и занимање родитеља), о броју
разреда и ученика у њима, о наставним предметима и показаном успеху
појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа је основана и почела са радом после ослобођења и уједињења

1921. године као Државна основна школа у Суботици у VIII кругу. Настава
је органиозована као четворогодишња мешовита школа са српским
наставним језиком. На почетку Другог светског рата и мађарске окупације,
извршена је денационализација, име школе је промењено и дат мађарски
назив, настава се одржавала на језику окупатора и убрзо укинута. После
завршетка Другог светког рата и ослобођења, школа није обновила
рад.563

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.564 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 442 СТРУЧНА шКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ И ПРИВРЕДИ
– МАЛИ ИЂОш (?–?), 1924–1953

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 0,06 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
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563 Деца из школе, односно одељења, су пребачена у ОШ Јован Јовановић Змај.
564 ИАСу, Ф. 441, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/9 од

24.05.1990.



Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: / 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи деловодник и два уписника које садрже податке: о

ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име и занимање
родитеља).

Историјат ствараоца фонда: 
По ослобођењу и уједињењу 1918, школски систем у Краљевини СХС

почео је да спроводи образовање деце које је требало да прати при-
вредни и економски развој. Отуда су осниване занатске и индустријске
школе, међу којима је и Општа занатска и занатско-трговачка школа Мали
Иђош, која је отпочела са радом 1924. године. Школа је била орга-
низована као трогодишња стручна школа са мушким и мешовитим
одељењима.565

Историјат фонда:
Грађа фонда је издвојена из Ф. 383.566 Приликом архивистичког сре-

ђивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 443 СТРУЧНА шКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРИВРЕДИ – ЧАНТАВИР
(?–?), 1902–1955

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 15; к. /; 0,22 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
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565 ИАСу, Ф. 442, Досије фонда.
566 ИАСу, Ф. 442, Досије фонда.
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567 ИАСу, Ф. 443, Досије фонда. 
568 ИАСу, Ф. 443, Досије фонда, одлука НОС-а Б. Топола, бр. 14532 од 28.12.1954.
569 ИАСу, Ф. 443, Досије фонда.

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи уписнике, матичне књиге, дневнике са прозивницима

које садрже податке: о ученицима (име и презиме, датум и место рођења,
име и занимање родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наста-
вним предметима и показаном успеху појединих ученика и друго.

Историјат ствараоца фонда: 
По ослобођењу и уједињењу 1918, школски систем у Краљевини СХС

почео је да спроводи образовање деце које је требало да прати
привредни и економски развој. Отуда су осниване стручне занатске и
индустријске школе, међу којима је и Стручна школа за ученике у
привреди Чантавир која је отпочела са радом одмах по ослобођењу.
Школа је била организована као трогодишња стручна школа са мушким
и мешовитим одељењима.567 Школа није престајала са радом за време
мађарске окупације Бачке, с тим да је школски програм био прилагођен
окупационом систему школства. По завршетку Другог светског рата и
краха окупационе власти, школа наставља са радом као Школа за
ученике у привреди. Расформирана је јануара 1955,568 с тим да је друго
полугодиште окончано као течај у Бачкој Тополи.

Историјат фонда:
Грађа фонда је издвојена из Ф. 400 Основна школа „Народни хероји“

Чантавир.569 Приликом архивистичког сређивања није вршено излу-
чивање.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 444 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА шКОЛА – АЛЕКСАНДРОВО
(1804 –1948), 1874–1918
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 119; к. /; 2,57 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: сређен



Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о
фонду

Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађа садржи матичне књиге и дневнике рада које садрже податке: о

ученицима (име и презиме, датум и место рођења, име и занимање
родитеља), о броју разреда и ученика у њима, о наставним предметима
и показаном успеху појединих ученика и друго; записнике, деловоднике.

Историјат ствараоца фонда: 
Школа почела са радом 1804. године као Српска православна веро-

исповедна школа у Александрову и била је намењена за децу Срба који
су колонизовани у ово спахијско насеље.570 Школски рад је трајао
најчешће од новембра до половине марта. У почетку је радила као три-
вијална и само са мушком децом, а затим четворогодишња и мешовита
школа. Иако је настала и обављала наставу у Аустријском царству,
настава се изводила у почетку на српскословенском а потом на српском
језику. Бригу о школи водила је Црквена општина, школа се издржавала
из школског фонда. Школска зграда налазила се у центру села, а са по-
већањем броја школске деце изграђена је нова, са две учионице и пра-
тећим просторијама за учитеље и администрацију.571 У овој, у почетку,
тривијалној школи, од школских предмета се учило читање и писање,
рачун и веронаука. Временом школа постаје четвороразредна да би у
зениту свога постојања (друга половина деветнаестог века) била
шесторазредна. Први учитељ је био Павле Батић, да би за тридесетак
година по повећању броја деце, у школи почео да ради још један учи-
тељ.572

У њој је наставу похађао, лекар, знаменити српски композитор и
народни трибун др Јован Пачу.573
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570 З. Вељановић, Подаци за историју Суботице с почетка 19 века, Колонизација (осни-
вање) села Александрова, у: Луча, 6–7, 1997, стр.75–82; З. Вељановић, Школство Срба у Субо-
тици – Александрову, ОШ Свети Сава 1804-1994), у: Ex Pannonia, 1, 1996, стр. 10–110; З. Веља-
новић, ОШ Свети Сава Суботица, у: Моја школа Свети Сава, Крагујевац 1996, стр. 211–215.

571 Исто. На месту прве школске зграде данас се налази Дом Светог Саве.
572 Решење привредног суда у Суботици Фи: 4648/93 од 22.11.1993. Ову школу, а самим тим

и архивску грађу, не треба мешати са школом истог имена која је постојала у СПЦО Суботица,
при храму Св. Вазнесења Господњег и која је радила све до савезничког бомбардовања 1944,
када је у директном поготку срушена а рад јој онемогућен. Види: З. Вељановић, Бомбардовање
Суботице 1944, Нови Сад 2010.

573 З. Вељановић, Др Јован Пачу 1847–1902, Нови Сад 2004; З. Вељановић, Јован Пачу –
композитор и политичар, у: Војвођански простор у контексту европске историје, Зборник
радова, књига 2, Нови Сад – Бачка Паланка 2014, стр. 335–352.



Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању, а овај фонд је издвојен

из Ф. 384.574 Приликом архивистичког сређивања није вршено излу-
чивање.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи нису сачувани.

Ф. 445 ДРУшТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА
„ВЕЛЕХЕМ“ – СУБОТИЦА (1991–1999), 1991–1998

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,36 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства:
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи финансијске податке предузећа као што су финансијске

картице и завршни рачуни. Поред тога грађа садржи персоналне досијее
запослених као и документа о оснивању и стечају предузећа.

Историјат ствараоца фонда:
Велехем, предузеће за промет робе и услуга почело је са радом

27.11.1991. године, решењем Окружног суда у Суботици, заведено под
бр. Фи. 2261/91. Предузеће је било организовано као друштво са огра-
ниченом одговорношћу и налазило се на адреси Димитрија Туцовића
13/1. Претежна делатност предузећа била је унутрашња трговина у
транзиту прехрамбеним производима (житарице, воће, поврће, алко-
холна пића), унутрашња трговина на велико и  мало непрехрамбеним
производима (хемијски производи, боје, лакови, обућа, електротехника
итд.) као и услуге и промет (јавна складишта, услуге рекламе, комер-
цијални послви итд). Поред горе поменуте локације, Велехем се
проширио и на локацију у Западне винограде бр. 337, где се налазио
магацински простор. На овај начин је предузеће пословало све до 1997.
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574 ИАСу, Ф. 444, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-18/29 од
31.08.1990.



године када је Привредни суд у Суботици донео решење о покретању
стечајног поступка.

На основу решења Привредног суда у Суботици Ст. 241/97 дана
29.12.1999. године окончан је стечајни поступак предузећа.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 1999. године575 у количини од 2,12 m. Како је

грађа преузета са регистратурским материјалом, истеком рока чувања,
излучен је регистратурски материјал у количини од 1,76 m. Данас овај
фонд чини грађа од два регистратора и два свежња.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 446 ГРАЂАНСКА ЧИТАОНИЦА – ЧАНТАВИР (1884–?), 1884–1913
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,03 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу чине записници на основу којих се може видети

деловање читаонице као једне од најзначајнијих културних друштава у
насељу. 576

Историјат ствараоца фонда:
Грађанска читаоница окупљала је знатан број чланова и била је

снажно упориште културе и напретка становништва Чантавира.
Међу оснивачима били су најугледнији и најобразованији представ-

ници грађанске класе: учитељи, свештеници, трговци и имућни сељаци.
Делатност чланства одвијала у два правца – анимирање чланства за
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575 ИАСу, Ф. 445, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/1.
576 ИАСу, Ф. 446, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе, 03-14/1 од

14.02.2002. Архивску грађу чини једна књига записника, тако да она пружа  једине, али не и
потпуне податке о друштву.
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577 Исто.
578 Службени лист Среза Суботица бр. 16 од 30. маја 1964. године, стр. 341.
579 Службени лист Општине Суботица бр. 5 од 12. априла 1973. године, стр. 213.

активност у друштву (редовни доласци, дружење, читање) и културни,
просветни и национални рад, који је имао много шири и сложенији значај
од самог читања штампе и књига.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета у несређеном стању.577 Приликом архи-

вистичког сређивања није вршено излучивање.
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи нису сачувани

Ф. 447 СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СКУПшТИНЕ ОПшТИНЕ –
СУБОТИЦА (1964–?), 1964–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 3,85 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађу фонда чине деловодници, индекси као и списи уз њих, који се

односе на странке.
Историјат ствараоца фонда:
На основу Статута578 Општине Суботица бр.16 из 1964. године, донета

је одлука о оснивању ове службе. Наиме, члан 220. Статута  говори о
стварању нове службе која ће бити у функцији пружања правне помоћи
грађанима. Та правна помоћ огледала се у давању информација или
смерница, куда се и коме грађани могу обратити у случају правне помоћи. 

Скупштина општине Суботица је 12. априла 1973. године донела
одлуку о изменама и допунама које се односе на оснивање Службе
правне помоћи.579 Ова одлука односи се на оснивање, сада већ само-
сталне службе за пружање правне помоћи грађанима на територији
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580 Службени лист Општине Суботица бр.5 од 24. марта 1983. године, стр. 8.
581 ИАСу, Ф.447, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/1-2004.
582 Сл. Лист ФНРЈ бр. 59/1946. године.

општине Суботица. Служба се налази у склопу органа управе Скупштине
општине Суботица, као самостална служба. Њен задатак је да пружа
стручну помоћ грађанима у остваривању и заштити њихових права и
интереса заснованих на закону.

Десет година касније општина Суботица је донела нову одлуку о
оснивању ове службе.580 Њени задаци били су да даје правне савете,
саставља поднеске, исправе, молбе, заступа странке пред судовима и
другим државним организацијама.

Ова служба је током протеклих година претрпела промене у свом
организовању, али постоји и дан данас при Граду Суботица.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 2004. године581 од Општине Суботица, тачније

од службе правне помоћи СО Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 448 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НОВО ОРАХОВО 
(1946–1965), 1954–1973

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 12,99 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи финансијску, персоналну документацију, доку-

ментацију пословања, записнике са задружних састанака.
Историјат ствараоца фонда:
Земљорадничке задруге настају у периоду доношења Закона о зем-

љорадничким задругама из 1946. године582 и Основног Закона о земљо-
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583 Сл. лист ФНРЈ бр. 49/1949. године.
584 ИАСу, Ф. 419, 34/VI, Фи. 1413/1954 од 08.12.1954. године.
585 ИАСу, Ф. 419, 34/VI, Фи. 1412/1954 од 08.12.1954. године.
586 ИАСу, Ф. 419, 34/VI, Фи. 1410/1954 од 08.12.1954. године.
587 ИАСу, Ф. 419, 34/VI, Фи. 1409/1954 од 08.12.1954. године.
588 ИАСу, Ф. 419, 34/VI, Фи. 1408/1954 од 03.02.1955. године.
589 Сл. лист СФРЈ бр. 13/1965.

радничким задругама из 1949. Године.583 Сврха њиховог настајања била
је обједињавање средстава за производњу и рад и увођење колективног
начина производње у циљу унапређења пољоппривредне производње.

Најстарији документ којим архив располаже јесте одобрење НО Среза
бачкотополског од 8.09.1954. године, на одлуку скупштине земљорад-
ничке задруге Ново Орахово о реорганизацији угоститељског погона
задруге. Поред овог погона, исте године основано је још неколико погона:
„Приступна станица“, чији је предмет пословања била обрада земљишта,
ратарство и сточартво584, биоскоп „Задругар“,585 „Трговински погон“ који
се бавио трговином и прометом текстила586 и „Самостални погон откуп и
прерада“.587 Главна делатност ове задруге била је унапређење
пољопривредне производње. Од 03.02.1955. године, решењем Окружног
привредног суда у Суботици588 назив задруге је гласио: „Земљорадничка
задруга с.о.ј. у Новом Орахову“. Све до 1960. године пословала је под
овим називом, када мења назив у „Општа земљорадничка задруга, Ново
Орахово“. Исте године, укинути су погони Задругар, Трговински погон,
Месарска радња и Угоститељски погон. Решењем НОО Бачка Топола,
мења назив у „Земљорадничка задруга Ново Орахово“. Године 1964.
долази до припајања са Сељачком радном задругом (СРЗ) „Слога“. Ова
СРЗ је настала 1959. године припајањем земљорадничко произвођачке
задруге „Слога и ЗПЗ „Партизан“. Отварања новог погона за транспорт
при земљорадничкој задрузи, погона за производњу ручне цигле,
самосталног погона за прераду млека и млечних производа и погона
Ветеринарска станица. 

Основним Законом о пољопривредним задругама из 1965. године589
Земљорадничке задруге се у потпуности изједначују са осталим пољо-
попривредним задругама.

Године 1965. Земљорадничка задруга Ново Орахово брише се из
привредног регистра услед спајања са привредним предузећем „Једин-
ство“ из Гунароша.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 2004. године од правног следбеника

земљорадничке задруге.



Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 449 ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАНОНИЈА“ ЗАВОД ЗА ПЛАСТИКУ,
АМБАЛАЖУ И ГРАФИКУ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА 

(1947–2005), 1944–2004
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 110,62 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа састоји се од разноврсне документације чије врсте су

уобичајене за пословање у пословању једне привредне фирме.
Историјат ствараоца фонда:
Решењем Народног одбора града Суботица од 08.09.1947. године

основано је Штампарско предузеће „Градска штампарија“ Суботица, са
задатком да врши штампарске, књиговезачке, цинкографске и лито-
графске радове (препис извода записника бр. 65 са седнице скупштине
Градског народног одбора у Суботици од 05.09.1947). Током наредних
година делатност фирме се проширује и у више наврата се мења и њен
назив:

– Графички завод „Панонија“ Суботица (1959. године);
– „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и графику, Суботица (1974.

године);
– „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и графику Суботица,

Лењинов парк бр. 8 – ООУР „Амбалажа“ Суботица, Ивана Милутиновића
бр. 117 (1973. године);

– „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и графику Суботица, Ле-
њинов парк бр. 8 – ООУР „Заједничке службе“ Суботица, Лењинов парк
бр. 8 (1973. године);

– „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и графику Суботица је у
саставу СОУР-а „Графис“ (1978–1986. године);
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590 ИАСу, Ф. 449, Досије фонда, Службена белешка са подацима о организационим
променама предузећа бр. 4/2.

591 ИАСу, Ф. 449, Досије фонда, Уговор о преузимању архивске грађе бр. 01-165 од
07.12.2004. године.

592 ИАСу, Ф. 449, Досије фонда, Записник о излучивању безвредног регистратурског
материјала бр, 01-15/1 од 31.12.2013. године.

– Радна организација „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и
графику Суботица, Лењинов парк бр. 8 (1986. године); у свом саставу
поред Радне заједнице заједничких служби је имала три ООУР-а и то:
ООУР „Картонажа“, ООУР „Панопласт“ и ООУР „Штампа“;

– Предузеће „Панонија“ завод за пластику, амбалажу и графику п.о.
Суботица, Лењинов парк бр. 8 (1989. године).

Решењем Трговинског суда у Суботици Ст. 535/2000 од 17.05.2002.
отвара се стечајни поступак над Предузећем „Панонија“ завод за
пластику, амбалажу и графику, Лењинов парк 8, Суботица, а закључује
26.04.2005. године такође решењем Трговинског суда у Суботици бр. Ст.
535/2000.590

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета 2004. године од Предузећа „Панонија“

завод за пластику, амбалажу и графику п. о. у стечају – Суботица.591
Године 2013. извршено је излучивање безвредног регистратурског
материјала у количини од 25,38 m.592

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 450 ДРУшТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДОМАЋИ МЕЂУНАРОДНИ
ТРАНСПОРТ РОБЕ „ДИНАМОшПЕД“ – СУБОТИЦА 

(1991–2011), 1953–2003
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 2; свеж. 29; дос. 2; рег. 13; 3,60 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /



Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа састоји се од разноврсне документације чије врсте су

уобичајене за пословање у пословању једне привредне фирме.
Историјат ствараоца фонда:
„Динамо“ аутомеханичарско и транспортно предузеће Суботица

основано је Решењем Народног одбора града Р. Бр. 64/47 од 05.09.1947.
године са основном делатношћу: оправка свих врста експлозивних
мотора, транспорт особа и терета. Упис ове одлуке у регистар предузећа
и радњи, од стране Окружног привредног суда у Суботици, извршен је
22.03.1955 .године под бр. Фи. 1670/54. Током наредних година делатност
фирме се проширује и у више наврата се мења и њен назив:

– „Динамо“ аутотранспортно, посредничко и ремонтно предузеће,
Суботица, Марксов пут бр. 75 (1966. године); 

– „Динамотранс“ предузеће за унутрашњи и међународни транспорт,
шпедицију и међународно агенцијске послове Суботица (1966. године);

– „Динамотранс“ предузеће за унутрашњи и међународни транспорт,
шпедицију и међународни саобраћај – агенцијске послове, Суботица
(1967. године);

– Радна организација „Динамотранс“ за домаћи и међународни тран-
спорт робе и шпедицију Суботица; у склопу ње постоје две основне
организације удруженог рада – ООУР „Транспорт“ и ООУР „Динамо“
(1975. године);

– СОУР „Панонијатранс“ РО „Динамотранс“ за превоз робе у друмском
саобраћају, оправку и одржавање друмских моторних возила са н. сол.
(1982. године);

– Аутотранспортно и ремонтно предузеће „Динамотранс“ (1990.
године);

– Деоничко друштво „Динамотранс“ Суботица (1991. године);
– ДД „Динамотранс“ се брише из регистра и дели на четири нова

предузећа: ДД „Динамотранспорт“, ДД „Динамошпед“, ДД „Динамо-
ремонт“ и ДД „Динамоагент“, Суботица, Марксов пут 75 (1991. године);

– ДД „Динамошпед“ Суботица, Марксов пут 75 (1991. године);
– „Динамошпед“ друштвено предузеће за домаћи и међународни

транспорт робе, шпедицију и саобраћајно-агенцијске послове са п.о.,
Марксов пут 75, Суботица.

Стечајни поступак отворен је 2003. године, а закључен је 06.10.2011.
године решењем Привредног суда у Суботици посл. бр. Ст. 11/2010.593
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593 ИАСу, Ф. 450, Досије фонда, Службена белешка са подацима о организационим
променама предузећа бр. 2/2.
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594 ИАСу, Ф. 450, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14 од
28.12.2005. године.

595 Службени гласник РС, број 71/94.

Историјат фонда:
Архивска грађа ДП „Динамошпед“-а и РО „Динамотранс“-а је преузета

2005. године594 за период 1953–2003. 
Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су мањим делом сачувани. 

Ф. 451 ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1687–1949
Основни подаци о збирци
Количина архивске грађе: књ. 322; к. /; трака 29; омота 38; 14,99 m
Језик грађе: латински, мађарски, српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, дигитализовани облик

на ЦД
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Матичне књиге (крштених, венчаних, умрлих) и индекси уз матичне

књиге за године 1687–1949 следећих црквених општина: Римокатолички
жупни уред Св.Терезије – Суботица, Римокатолички жупни уред Св. Роке
–Суботица, Римокатолички жупни уред Св.Ђурђа – Суботица, Српска
православна парохија при храму Вазнесења Господњег – Суботица, Пра-
вославна источна црква Св. Великомученика Димитрија – Александрово,
Римокатолички жупни уред филијала у Александрову, Евангелистичко-
аугустинско суботичко-сомборско путујуће свештеничко звање, Римо-
католичке парохије у Кунбаји, Римокатоличке парохије у Каћмару,
Римокатолички жупни уред Св. Антуна – Чантавир, Римокатолички жупни
уред Св. Катарине – Лудаш, Римокатолички жупни уред Св. Петра и
Павла – Бајмок.

Историјат збирке:
Архивска грађа је преузета на основу члана 39. Закона о културним

добрима,595 а сходно Записнику о надзору над вођењем матичних књига
и увида у рад службе личног статуса грађана матичног подручја Субо-
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596 Број 130-038-001 14/2006-13 РС Министарства за државну управу и локалну самоуправу
– Сектор за управни надзор – Одељење управне инспекције од 29.05.2006. године.

597 ИАСу, Ф. 451, Записници о преузимању бр.03-14/4, 03/14/5, 03-14/6 и 03-14/7 од
20.09.2006. године.

598 Службени лист Среза Суботица бр. 25 од 18.06.1964. године, стр. 604.

тица.596 Преузимање је извршено 2006. године.597 Исте године је
формирана Збирка црквених матичних књига 1687–1949.

Ф. 452 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БАЈНАТ“ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА
(1964–?), 1962–1992

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; фасц. 16; свеж. 3; рег. 57;

5,46 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи записнике Месне заједнице, списе уз

деловодник, документацију СУБНОР-а, записнике Комисије за комуналну
делатност Савета Месне заједнице, уговоре, инвестиције, бирачке
спискове, финансијску документацију, спискове активиста, урбанистичке
планове, документацију у вези са активностима секције Савеза спортских
риболоваца, записнике Месне организације Савеза инвалида рада са
прилозима и др.

Историјат ствараоца фонда:
Месна заједница „Бајнат“ из Суботице, Браће Радића бр. 83, основана

је на основу Одлуке зборова бирача 12, 13. и 14. изборне јединице који
су одржани 12. и 13. фебруара 1964. године (у складу са ставом 1. члана
112. Устава Социјалистичке Републике Србије), која је потом потврђена
Одлуком СО Суботица бр. 2-3680/7-964 од 13. фебруара 1964.598 Поред
органа који руководе Месном заједницом, као што су Савет и Скупштина
МЗ, у доношењу значајних одлука учествовао је и Збор радних људи и
грађана МЗ, а значајне су биле и активности друштвено-политичких
организација: ООСК, МО СУБНОР, МК ССРНБ, као и делегација –
представника МЗ у општинским органима управе. Задатак Месне за-
једнице био је да организује и унапређује комуналне, привредне,



социјалне, здравствене, васпитне и друге делатности које служе радном
човеку и задовољавању потреба свакодневног живота, као и да се стара
о унапређењу стамбеног развитка.599 На седници СО Суботица одржаној
27.09.1994. године, под бр. I-011-61/94. донета је нова одлука о
образовању МЗ „Бајнат“, Браће Радића 83, Суботица. Овом одлуком
утврђено је да се Месна заједница образује на подручју насељеног места
Суботица у оквиру утврђених граница.600

Историјат фонда:
Архивски фонд је преузет 2006. године601 од Месне заједнице „Бајнат“

у количини од 5,46 m.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 453 Д.О.О. „ПАХУЉИЦА“ – ПРЕРАДА ПЕРЈА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1978–2005), 1971–2002

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; рег. 25; дос. 3; пак. 4; 8,50 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства:/
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Финансијска документација, нормативна акта, записници Управног

одбора, годишњи планови о пословању, уговори, решења о имаоцима
деоница, појединачни колективни уговори, матична књига радника, М-4
обрасци, завршни рачуни са прилозима и др. 

Историјат ствараоца фонда:
Правни претходник „Пахуљице“ био је ООУР „Прерада перја и црева“

у оквиру РО Кожарски комбинат „Југокожа“ и у свом оквиру имао је посе-
бан сектор за прераду перја.602 До промене власничко-организационе
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599 ИАСу, Ф. 452, Досије фонда, Службена белешка 2/3.
600 Службени лист СО Суботица бр. 8 из 1994. године, стр.47, 48.
601 ИАСу, Ф. 452, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/2-2006.
602 ИАСу, Ф. 453, Досије фонда, Службена белешка 2/3.
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603 ИАСу, Досије регистратуре бр. 805 (Садржај досијеа 13/2 и 14/2).

форме дошло је 1991. године када су се из Друштвеног предузећа
„Југокожа“ издвојила четири друштва са ограниченом одговорношћу:
Д.о.о. „Панонија“, Д.о.о. „Пахуљица“, Д.о.о. „Иком“ и Д.о.о. „Југокожа“.
Д.о.о. „Пахуљица“ – прерада перја Суботица, Јована Микића 56, реги-
стрована је као самостално предузеће у приватној својини код Окружног
суда Суботица 18.02.1991. године под Фи. 290/91, у рег. улошку 1-1392.
Делатност Д.о.о. „Пахуљица“ састојала се претежно од откупа и прераде
перја, производње одеће пуњене перјем, као и јоргана, јастука, душека;
затим сточарства, односно узгоја живине ради производње перја,
производње хемијских производа, трговине на велико и мало, превозa
робе у друмском саобраћају и друго.

Решењем Трговинског суда у Суботици посл. Бр. Ст. 589/2001 од
08.11.2002. године отвара се стечајни поступак над Д.о.о. „Пахуљица
прерада перја Суботица, а обуставља се након продаје стечајног дужника
Решењем Трговинског суда у Суботици Ст. 589/2001 од 29.08. 2005.
године.603

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета од Д.о.о. „Пахуљица“ 2006. године у

регистратурски сређеном стању. Састоји се од документације следећих
ствараоца:

– РО „Југокожа“ ООУР за прераду перја и црева – Сектор прераде
перја (1971–1990);

– Друштвено предузеће „Пахуљица“ (1990–1993);
– ДОО „Пахуљица“ – прерада перја (1993–2002).
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 454 ПРОФЕСОР ДР ЛАЈЧО КЛАЈН, ПРАВНИК – СУБОТИЦА
(1925–2007), 1941–2006

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 4; к. /; дос. 18; ЦД 1
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен



Информативна средства: /
Категоризација:
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивску грађу чине лична документа проф. др Лајче Клајна, доку-

мента о научним скуповима, састанцима, копије објављених радова и
чланака, петочасовни интервју са проф. др Лајчо Клајном из 1998. године
начињен од стране Фондације за визуелну историју преживелих у Шоаху,
фотографије, документи праћења суђења за геноцидне злочине у
Војводини, фотокопије и странице из разне штампе, фељтони и друго.

Историјат ствараоца фонда:
Др Лајчо Клајн (Суботица, 7.06.1925) је био правник и професор

универзитета. Основну и средњу школу је завршио у родном граду. Део
окупације је провео на принудном раду и у логору. Правни факултет је
завршио у Београду 1958. где је и докторирао 1965. године. 

У Суботици је после ослобођења 1944–1959. радио у органу
унутрашњих послова, претежно на откривању ратних злочинаца. По
преласку у Нови Сад 1959, постављен је за начелника безбедности
новосадског среза, после укидања срезова, обављао је дужности у
Покрајинском СУП-у, од 1965. правног саветника, потом од 1969. помоћ-
ника покрајинског секретара. Судија Уставног суда Војводине био је од
1976. до формалног пензионисања 1984, да би затим на новосадском
Правном факултету био 1987. изабран за ванредног професора за
предмет Правно нормирање. 

Објавио је око сто научних и стручних радова, четири књиге, више
приручника, фељтона и коментара закона, такође је приредио тридесетак
монографија и радова од посебне научне вредности.

Био је члан Правног савета Војводине, сарадник Центра за међу-
народне студије на Правном факултету, Југословенског удружења за
међународно право, за кривично право и криминологију, а биран је за
члана Државне комисије за утврђивање злочина геноцида 1991. го-
дине.604

Историјат фонда:
Архивску грађу овог фонда је Историјском архиву поклонио проф. др

Лајчо Клајн 2006. године605 у количини од 0,50 m.
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604 Енциклопедија Новог Сада, 11 КАЋ – КОТ, Нови Сад 1998.
605 ИАСу, Ф. 454,  Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/8 од

26.09.2006. године.



Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 455 АД „СУБОТИЧАНКА“ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА
(1959–2014), 1981–2003

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 9; рег. 162; пакета 32; 19,59 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од архивског материјала ДД и АД „Субо-

тичанке“, као и од документације њених правних претходника и то
превасходно од архивске документације у вези са зарадама, лични до-
сијеи радника трајног карактера и финансијска документација са привре-
меним роком чувања.

Историјат ствараоца фонда:
Правни претходник АД „Суботичанке“ Суботица било је Предузеће за

производњу и продају свих врста алкохолних и безалкохолних пића и
содарских потрепштина „Содара“ у Суботици, Пут Моше Пијаде бр. 20,
којe је основанo 1953. године као Творница сода воде и леда „Содара“
Суботица.606 Упис овог предузећа извршен је 05.10.1959. решењем Окру-
жног суда у Суботици, посл.бр. Фи. 1028/59.

У складу са организационим променама и статусом предузећа мењао
се и његов назив:

– „Суботичанка“ предузеће за производњу и продају свих врста
алкохолних и безалкохолних пића и содарских потрепштина у Суботици,
Моше Пијаде бр. 58. (1959);

– „Суботичанка“ – предузеће за производњу алкохолних и безал-
кохолних пића и прераду воћа и поврћа Суботица, Моше Пијаде бр. 58
(1967);

– ИПК „Црвенка“ у Црвенки – Погон „Суботичанка“ из Суботице, Пут
Моше Пијаде бр. 58 (1971);
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606 ИАСу, Ф. 419, рег. лист 8/I, Фи 2318/53.
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607 Решење Трговинског суда посл. бр. Ст. 925/2001 од 3.10.2003. године.
608 Решење Привредног суда у Суботици посл. бр. Ст. 7/2010 од 25.09.2014. године.
609 ИАСу, Ф. 455, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-14/9 од

27.09.2006. године.
610 ИАСу, Ф. 455, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-14/3 од

09.09.2009. године.

– ИПК „Црвенка“ – ООУР „Суботичанка“ предузеће за производњу и
продају алкохолних и безалкохолних пића Суботица (1973);

– ЦОУП „Агрос“ – РО за пољопривредну производњу „Пешчара“ –
ООУР за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“ Суботица, Ђорђа
Натошевића бр. 44 (1987);

– Друштвено предузеће за прераду и конзервирање воћа „Субо-
тичанка“ са п.о. Суботица, Ђорђа Натошевића бр. 44 (1989);

– Деоничко друштво за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“
са п.о. Суботица, Ђорђа Натошевића бр. 44 (1990);

– Акционарско друштво за прераду и конзервирање воћа „Суботи-
чанка“, Суботица, Ђорђа Натошевића бр. 44 (2002).

Стечајни поступак над АД „Суботичанка“ отвара се 2003. године,607 а
закључује се 2014. године.608

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета од АД „Суботичанка“ у стечају у два

наврата, 2006. године609 у количини од 20,51 m и 2009. године610 у ко-
личини од 6,44 m. Излучено је 7,36 m безвредног регистратурског
материјала 2009. године.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 456 „АГРОС БАНКА“ АД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА
(1978–?), 1993–1996 (2001)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 12; рег. 16; дос. 36; 2,19 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: /
Категоризација:/



Основне карактеристике садржаја грађе:
Разноврсна документација уобичајена у пословању банака.
Историјат ствараоца фонда:
Оснивање и конституисање „Агрос банке“ интерне банке Суботица,

Димитрија Туцовића 15, извршено је решењем Основног суда удруженог
рада под Фи. 3181/78 од 27.12.1978. године.611

Решењем Привредног суда Суботица од 26.08.1993. године под Фи.
3465/93 у рег. ул. 1-5351 у судски регистар уписано је оснивање деоничког
друштва, тако да назив гласи „Агрос банка“ деоничко друштво Суботица,
Трг цара Јована Ненада бр. 15.

Решењем Привредног суда Суботица од 14.06.1995. године под Фи.
1164/95 извршено је усаглашавање аката Банке са Законом о банкама и
другим финансијским организацијама, приликом којег је извршена и
статусна промена, тако да нови назив Банке гласи „Агрос банка“ акцио-
нарско друштво Суботица, Трг цара Јована Ненада бр. 15.

Као основна делатност Банке предвиђени су: депозитни, кредитни и
послови штедње, послови гарантовања (давања јемства, гаранција),
девизни и мењачки послови, дисконтни послови промет – куповина и
продаја хартија од вредности, вођење жиро и текућих рачуна грађана и
правних лица и обављање платног промета у земљи и иностранству,
удруживање средстава, трезорски послови и друго.612

Решењем Привредног суда Суботица бр. П1.20/96 од 29.08.1996.
године отворен је ликвидациони поступак. Новим решењем Привредног
суда Суботица посл. бр. СТ. 58/97 од 14.02.1997. обуставља се поступак
ликвидације и одређује отварање стечајног поступка над „Агрос банка“
АД Суботица.613 О окончању стечајног поступка немамо података.

Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је од „Агрос банка“ АД у стечају 2006.

године у граничним годинама 1993–1996 (2001) и количини од 2,19 m.614

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

299

611 Службени лист СФРЈ бр. 7 од 16.02.1979. стр.40.
612 ИАСу, Ф.456, Досије фонда, Службена белешка 2/3.
613 ИАСу, Досије регистратуре бр. 786, Решење о отварању стечаја 5/2.
614 ИАСу, Ф. 456, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 3-14/10 од

30.10.2006. године.



Ф. 457 ИГМ „БАЧКА“ АД МАЛИ ИЂОш – МАЛИ ИЂОш
(1953–2007), 1966–2004 (2006)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; рег. 252; дос. 206; фасц. 1; омота

30; свеж. 3; паковање 1; 27,1 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа се састоји од разноврсне документације чије врсте су

уобичајене у пословању једне привредне фирме.
Историјат ствараоца фонда:
Правни претходник ИГМ „Бачке“ АД Мали Иђош било је предузеће

„Кошут“ циглана, Мали Иђош.615 Оно је основано решењем НОО Мали
Иђош бр. 100/53 од 17.01.1953. године као Државна циглана „Кошут“ у
Малом Иђошу. Решењем НОО Мали Иђош бр. 04-294/1 од 07.03.1959.
године одобрава се припајање Грађевинског предузећа „Цемент“ из
Малог Иђоша Државној циглани „Кошут“ у Малом Иђошу, те се мења њен
назив у Грађевинско занатско предузеће „Кошут“, Мали Иђош, Кулски пут
11. 

У складу са статусом предузећа и организационим променама мењао
се и назив предузећа:

– „Кошут“ циглана, Мали Иђош (1960);
– Индустријско трговинско предузеће „Бачка“ Мали Иђош (1971);
– Индустријско грађевинско трговинско предузеће „Бачка“ Мали Иђош

(1973);
– Радна организација „Бачка“ индустрија грађевинског материјала,

Мали Иђош (1979);
– РО „Бачка“ индустрија грађевинског материјала Мали Иђош, Кулски

пут бр. 9 (1980);
– Друштвено предузеће „Бачка“ индустрија грађевинског материјала

(1989);
– Индустрија грађевинског материјала „Бачка“ деоничко друштво у

мешовитој својини, Мали Иђош, Кулски пут 15. (1990);
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615 Окружни привредни суд у Суботици 31.05.1960. посл. бр. Фи. 369/60.
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616 ИАСу, Ф. 457, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/11 од
10.11.2006. године.

– Индустрија грађевинског материјала „Бачка“ деоничко друштво п.о.
Мали Иђош, Кулски пут бр. 15 (1994);

– Индустрија грађевинског материјала „Бачка“ акционарско друштво,
Мали Иђош, Кулски пут бр. 15 (2001).

Делатност предузећа је подразумевала производњу опеке, црепа и
производа за грађевинарство од печене глине, као и производа од бетона
за употребу у грађевинарству, грубе грађевинарске радове и специфичне
радове нискоградње, као и остале грађевинске радове, монтажу кровних
конструкција и покривање кровова, постављање цевних и електронских
инсталација и опреме итд.

Решењем Трговинског суда Суботица посл. бр. Ст. 397/2003 од
18.12.2003. године, отвара се стечајни поступак над Индустријом
грађевинског материјала „Бачка“ а.д. Мали Иђош, а закључује 20.12.2007.
године такође решењем Трговинског суда у Суботици под већ поменутим
бројем.

Историјат фонда:
Архивска грађа фонда преузета је 2006. године у регистратурски

сређеном стању.616

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 458 ЧАБА БИРО, АДВОКАТ – СУБОТИЦА (1955–?), 1990–2006
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 3,30 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа састоји се од: Општег пословног регистра странака

(1990–2005), абецедног именика уз пословни регистар (1990–2005),



печата, штамбиља, адресара, роковника, бележница, концепата аката,
ЦД-а и друго, а насталих у току деловања Чабе Бироа као адвоката.

Историјат ствараоца фонда:
Чаба Биро је рођен у Бачкој Тополи 1955. године, где је завршио осно-

вну школу и гимназију. Дипломирао је на Правном факултету у Новом
Саду 1979. године, а приправнички стаж је одрадио у Општинском јавном
тужилаштву у Суботици. Године 1982. именован је за заменика општин-
ског јавног тужиоца. На овој функцији остаје до 1990. године. Од тада све
до данас ради као адвокат са седиштем адвокатске канцеларије у
Суботици.

Историјат фонда:
Архивска грађа овог фонда је преузета Уговором о поклону архивске

грађе, регистратурског материјала и библиотечког материјала 2007.
године.617 Количина преузете грађе износила је 4,80 m од чега је 3,30 m
архивска грађа, а 1,50 m библиотечки материјал.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 459 ДРУшТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУГА“ – СУБОТИЦА 
(1961–2005), 1961–2004

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 5,00 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Садржај документације чини грађа која је уобичајена за пословање

услужног предузећа. Поред финансијске документације, у грађи се нала-
зе правилници, статути, самоуправни споразуми предузећа као и персо-
нални досијеи радника тј. персонална документација запослених.
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617 ИАСу, Ф. 458, Досије фонда, Уговор о поклону бр.01-250 од 05.10.2007. године.



Историјат ствараоца фонда:
Предузеће је основано 1. јула 1961. године одлуком СО Суботица под

бр. 04-17947/1-1961, регистровано под бр. Фи. 1873/1961. До консти-
туисања предузећа је дошло 1973. године, а до усаглашавања са За-
коном удруженог рада 1976. године.618 Од тада ово предузеће мења назив
у „Молерска радна организација Дуга“. До нове промене у називу долази
1990. године када у називу предузећа стоји „Предузеће за завршне
радове Дуга“. На основу решења Трговинског суда у Суботици посл. Бр.
Ст. 583/2004, отвара се стечајни поступак. Овај поступак је окончан
следеће године, 14. марта.

Историјат фонда:
Фонд је преузет 2008. године у горе наведеној количини. Приликом

рада на Водичу, установљено је да постоји потреба за излучивањем
регистратурског материјала чији рок је истекао, у количини од 0,62 m.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 460 ДП „ПЕРЕш“ – БАЧКИ ВИНОГРАДИ (1997–2010), 1974–2004
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 13,58 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Фонд, поред грађе ДП „Переш“, садржи и грађу њеног правног прет-

ходника коју је архив преузео заједно са грађом овог фонда. Ради се о
финансијској документацији као и о персоналним документима запо-
слених радника.

Историјат ствараоца фонда:
На основу података из Агенције за привредне регистре установљено

је да је друштвено предузеће „Переш“ основано 22.06.1997. године у
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618 Сл. лист. СФРЈ бр. 53 од 08. децембра 1976. године, стр. 1557.



Бачким виноградима бр. 367. Предузеће је наставило рад једног од
ООУР-а предузећа „Пешчара“ које је престало да постоји. Регистрована
је за производњу дрвене амбалаже а радила је до 10.02.2007. године
када је Решењем Трговинског суда у Суботици Ст. 404/2003 отворен
стечајни поступак. Поступак је окончан три године касније, Решењем
привредног Суда у Суботици посл. број Ст.10/2010 од 29.06.2010. године.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је 2008. године619 заједно са грађом правног

претходника Друштвеног предузећа „Переш“. Ради се о Основној орга-
низацији удруженог рада (ООУР), фабрици амбалаже радне организације
„Пешчара“.

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 461 ДД „МЕБЛО“ – СТАРА МОРАВИЦА (1960–2008), 1961–2003
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 12,96 m 
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи податке о финансијском пословању предузећа као и

персоналној документацији.
Историјат ствараоца фонда:
Ово друштво је основано одлуком НОО Стара Моравица бр. 04443/6

од 27.12. 1960 као занатско столарско предузеће Мебло и регистровано
је код Окружног привредног суда у Суботици бр. Фи 62/62 од 26.01.1962.
године. Његов назив се после две године мења у „Индустрија намештаја
Мебло“ Стара Моравица, бр. Фи. 53/72. Као деоничарско друштво постоји
од 1961. године па све до његовог престанка постојања 2008. године,

304

619 ИАСу, Ф. 460, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/1-2008.



решењем Трговинског суда о закључењу стечајног поступка бр. Ст.
14/2003. Претежна делатност предузећа била је израда, производња
намештаја. 

Историјат фонда:
Архивска грађа је преузета 2008. године620 заједно са регистратурским

материјалом. После истека рока, она је излучена.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 462 ЗЕМЉОРАДНИЧА ЗАДРУГА – ЧАНТАВИР 
(1945–2005), 1945–2005

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 71,58 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се односи махом на финансијску документацију, пријаву и одјаву

радника, разну преписку, планове и извештаје рада.
Историјат ствараоца фонда:
Земљорадничке задруге настају у периоду доношења Закона о

земљорадничким задругама из 1946. године621 и Основног Закона о зем-
љорадничким задругама из 1949. године.622 Сврха њиховог настајања
била је обједињавање средстава за производњу и рад и увођење
колективног начина производње у циљу унапређења пољопривредне
производње.

Под називом „Задруга за набавку и продају с.о.ј.“ основана је 20.
септембра 1945. године и уписана у судски регистар Окружног суда у
Суботици Фи. 54/1945. Задатак задруге је да набавља животне
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620 ИАСу, Ф. 461, Досије фонда, записник о преузимању бр. 03-14/3-2008. од 29.04.2008.
621 Сл. Лист ФНРЈ бр.59/1946 године, од  23. јула 1946. године, стр.677-682.
622 Сл. Лист ФНРЈ бр.49/1949 године, од 9 јуна 1949. године, стр. 711-720.



намирнице, одећу, обућу, гориво и остале предмете за кућу, предмете за
пољопривредну производњу и да их уступа својим члановима. Даље, да
прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и пре-
рађевине да их групише по врстама, да се стара о њиховој продаји, да
прима улоге на штедњу од својих чланова. У задругу може ступити свако
пунолетно лице, и правно лице које је том приликом дужно да плати
чланство. Органи задруге су скупштина, управни и надзорни одбор. З.П.З.
„Халадаш“ се заједно са ЗЗ Вишњевац 1963. године припаја ЗЗ Чантавир.
Установили смо да је ЗЗ Чантавир имала и следеће ООУР-е: „Економија“
и „Кооперација“. На овај начин је пословала до 1990. године, када су
ООУР-и брисани из судског регистра. Ова земљорадничка задруга је
радила све до 2005. године када је пала под стечај. Нажалост, јако је
мало података сачувано о раду и функционисању ове задруге.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета 2008. године од стечајног управника.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 463 А.Д. ЗА ЛИВЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА „ЛИВНИЦА“ –
СУБОТИЦА (1957–2009), 1957–2004 (2008)

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 42,68 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи документацију насталу из пословања предузећа,

нормативна акта, финансијску и персоналну документацију, разне
статистике, записнике итд.

Историјат ствараоца фонда:
Одлуком НО Нови град бр. III/5601/57 од 29.07.1957. године основана

је „Ливница“ под тадашњим називом „Самостална мања ливачка ра-
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дионица“. Две године касније одлуком НОО Суботица бр. 04-23941/1
уследила је промена назива: „Ливница“ – занатска радња.

Одлуком радног колектива Ливнице, 1970. године поднета је молба за
променом назива. Окружни привредни суд у Суботици донео је решење
Фи. 699/1970. о промени, и сада је нови назив гласио: „Ливница обојених
метала и израда металне галантерије Суботица“. Неколико година
касније, долази до реорганизације, наиме предузеће је на основу решења
Окружног суда у Суботици Фи. 964/1991 организовано у мешовитој
својини, Деоничарско друштво за услужно ливење обојених метала
„Ливница“ које је радило на адреси Мајшански пут бр. 22. Наредне године
Ливница је проширила своју делатност, поред метало-прерађивачког
занатства, услужног ливења обојених метала и галванске заштите, сада
се бавило и производњом ливених, кованих и пресованих извода,
израдом разноврсних металних производа, поправком истих као и
трговином на велико и мало.623

Након што се као деоничарско друштво ускладило са Законом о
предузећима, Законом о класификацији делатности и о регистру јединица
разврставања, оно постаје „Ливница“ А.Д. за ливење обојених метала.
Под овим називом и овако организовано предузеће је радило све до
2004. године када је на основу решења трговинског суда у Суботици Ст.
370/2003. отворен стечајни поступак, који је 2009. окончан.

Историјат фонда:
Према записнику о преузимању,624 архивску документацију су поред

архивске грађе чинили и регистратурски материјал са роковима чувања.
Грађа која је преузета 2008. године у регистратурски сређеном стању и
она поред документације А.Д. „Ливница“ садржала и документацију
правних претходника овог предузећа.

Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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623 ИАСу, Ф. 463, регистратор бр. 330, Решење привредног суда Суботица Фи. 1144/1992 од
27.04.1992. године.

624 ИАСу, Ф. 463, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/6-2008. од 15.08.2008.
године.



Ф. 464 ИНДУСТРИЈА КОЖЕ КРЗНА И КОНФЕКЦИЈЕ „ПАНОНИЈА“
А.Д. – СУБОТИЦА (1957–?), 1957–2006

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 14,30 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи нормативна акта предузећа, финансијску документацију,

персоналне досијее запослених, као и документа која су настала из
пословања предузећа.

Историјат ствараоца фонда:
Решењем НОО Доњи Град бр. 3985/57 од 29.03.1957. године, оснива

се Самостална занатска радња за прераду коже „Панонија“ у Суботици,
а решењем Окружног привредног суда Суботица посл. бр. Фи. 332/57 од
04.04.1957. извршен је упис акта о оснивању. Решењем Окружног
привредног суда Суботица посл. бр. Фи. 934/57 од 18.09.1957. године у
регистар предузећа и радњи на подручју Среског народног одбора у
Суботици одређује се упис промене назива Самосталне занатске радње
за прераду коже „Панонија“ тако да нови назив гласи: Индустрија коже и
крзна „Панонија“ из Суботице. На основу одлуке Радничког савета, а
затим и решења Окружног привредног суда у Суботици посл. бр. 1177/59
од 09.11.1959, дотадашњи назив Индустрија коже и крзна „Панонија“
мења се тако да у будуће гласи: Индустрија коже, крзна и конфекције
„Панонија“ Суботица. Решењем Окружног привредног суда Суботица Фи.
399/69 од 25.03.1969. године брише се из регистра предузећа и радњи
Индустрија коже, крзна и конфекције „Панонија“ Суботица, услед при-
пајања Индустрији обуће и пластике „Солид“ Суботица (Индустрија обуће
и пластике „Солид“ Суботица послује под овим називом од 27.04.1965.
године – решење ОПС Фи. бр. 394/65. Пре тога, носила је назив
Индустрија обуће, која је настала од предузећа у приватном власништву
одлуком Владе Народне Републике Србије бр. 53/1946 – први назив:
Фабрика ципела „Прва петолетка“ промењен је решењем бр. 750 од
06.08.1958. године на Индустрија обуће – Суботица). Решењем бр. 1115
од 04.11.1970. Индустрија коже, крзна и конфекције „Солид“ мења назив
на Комбинат обуће, пластике и коже „Солид“ Суботица. У саставу овог
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Комбината, ООУР „Панонија“ – фабрика коже, крзна и конфекције
Суботица, Марксов пут 150, уписана је у судском регистру 15.04.1977.
године, под Фи. 303/77 (Сл. лист СФРЈ бр. 31 од 17.06.1977).

Решењем Фи. бр. 139/80 од 19.02.1980. године извршен је у судском
регистру у рег. улошку бр. 127-03, упис брисања ООУР-а „Панонија“ у
саставу РО Комбинат обуће, пластике и коже Суботица, а решењем Фи.
бр. 85/80 од 08.02.1980. извршен је упис у рег. ул. бр. 1-466 конституи-
сање Радне организације „Панонија“ фабрика коже, крзна и конфекције,
п.о. Суботица, Марксов пут 150.

Након тога, РО „Панонија“ престаје да постоји као самостално
предузеће, припајајући се РО „Југокожа“ где чини један од њених ООУР-
а. Укидањем радних организација 1989. године, РО Кожарски комбинат
„Југокожа“ мења назив у „Југокожа“ друштвено предузеће за трговину на
велико и мало непрехрамбених производа, за прераду перја и омотача,
за индустрију коже, крзна и конфекције п.о. Суботица, Максима Горког
бр. 23. (Статутом предузећа донетом на референдуму одржаном
21.12.1989. године у члану 1, констатује се да се досадашња Радна
организација Кожарски комбинат „Југокожа“ у чијем саставу су постојали
ООУР „Трговина“, ООУР „Прерада перја и црева“ и ООУР „Панонија“ са
Радном заједницом заједничке службе, организују као друштвено
предузеће под напред наведеним називом).

Ово предузеће (Друштвено предузеће „Југокожа“) је одлуком Рад-
ничког савета бр. 4/91 од 15.02.1991. године основало друштво са
ограниченом одговорношћу, које је под називом „Панонија“ д.о.о. инду-
стрија коже, крзна и конфекције Суботица, Марксов пут 150, реги-
стровано код Окружног суда у Суботици 18.02.1991. под Фи. 292/91.
Новим решењем Привредног суда Суботица Фи. 2664/93 од 08.06.1993.
године извршено проширење постојеће делатности у оквиру производње
коже и крзна, трговине на велико и мало.

На основу члана 7. Закона о условима и поступку претварања дру-
штвене својине у друге облике својине Скупштина Д.о.о. „Панонија“
индустрија коже, крзна и конфекције Суботица, на седници одржаној
01.09.1993. године донела је одлуку о организовању друштва са
ограниченом одговорношћу у мешовитој својини, под називом: Д.о.о. у
мешовитој својини „Панонија“ – индустрија коже, крзна и конфекције
Суботица, Марксов пут 150. Ова промена регистрована је 22.09.1993.
године Решењем Привредног суда у Суботици Фи. 3785/93 у рег. ул. 1-
1388.

Д.о.о. у мешовитој својини „Панонија“ – индустрија коже, крзна и
конфекције Суботица постаје Акционарско друштво „Панонија“ инду-
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стрија коже, крзна и конфекције Суботица 18.05.2001. године, са пре-
тежном делатношћу: штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна.
Друштво има и свој заштитни знак који се састоји од знака који је
карактеристичан за кожарску индустрију: стилизовани облик разапете
коже који садржи у себи слово „П“ и укомпоновано је на површини
стилизованог глобуса.625

Код Агенције за привредне регистре у регистар привредних субјеката
уписана је 30.12.2005. године.

Решењем Трговинског суда у Београду Ст. 14/2006 од 05.07.2006.
године покреће се стечајни поступак над АД „Панонија“ индустрија коже,
крзна и конфекције Суботица, Сенћански пут 150, који још увек није
окончан.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од стечајног управника 2008. године,626 те поред

архивске грађе садржи и  регистратурски материјал који ће бити излучен.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 465 ДЕОНИЧАРСКО ДРУшТВО „ДИНАМОАГЕНТ“ – СУБОТИЦА
(1991–2010), 1953–2004

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 8,55 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа садржи нормативна акта предузећа, финансијску документацију,

персоналне досијее запослених, као и документа која су настала из
пословања предузећа. Грађа садржи и документацију радне организације
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625 Извор: АПР и Статут АД „Панонија“ Суботица донет је на седници одржаној 25.04.2001.
године.

626 ИАСу, Ф. 464, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-14/8-2008 од 23.10.2008.
године.



„Динамоагент“ и његових ООУР-а (основна организација удруженог
рада).

Историјат ствараоца фонда:
На основу уписа у привредни регистар установили смо да је Д.Д.

„Динамоагент“ основано 01.07.1991. године627 у Суботици на адреси
Марксов пут бр.75. Претежне делатности овог друштва биле су рачу-
новодствени, књиговодствени и ревизорски послови као и пореско
саветовање. На основу решења Привредног суда у Суботици Ст. 911/99
од 25.05.2001. године отворен је стечајни поступак, који је окончан 2009.
године,628 а друштво је из привредног регистра обрисано 12.05.2010.
године.

Историјат фонда:
Грађа је преузета од стечајног управника 2008. године,629 те поред

архивске грађе Д.Д. „Динамоагент“-а садржи и део документације правног
претходника овог друштва и његових ООУР-а.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 466 ОПшТИНСКИ СУД – СУБОТИЦА (1963–1975), 1966–1982
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 426,71 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
Организационе јединице:
1. Кривични списи 1966–1980.
2. Парнични списи  1966–1980.
3. Оставински списи 1967–1976.
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627 Агенција за привредне регистре, Република Србија.
628 Агенција за привредне регистре, Република Србија, Забележбе, Решење Привредног суда

Суботица, пословни бр. Ст.911/99 од 07.05.2009. године.
629 ИАСу, Ф. 465, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/9-2008 од 20.11.2008.

године.



4. Списи одељења за оверу 1966–1982.
5. Доставне наредбе 1882–1965.
6. Земљишнокњижно одељење 
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од списа, именика и уписника који проистичу из рада

суда. Грађа садржи парничне предмете проистекле из статусних спорова,
спорова као што су они у вези са арондацијом, комасацијом, поништењем
купопродајних уговора опште народне имовине, предмете о издржавању
деце, брачног друга, предмете које се односе на стварноправне захтеве,
спорове из радних и стамбених односа, спорове настале на основу
уговора и правних послова итд. Ови списи носе ознаку „П“ за период
1966–1980. године. Даље, грађа садржи кривичне именике, уписнике и
предмете са ознаком „К“ који се односе на кривична дела против народа
и државе, кривична дела која су од значаја за друштвену имовину,
кривична дела убиства, злостављања, тешке телесне повреде, насил-
ничког понашања, повреде угледа државе, њених органа и представника
итд. Затим садржи разне овере „Ов“ уговора, исправа, пуномоћја. Списи
са ознаком „О“ односе се на оставинске предмете са и без имовине.
Земљишнокњижни уписници парцелници, именици и картотека ЗК
уложака носе ознаку „ДН“ и односе се на катастарске општине: Жедник,
Нови Град, Биково, Бајмок, Суботица, Чантавир, Ђурђин, Таванкут и
Бачки Виногради.

Историјат ствараоца фонда:
Општински суд Суботица као правни следбеник Среског суда

Суботица почео је са радом 1963. године, доношењем новог Устава.630
Надлежност суда остала је иста он је практично променио само назив. На
основу устава је на федералном нивоу 1965. године донет Основни закон
о судовима опште надлежности,631 према којем општински суд одлучује у
првом степену у свим кривичним и грађанским стварима ако поједине
ствари нису законом стављене у првостепену надлежност окружних
судова. Општински суд одлучује и у другим стварима и врши друге
послове који су му законом стављени у надлежност.

Скупштина СРС донела је 1966. године Закон о организацији и
територијалној надлежности судова опште надлежности.632 Према овом
Закону Општински суд у Суботици надлежан је за територију општине
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630 Службени лист СФРЈ бр. 14/1963, од 19. априла 1963. године, стр. 261–283.
631 Службени лист СФРЈ бр. 7/1965, од 17. фебруара 1965. године, стр. 129–130.
632 Службени гласник СРС бр. 25/1966, од 25. јуна 1966. године, стр. 457–460.



Суботица. На основу Устава СФРЈ из 1974. године633 донет је Устав
СРС634 према коме судску функцију обављају судови опште и специ-
јализоване надлежности као и привредни судови. Како су судови
независни у вршењу своје функције и како суде на основу Устава, важно
је поменути Устав Социјалистичке аутономне покрајине Војводине који је
проглашен 28. фебруара 1974. године.635 На основу овога Војвођанског
устава донет је Закон о редовним судовима636 који између осталог
утврђује стварну и територијалну надлежност судова. Како је Општински
суд Суботица редован суд, надлежан је да у првом степену одлучује у
свим кривичним и грађанским стварима, затим у парничним, ванпар-
ничним, наследно-правним и земљишнокњижним стварима осим ако
законом поједине ствари нису стављене у надлежност другог суда. Поред
тога, спроводи истрагу за кривична дела из своје надлежности као и да
решава по жалбама против решења истражног судије и о приговору
против оптужнице. Суботички суд био је надлежан за територију општине
Суботица.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета од Општинског суда Суботица, у два наврата

у регистратурски сређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 467 ОПшТИНСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА
(1963–?), 1966–1982

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 180,14 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација:/
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633 Службени лист СФРЈ бр. 9/1974, од 21. фебруара 1974. године, стр. 209–262.
634 Службени гласник СРС бр. 8/1974, стр. 305.
635 Службени лист САПВ бр. 4/1974, стр. 97.
636 Службени лист САПВ бр. 15/1975, стр. 650–658.



Организационе јединице:
1. Кривични списи 1970–1985. 
2. Парнични списи 1970–1985.
3. Списи разно 1967–1991.
4. Извршни списи 1969–1986.
5. Оставински списи 1969–1986.
6. Списи одељења за оверу 1969; 1976–1985.
7. Платни и буџетски списи 1969–1971.
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа се састоји од списа и књига који проистичу из рада суда. Грађа

садржи парничне именике, уписнике, предмете проистекле из статусних
спорова, спорова као што су они у вези са арондацијом, комасацијом,
поништењем купопродајних уговора опште народне имовине, предмете о
издржавању деце, брачног друга, предмете које се односе на стварно-
правне захтеве, спорове из радних и стамбених односа, спорове настале
на основу уговора и правних послова итд. Ови списи носе ознаку „П“ за
период 1970–1985. Грађа садржи ванпарничне „Р“ предмете који се одно-
се на проглашење умрлог, давање дозволе за брак, уређење сувласнич-
ких односа, предмети о конфискацији, арондацији, итд. Такође садржи
кривичне предмете са ознаком „К“ који се односе на кривична дела
против народа и државе, кривична дела која су од значаја за друштвену
имовину, кривична дела убиства, злостављања, тешке телесне повреде,
насилничког понашања, повреде угледа државе, њених органа и пред-
ставника итд. Сачувани су и уписници и именици који се односе на кри-
вични поступак против малолетника, као и истрагу у томе смислу („КМ“ и
„КИМ“) 1969–1984, поред ових, сачувани су уписници и предмети истраге
(„КИ“) 1963–1986, као и предмети који се односе на истражне радње
(„КРИ“) 1977–1985. Сачувани су и уписници кривичног већа („КВ“) 1973–
1987, као и други разни кривични именици и предмети („КР“) 1969–1986.
Сачувана је књига одузетих предмета („Кдп“) 1960–1985. Списи са
ознаком „И“ односе се на извршење на покретностима и непокретности-
ма, конфискацију, арондацију итд. Затим садржи разне овере „Ов“
уговора, пуномоћја. Списи са ознаком „О“ односе се на оставинске
предмете са и без имовине. Поред ових списа сачуван је и контролник
лица у притвору у истражном затвору, контролник наплате новчаних
казни, уписник за предмете помиловања, пословни дневник судија,
евиденција о решавању васпитних мера.

Историјат ствараоца фонда:
Општински суд Бачка Топола, као правни следбеник Среског суда
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Бачка Топола, почео је са радом 1963. године, доношењем новог Уста-
ва.637 Надлежност суда остала је иста, он је практично променио само
назив. На основу устава је на федералном нивоу 1965. године донет
Основни закон о судовима опште надлежности,638 према којем општински
суд одлучује у првом степену у свим кривичним и грађанским стварима
ако поједине ствари нису законом стављене у првостепену надлежност
окружних судова. Општински суд одлучује и у другим стварима и врши
друге послове који су му законом стављени у надлежност.

Скупштина СРС донела је 1966. године Закон о организацији и тери-
торијалној надлежности судова опште надлежности.639 Према овом За-
кону Општински суд у Бачкој Тополи надлежан је за територију општине
Бачка Топола и Мали Иђош. На основу Устава СФРЈ из 1974. године640
донет је Устав СРС641 према коме судску функцију обављају судови опште
и специјализоване надлежности као и привредни судови. Како су судови
независни у вршењу своје функције и како суде на основу Устава, важно
је поменути Устав Социјалистичке аутономне покрајине Војводине који је
проглашен 28. фебруара 1974. године.642 На основу овога Војвођанског
устава донет је Закон о редовним судовима643 који између осталог
утврђује стварну и територијалну надлежност судова. Како је Општински
суд Бачка Топола редован суд, надлежан је да у првом степену одлучује
у свим кривичним и грађанским стварима, затим у парничним, ванпар-
ничним, наследно-правним и земљишнокњижним стварима осим ако
законом поједине ствари нису стављене у надлежност другог суда. Поред
тога, спроводи истрагу за кривична дела из своје надлежности као и да
решава по жалбама против решења истражног судије и о приговору
против оптужнице. Бачкотополски суд био је надлежан за територију
општине Бачка Топола и Мали Иђош.

Историјат фонда:
Грађа фонда је преузета од Општинског суда у Бачкој Тополи, у три

наврата у регистратурски сређеном стању.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.
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637 Службени лист СФРЈ бр. 14/1963, од 10. априла 1963. године, стр. 261–289.
638 Службени лист СФРЈ бр. 7/1965, од 17 фебруара 1965. године, стр. 129–131.
639 Службени гласник СРС бр. 25/1966, од 25. јуна 1966. године, стр. 457–460.
640 Службени лист СФРЈ бр. 9/1974, од 21. фебруара 1974. године, стр. 209–262.
641 Службени гласник СРС бр. 8/1974, стр. 305.
642 Службени лист САПВ бр. 4/1974, стр. 97.
643 Службени лист САПВ бр. 15/1975, стр. 650–658.



Ф. 468 СКУПшТИНА ОПшТИНЕ – СУБОТИЦА (1965–?), 1966–2007
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 112.75 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: / 
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда састоји се од записника седница већа, седница одбор-

ника, евиденцијама о наплати пореза, разрезу пореза, књиге књижења
пореза, неуправних и управних деловодника, уписника за оверу преписа,
потписа и рукописа, општинске таксе за фирме, купопродајне уговоре,
уговоре о наслеђу и поклону, санитарне инспекције, грађевинске пред-
мете и дозволе, урбанистичке, предмете о рушењу објеката, документа у
вези са образовањем, науке и културе итд.

Историјат ствараоца фонда:
Доношењем Устава СРС644 као и Уставног закона о спровођењу

Устава, народни одбори општина престају са радом а њихове надле-
жности преузимају Скупштине општина. На основу поменутог устава и у
складу са ставом 1 чл. 27 Устава СРС од 11. априла 1963. године,
Скупштина општине Суботица донела је 1964. године Статут Општине
Суботица.645 Према Статуту, Општина Суботица обухвата територију
Града Суботица, Биково, Чантавир са насељима Бачко Душаново и
Вишњевац, затим Келебије, Мале Босне, Палића са насељима Бачки
виногради, Хајдуково и Шупљак, Таванкут са насељима Горњи, Доњи
Таванкут и Љутово као и Стари и Нови Жедник. Највиши орган власти и
друштвеног самоуправљања представљала је Општинска скупштина.
Општинскa скупштинa представљала је највиши орган власти и орган
самоуправљања, а сачињавали су је Општинско веће и Веће радних
заједница. Сваки од ових већа имало је по 70 одборника. Општинска
скупштина доносила је одлуке, наредбе упутства, решења, закључке и
препоруке. Општинска скупштина бира свога председника из реда својих
одборника који се стара о организовању рада скупштине и њених већа,
сазива седнице, брине се о усклађивању рада СО са делатношћу других
органа у општини, врши надзор над општинским органима управе и
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644 Службени гласник СРС бр. 14/1963 од 10. априла 1963. године, стр. 261–289.
645 Службени лист Среза Суботица бр. 16/1964. од 30. маја 1964. године, стр. 323–342.



обавља друге послове. Поред тога ОС организује за поједине области
или гране делатности Савете, као и Комисије чији је задатак проучавање
предлога одлука и других аката који се подносе Општинској скупштини.

Историјат фонда:
Грађа фонда преузета је у више наврата од њеног творца Општине

Суботица.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 469 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКО
ВОЈВОДСТВО И ТАМИшКИ БАНАТ ТЕМИшВАР – ГРАЂЕВИНСКА

СЕКЦИЈА СУБОТИЦА (LaNDEsBaU-DIrEKTION FÜr DIE sErBIscHE
WOIWODscHaFT UND Das TEmEscHEr BaNaT – K.K.

BaUBEzIrKsEXPOsITUr zU marIa THErEsIOPEL) – marIa
THErEsIOPEL (СУБОТИЦА) (1850–1861), 1852–1854

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. 2; 0,23 m
Језик грађе: немачки
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Архивска грађа садржи дописе у вези са изградњом и поправком

мостова, јавним установама као што су школе, општинске зграде, црк-
вена дворишта итд., дневнике грађевинских радова, упутства и налоге
Земаљске грађевинске дирекције у вези са прописима, будућим грађе-
винским радовима, рушењем објеката, исплатама одузетих ораница за
потребе изградње путева, податке о ценама грађевинског материјала,
предрачуне, месечне извештаје о потрошеном материјалу, набавци мер-
них и других инструмената за инжињере итд. 

Историјат ствараоца фонда:
Земаљска грађевинска управа за Српско Војводство и Тамишки Банат

Темишвар – Грађевинска секција Суботица, организована је сходно
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тадашњем административном поретку. Њен делокгруг обухватао је
територију суботичког среза којем су припадали насеља Бајмок, Чан-
тавир, Стара Моравица, Пачир, Кунбаја и Алмаш. Грађевинска упра-
ва/Секција пословала је од 1850. до 01.2.1861. године. Била је надлежна
за све врсте градње – водоградња, високоградња и цестоградња на
подручју среза Суботица.

Историјат фонда:
Фонд Земаљска грађевинска управа за Српско Војводство и Тамишки

Банат се чувао у Државном архиву Мађарске до 1960. године када је
реституцијом предат Архиву Војводине. Од Архива Војводине је архивска
грађа овог фонда преузета у Историјски архив Суботица 1988. године,646
заједно са архивским материјалом Ф. 163 Срески уред Суботица 1850–
1862. Приликом ревизије поменутог фонда издвојена је архивска грађа
Земаљске управе за Српско Војводство и Тамишки Банат – Грађевинска
секција Суботица647 у посебан фонд, Ф. 469.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 470 ОПшТИНА ФЕКЕТИЋ (BÁcsFEKETEHEgY
KÖzség) – BÁcsFEKETEHEgY (ФЕКЕТИЋ)

(1941–1944), 1941–1942
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Документа инвалида из Првог светског рата.
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646 ИАСу, Ф.469, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе број 03-18/6 из 1988.
године.

647 ИАСу, Ф. 469, Досије фонда,  Извод из Записника Стручног већа ИАСу бр. 07-5/4-2 од
07.04.2010. године.



Историјат ствараоца фонда:
Окупација Краљевине Југославије од стране мађарског фашистичког

режима довела је до увођења привремене војне управе на основу
„Закона о поновном прикључењу освојених јужних територија мађарској
круни и уједињењу са осталим земљама Мађарске“ који је изгласан
једногласно на седници Парламента 16. децембра 1941. године.648
Извршивши своју улогу, војна управа је уступила место цивилним
властима. Укидањем војне управе августа 1941. године уводи се цивилна
управа која ступа на снагу 16. августа 1941. године. Увођењем грађанске
управе у новонасталим административно-територијалним условима у
Војводини, претежни део Бачке припао је Бач-бодрошкој жупанији.
Окупирано југословенско подручје унутар жупанија било је подељено на
административне срезове, а ови на општине са својом самоуправом.
Срезови у Бач-бодрошкој жупанији су били: Апатин (9 општина), Оџаци
(13 општина), Кула (9 општина), Бечеј (5 општина), Паланка (14 општина),
Тител (10 општина), Топола (8 општина), Нови Сад (15 општина), Сента
(3 општине), Сомбор (12 општина), Жабаљ (5 општина).649 Општина
Фекетић припада Тополском срезу.

Среске начелнике и општинске бележнике именовао је Министар
унутрашњих послова. Чланови самоуправних општинских скупштина би-
ли су за време окупације не бирана већ именована лица.

Руковођен основном тенденцијом помађаривања ових крајева, окупа-
тор у њима изграђује систем националне неравноправности. У основи
такве политике лежала је тенденција да се акумулација капитала из
окупираних југословенских области прелије у „матичну“ Мађарску.650

У циљу изручења свих људских и материјалних потенцијала за даље
ратовање, влада је извршила тоталну мобилизацију. Бачка и Барања су
проглашене за ратно подручје и у њима је заведена ратна управа. 

У садејству са Црвеном армијом, регуларне јединице Југословенске
народне армије ослободиле су током октобра 1944. године Бачку, а
неколико месеци касније и Барању.651

Као последица горњих догађаја Општина Фекетић, као таква, престаје
са радом октобра 1944. године.
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648 Országos Törvénytár бр. 13 од 31. децембра 1941.
649 Ј. Мирнић, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи, у: Матица српска –

Зборник за друштвене науке 35, Нови Сад 1963, стр. 18–19.
650 Исто, стр. 47.
651 Ј. Мирнић, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи, у: Матица српска –

Зборник за друштвене науке 35, Нови Сад 1963, стр. 48.



Историјат фонда:
Фонд је преузет 2007. године652 од Архива Војводине у склопу разних

фондова – делова фондова. 
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 471 ВОЈНИ СУД ВОЈНЕ ОБЛАСТИ У ВОЈВОДИНИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ У ВЕЋУ СУБОТИЧКЕ КОМАНДЕ

ПОДРУЧЈА – СУБОТИЦА (?–?), 1945–1950
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,12 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Архивску грађу фонда чине списи Војног суда о кривичним делима:

крађа, подстрекивања на злостављање, угњетавање народа и вређање
нација, помагање и сарадња са окупаторима и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Војни судови су основани упоредо са оснивањем војних формација и

области. Тако су и престали да постоје.
Историјат фонда: 
У оквиру архивске грађе Среског суда Суботица, који је преузет 2007.

године,653 били су и списи Војног суда Војне области у Војводини Југосло-
венске армије у Већу суботичке команде подручја за 1945. и 1950. годину.
Ти предмети, укупне количине 0,12 m, издвојени су у посебан фонд.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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652 ИАСу, Ф. 470, Досије фонда, Записник о преузимању бр. 03-14/1 од 05.6.2007. године.
653 ИАСу, Ф. 471, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/5-2007.



Ф. 472 ЈАНОш МУХИ (mUHI jÁNOs), НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТА –
СУБОТИЦА (1913–1969), 1914–1979

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m
Језик грађе: мађарски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: попис преузете архивске грађе
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Рукописи новинских чланака, новински чланци, белешке, плакати,

фотографије, објављена дела, чланци у разним часописима. 
Историјат ствараоца фонда:
Јанош Мухи (Мол, 1913 – Сегедин, 1969) је већ у раној младости почео

публиковати. Радио је у уредништву сомборских новина Új Hírek (Novosti),
1933. године је у едицији Југословенска Мађарска Библиотека објављена
збирка чланака под насловом „Városok... falvak...“ (Градови... села...) са
тематиком локалне историје Аде, Мола и Бачког Петровог Села. Писао је
и о другим насељима у Бачкој. Био је почасни гост на сусрету вој-
вођанских писаца 1936. године у Новом Кнежевцу. У издању Мањинске
библиотеке (Kisebbségi Könyvtár)1938. године, заједно са мађарским
преводом новог југословенског задружног закона, објављена му је студија
под насловом „Привредна организованост југословенских Мађара“ (A ju-
goszláviai magyarság gazdasági megszervezése), неколико година касније
излази монографија „Историјат Сомбора“ (Zombor története).

Након рата ради као службеник у Гунарашу, Сомбору и Суботици, да
би се касније опет вратио новинарству. Као сарадник дневног листа „Ma-
gyar Szó” радио је до своје смрти. Његове репортаже, фељтони, цртице
објављивани су и на мађарском и другим језицима, а преносили су се и
у суботичким, новосадским и београдским радио емисијама.

Јанош Мухи био је и заљубљеник у природу. Дао је вредне описе Тисе,
Палића, Лудоша, Киреша, градова, села и људи овога поднебља. Љубав
према завичају остварио је кроз збирку записа Mesélő múlt (Прошлост
која прича).654
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654 ИАСу библиотека, инв. бр. 4654, предговор књиге: Muhi János, Mesélő múlt, Szabadka
1979.



Историјат фонда:
Архивски материјал овог фонда је поклоњен Уговором о поклону број

01-153/2009. од 3.6.2009. године, у укупној количини од 0,43 m. Књиге су
издвојене у стручну библиотеку архива, док су списи смештени у две
архивске кутије.655

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 473 „1. МАЈ“ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА 
(1950–2006), 1950–2006 

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 333,7 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: записници радничког савета, управног одбора,

пословодног одбора, разних комисија, платни спискови, картони ЛД,
грађевински дневници, планови изградње, пројекти.

Историјат ствараоца фонда: 
Грађевинско индустријски комбинат 1. мај Бачка Топола основан је

решењем НОО Бачка Топола.656 Потом су у састав предузећа улазили:
Грађевинско занатско предузеће „Криваја“ из Бачке Тополе, 1961. године;
„Бачкотополско цигларство“ из Бачке Тополе, 1961. године; Грађевинско
предузеће „Зид“ из Фекетића, 1965. године; Грађевинско предузеће
„Полет“ из Србобрана, 1967. године. Године 1974. члан предузећа поста-
ло је Грађевинско предузеће „Јо Лајош“ из Пачира. Стечајни поступак је
покренут 2007. године при Трговинском суду у Суботици.
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655 ИАСу, Ф. 472, Досије фонда, Уговор о поклону архивске грађе број 01-153/2009.
656 Решење бр. 2569/1952. од 10. априла 1952. године.



Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 2009. године657 и смештена је у привремени

депо ИАСу.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

ЗБИРКА СЛУЖБЕНИХ НОВИНА, ЛИСТОВА И ГЛАСНИКА*
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе:
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Службене новине, листови, гласници различитих нивоа државе.
Историјат ствараоца фонда: /
Историјат фонда:
Одлуком стручног већа, збирка је премештена у Библиотечки фонд

ИАСу.
Степен сачуваности: /

Ф. 475 ОПшТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАшТВО – БАЧКА ТОПОЛА 
(?–?), 1946–1993

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 187; к. /; 58,4 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
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657 ИАСу, Ф. 473, Досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-14/1-2009 од 15. јуна 2009.
године.

* Пребачено у библиотечку периодику.



Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине предмети настали у раду Општинског јавног тужи-

лаштва Бачка Топола: именици, уписници, евиденције предмета, разни
списи.

Историјат ствараоца фонда:
Јавна тужилаштва су у послератној Југославији утемељена на Одлуци

о успостављању и надлежности Јавног тужиоца Демократске Феде-
ративне Југославије658 и Уставом државе, донетим 1945. године у којем је
јасно прецизирано: „Јавне тужиоце аутономних покрајина, аутономних
области, области, округа и срезова именује и решава Јавни тужилац
републике уз потврду Јавног тужиоца ФНРЈ.“659 Институција Јавног
тужилаштва допуњена је доношењем савезног Закона о јавном
тужилаштву 1946. године, у чијем члану 4 пише: Органи Јавног тужи-
лаштва у народним републикама јесу јавни тужиоци народних република,
аутономних покрајина, аутономних области, области, округа, градова и
срезова (градских реона). Касније је тужилаштво пратило све промене у
законодавном систему такозване социјалистичке Југославије. 

Историјат фонда: 
Регистратурски материјал који чини грађу фонда настао је у времену

између 1946. и 1993. године, а преузет је 2009. године, у просторијама
Општинског јавног тужилаштва Бачка Топола.660

Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 476 ДРУшТВЕНО УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОЈВОДИНА“ – БАЧКА ТОПОЛА (1960–2008), 1961–2000

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 3; к. /; 6,6 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
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658 Одлука је објављена у Службеном листу Демократске Федеративне Југославије, бр. 4, из
1945. године, стр. 38.

659 Устав ФНРЈ, 1945. година, глава XIV, члан 124, став 3.
660 ИАСу, Ф. 475, Досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-14/4 од 3.12.2009. године.



Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине матичне књиге радника, списи и подаци о зарадама

запослених.
Историјат ствараоца фонда: 
Према скромним подацима којима Архив располаже и немогућности

да пронађемо податке о почецима, раду и крају предузећа, а што је
последица небриге надлежних органа државе за ову област,661 могуће је
да су подаци о годинама почетка истоветни онима који су у наслову
фонда. 

Историјат фонда: 
Фонд је преузет од приватног лица662 и смештен је у архивски депо

2009. године.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 477 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА
(?–?), 1973–1977

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,07 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу чине самоуправни споразуми, захтеви за доделу средстава,

извештаји и слично.
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661 ИАСу, Ф. 476, Досије фонда, службена белешка о преузимању архивске грађе бр. 03-
14/5-2009. од 16. децембра 2009. године.

662 Види службену белешку о преузимању архивске грађе.



Историјат ствараоца фонда: 
Феријални савез Југославије основан је 1920. године и деловао је све

до Другог светског рата. Потом је поново активиран 20. октобра 1952.
године, када је у Београду одржана оснивачка скупштина. Од тог времена
почињу активности на укључивању ФСЈ у Међународну организацију
омладинских хостела, па је 1968. године на Конференцији у Јапану
постао придружени члан, а 1970. године у Копенхагену (Данска) пуно-
правни члан Међународне федерације. 

Општински одбор ФС Суботица био је део Феријалног савеза Војво-
дине, а овај ФС Србије, односно Југославије.

Главна активност удружења је организовање одмора и путовања деце
и омладине.

Историјат фонда:
Одлуком Стручног већа ИАС-а,663 архивска грађа фонда је издвојена

из фонда 421.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 478 ЗБИРКА ДРЖАВНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1895–1910
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 176; к. /; 11,27 m
Језик грађе: мађарски, српски
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар, дигитализовано на ЦД
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих као и индекси уз матичне

књиге рођених и умрлих.
Историјат збирке:
Архивска грађа Збирке преузета је 2010. године.664 Предмет примо-

предаје чине државне матичне књиге Одсека за лична стања грађана
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663 ИАСу, Ф. 477, Досије фонда, Записник бр. 07-05/4-4 од 7.4.2010. године.
664 ИАСу, Ф.478, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 3-14/2 од

7.5.2010. године.



(Матичарског звања) суботичке локалне самоуправе настале у раздобљу
од октобра 1895. до 1910. године.

Основ примопредаје архивске грађе је члан 39. Закона о културним
добрима665 као и члан 40. Закона о матичним књигама.666

Ф. 479 ГАЗИМ ЦО – СУБОТИЦА (1996–2002), 1996–2002
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 1,9 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине матична књига, списи о личном дохотку, пријаве о

закљученим пословима, документа у вези са увозом и слично.
Историјат ствараоца фонда: 
Предузеће „Гази им. ко“ основано је 1996. године. Основна делатност

је била трговина пољопривредним артиклима. Престало је да ради 2002.
године.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета 2010. године.667

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване. 
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 480 СТЕЧАЈНА МАСА ЗОРКА КЛОТИЛД 1904 – СУБОТИЦА 
(1975–2010), 2002–2010

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 5; к. /; 14,06 m
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665 Службени гласник РС бр. 71/1994.
666 Службени гласник РС бр. 20/2009. стр. 39 и 40.
667 ИАСу, Ф. 479, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/1-2010,

од 15. марта 2010. године.



Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: књига евиденције финансијских средстава, изве-

штаји повереника, стечајног управника, тужбе, жалбе, потраживања и
слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Зорка је настала на темељима прерађивања и производње сумпорне

киселине и суперфосфата који је започео у Суботици 1904. године. Отуда
се сматра да је Зорка била један од пионира у хемијској индустрији на
простору некадашње Југославије. Још у периоду између два светска рата
развија производњу производа за заштиту биља, да би после Другог
светског рата била дуго година једини, а потом највећи произвођач
вештачког ђубрива.668 Са распадом СФР Југославије, овај гигант за
производњу вештачког ђубрива који је запошљавао преко хиљаду
радника, губи најпре домаће, а са увођењем санкција и регионално и
светско тржиште, те своди производњу на симболичне количине. Суно-
врат доживљава током НАТО бомбардовања Југославије када запада у
стечај из којег није било опоравка.669

Историјат фонда: 
Архивски радници преузели су грађу фонда од повереника стечајног

управника.670 Грађа је смештена у архивски депо, сложена у регистра-
турском поретку.

Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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668 Почеци хемијске индустрије у Суботици датирају од првих година 20. века. Више о томе
види: С. Мачковић, Индустрија и индустријалци Суботице (1918–1941), Суботица 2004, стр.
193–198.

669 75 година рада 1904–1979, Суботица 1979.
670 ИАСу, Ф. 480, Досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-14/3-2010, од 1. децембра

2010. године.



Ф. 481 МР ЈОСИП БУЉОВЧИЋ, ПРОФЕСОР
И ЛИНГВИСТ – СУБОТИЦА

(1932–2001), 1958–2005
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. /; к. 8; 0,96 m
Језик грађе: српски, хрватски, буњевачки
Степен сређености: регистратурски сређен
Информативна средства: сумарни инвентар
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Рукописи радова, новинских чланака, преводи, белешке, материјали у

вези са писањем уджбеника, учешћем у раду разних друштвено-поли-
тичких организација, културним везама са Пољском, награде, рукописи о
глумцима и другим истакнутим личностима из културног живота Субо-
тице, уговори о делу, документи у вези са публиковањем, преписка,
позивнице, фотографије, каталози и друго.

Историјат ствараоца фонда:
Јосип Буљовчић рођен је 1932. године у Суботици где је завршио

основну школу и гимназију, а студирао је и дипломирао у групи за
југословенске језике и књижевности на Филозофском факултету у
Београду 1955. године. Постдипломске студије из лингвистичких знаности
похађао је у Сарајеву, а магистарски рад „Удео буњевачких и шокачких
новина у развитку писаног језика код бачких Буњеваца у другој половини
XIX века“ одбранио је 1980. године.

Као лингвист, критичар и преводилац, Јосип Буљовчић припада
старијој генерацији хрватских писаца у Подунављу и Суботичког књи-
жевног круга. Штампана му је књига филолошких расправа, неколико
уджбеника и других радова.

Био је професор Гимназије, сарадник Енциклопедије Југославије, члан
Хрватског културног центра „Буњевачко коло“, Хрватског академског дру-
штва, Друштва за српскохрватски језик, Друштва за примењену лингви-
стику, Друштва хрватских књижевника и почасни грађанин града
Суботице. Сарађивао је у више стручних часописа, био директор Драме
на српскохрватском језику у „Народном позоришту“, просветни саветник
у Просветно-педагошком заводу, лектор на катедри за српскохрватски
језик у Варшави.
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У својим бројним чланцима, расправама и приказима централну
пажњу је посветио завичајним темама, заправо књижевну, културну и
језичну проблематику бачких Хрвата и Буњеваца.671

Историјат фонда:
Архивску грађу фонда је Архиву поклонила супруга покојног Јосипа

Буљовчића на основу Уговора о поклону број 01-256/2010. од 07.12.2010.
године. Укупна количина предатог материјала износила је 1.29 m. Од тога
је архивски материјал 0,96 m, а библиотечки 0,33 m.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 482 МИП „ЛИМАРИ И КЛИМАТИЗЕРИ“ ПРЕДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА
(1988–2007), 1988–2007

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 10/; к. /; 3,05 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: правилници, статути, деловодници, списи о суд-

ским споровима, уговори, завршни рачуни, обрачуни ЛД, пријаве повреда
на раду, техничка документација, разноврсни дописи и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Подаци о историјату нису познати. 
Историјат фонда: 
Грађа фонда преузета је 2010. године672 и смештена у архивски депо.
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671 ИАСу, Ф. 481, Досије фонда 4/2, Из текста са комеморације Јосипу Буљовчићу.
672 ИАСу, Ф. 482, Досије фонда, Записник о примопредаји бр. 03-14/4-2010, од 3. децембра

2010. године.



Степен сачуваности:
Књиге су у потпуности сачуване.
Списи су у потпуности сачувани.

Ф. 483 СРЕСКИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР – СУБОТИЦА
(1945), 1945

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 7; 0,87 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: сређен
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима о

фонду
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Сачуван је деловодник, списи о аналфабетском течају, о апотекама,

подаци о буџету окружних, среских и градских народних одбора, о
ценама, дописи, подаци о двовласницима, подаци о дечјим домовима,
подаци о фабрикама, о индустријским предузећима, о одржаним курсе-
вима, о моторним возилима, о напуштеним предузећима, спискови трго-
вачких радњи, спискови избеглица и досељеника и списак војних
обвезника.

Историјат ствараоца фонда:
Срески народноослободилачки одбор у Суботици је основан на основу

одлуке Председништва Главног народноослободилачког Одбора Војво-
дине из 1945. године о привременој организацији и делокругу рада
народноослободилачког одбора на територији Војводине.673 Срески
народноослободилачки одбор Суботице је ушао у састав Окружног
народноослободилачког одбора Суботице, коме су још придодати Срез
Бачка Топола и Сента. Овај одбор (СНОО), је отпочео са радом 7.
фебруара 1945. године. Функције коју су обављали срески народно-
ослободилачки одбори су биле извршење одлука и упутстава виших НОО
као и надзор над радом месних народноослободилачких одбора.

Општим Законом о народним одборима од 25. маја 1946. године Сре-
ски народноослободилачки одбори постаће Срески народни одбори.674
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673 Службени лист Војводине број 1, Нови Сад, 1. мај 1945, стр. 1.
674 Службени лист ФНРЈ број 43/1946, стр. 482.



Историјат фонда:
Архивска грађа је била издвојена у посебну целину након преузимања

у Архив. Као таква је била смештена у депо.
Степен сачуваности:
Књиге су мањим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 484 Д.О.О. „ФМПЕ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1992–2014), 2006–2008
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 1,52 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Преузета грађа се састоји од књиговођствене документације као што

су улазни и излазни рачуни, извештаји банке, материјални извештаји и
потврда ПДВ-а, те обрачунска зарада.

Историјат ствараоца фонда:
На основу базе података Агенције за привредне регистре, сазнајемо

да је предузеће основано 10.08.1992. године са седиштем у Бачкој Тополи
на адреси Бечејски пут бр. 31. Бавило се увозом и извозом, односно
неспецијализованом трговином на велико. Овом делатношћу бавило се
непуних 12 година када је решењем Привредног суда у Суботици посл.
бр. Ст. 95/2010 донето решење о закључењу стечајног поступка дана
26.06.2014. године.

Историјат фонда:
На основу записника о преузимању,675 архивска грађа је преузета 2011.

године. Архивска грађа се састоји од књиговођствене документације као
што су излазни и улазни рачуни, извештаји банке, књижних писама,
материјалних извештаја и потврда ПДВ-а, те обрачуна зарада. Грађа је
упакована у регистраторе по годинама настанка.
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675 ИАСу, Ф. 484, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-14/1-2011 од 20.04.2011.
године.



Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.

Ф. 485 „КОМИНГ“ Д.О.О. – СУБОТИЦА (2002–2011), 2002–2008
Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 25 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Најзначајнији део грађе чини инвестиционо-техничка документација

(грађевински пројекти са прилозима). Поред тога грађа садржи и финан-
сијску документацију као што су изводи из банке, благајна, порески
биланси и пореске пријаве, финансијске картице, аналитика купаца и
добављача, а сачувани су и уговори о позајмицама и банкарским
кредитима, о преузимању дуга, цесији и компензацији. Поред тога у грађи
се налазе и персонални досијеи радника.

Историјат ствараоца фонда:
Решењем Трговинског суда у Суботици под посл. бр. Фи. 2103/2002 од

29.07.2002. године, Коминг д.о.о. уписано је у судски регистар као
предузеће за изградњу и промет роба и услуга. Предузеће је пословало
на адреси Ивана Горана Ковачића бр. 3, да би већ наредне године
променило своје седиште на адресу Цара Лазара бр. 19. 

На овој адреси је предузеће пословало све до 24.02.2011. године, када
је Привредни суд у Суботици донео решење бр. Ст. 152/2010 о отварању
стечајног поступка. Правоснажним решењем Привредног суда у Субо-
тици, посл. бр. Ст. 28/2011 од 29.07.2011. године, закључен је поступак
стечаја над овим предузећем.

Историјат фонда:
На основу записника о преузимању,676 архивска грађа је преузета 2011.

године. Један део ове грађе чини регистратурски материјал који треба
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676 ИАСу, Ф. 485, Записник о примопредаји архивске грађе бр.03-14/3-2011 од 12.12.2011.
године.



да буде излучен с обзиром да му је истекао рок чувања. За 2008. годину
је сачувано мало грађе као и за период од стечајног поступка.

Степен сачуваности:
Књиге су фрагментарно сачуване.
Списи су већим делом сачувани.

Ф. 486 ЈУКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О. („YUcOm INTErNacIONaL“
D.O.O.)  – СУБОТИЦА (2003–2011), 2003–2009

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 2,38 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Грађа фонда садржи податке о запосленима, њиховим пријавама,

одјавама, персоналним досијеима као и о финансијској документацији
овог предузећа.

Историјат ствараоца фонда:
Ово предузеће основано је 2003. године на адреси Октобарске

револуције бр.7. Бавило се прерадом и конзервирањем воћа и поврћа
док се огранак у Београду бавио трговином на велико.

На основу решења Привредног суда у Суботици бр. Ст.28/2011 по-
кренут је стечајни поступак овог предузећа због презадужености и
трајније неспособности за плаћање. Стечај је завршен исте године и
обрисан из привредног регистра 16.12.2011. године.

Историјат фонда:
Фонд је примљен од стечајног управника непосредно после окончања

стечајног поступка. На основу пописа преузете архивске грађе, 2018.
године доћи ће до шкартирања пописа основних средстава док ће се
остала грађа чувати трајно.

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су мањим делом сачувани.
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Ф. 487 ЗБИРКА МИХАЈЛА ЧАЈКАшА (csajKÁs mIHÁLY)
1852–1944

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ./; к. 1; 0,12 m
Језик грађе: српски, мађарски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе:
Збирка садржи личне списе Михајла Чајкаша као што су индекс са

оценама, неколико дописа, уверења итд., као и личне списе, гимназијске
годишњаке, белешке његове супруге Аранке Чајкаш рођ. Феч.

Историјат збирке:
Збирка је настала 2011. године, уговором о поклону и садржи неколико

документа о Михајлу Чајкашу и његовој супрузи, њеном школовању у
гимназији.

Ф. 488 АУТО ПАЛ – ЧАНТАВИР
(1989–2012), 2006–2008

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,4 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине стечајни документи, решења о регистрацији,

финансијска документација.
Историјат ствараоца фонда: 
Предузеће је имало седиште у Чантавиру, Општина Суботица и

бавило се пословима трговинско грађевинске области. У регистар Аген-
ције за привредне регистре предузеће је уписано 13.11.1989, а брисано
је 29.6.2012. године.
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Историјат фонда: 
Фонд је преузет у седишту предузећа у Чантавиру.677

Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.

Ф. 489 ДР ЕРЕш МЕЏИК ФУД – СУБОТИЦА
(2007–2012), 2007–2010

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: 0,5 m
Језик грађе: српски
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине банкарски и благајнички списи, зараде, пореске

пријаве.
Историјат ствараоца фонда: 
Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре 10.

марта 2007. године, а брисано је 19. септембра 2012. године. Основна
делатност предузећа била је производња какаа, чоколаде и кондиторских
производа.

Историјат фонда: 
Регистратурски материјал је преузет 2012. године.678 Грађа је сме-

штена у архивски депо.
Степен сачуваности:
Књиге нису сачуване.
Списи су фрагментарно сачувани.
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677 ИАСу, Ф. 488, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/1-2012,
од 21.6.2012. године.

678 ИАСу, Ф. 489, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/3-2012,
од 13. септембра 2012. године.



Ф. 490 „ПРЕХРАНА” ДОО У СТЕЧАЈУ – СУБОТИЦА 
(2006–2009), 1990–2009

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 21; к. /; 24,75 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: оснивачки акти, статут, пријаве и одјаве радника,

М4 обрасци, обрачуни зарада, деловодници, завршни рачуни и друга
финансијска документација. 

Историјат ствараоца фонда: 
Предузеће је у регистру Агенције за привредне регистре уписано 20.

децембра 2006. године. Делатност је била производња двопека, кекса,
трајног пецива и колача. Стечај је окончан 2012. године.

Историјат фонда: 
Грађа фонда је преузета у октобру 2012. године679 и смештена је у

архивски депо.
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани. 

Ф. 491 АД АУРОМЕТАЛ – СУБОТИЦА
(1959–2012), 1959–2008

Основни подаци о фонду
Количина архивске грађе: књ. 158; к. /; 40 m
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен
Информативна средства: /
Категоризација: /
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679 ИАСу, Ф. 490, Досије фонда, Записник о преузимању архивске грађе бр. 03-14/4 од 8.
октобра 2012. године.



Основне карактеристике садржаја грађе: 
Грађу фонда чине: матичне књиге радника, персонални досијеи рад-

ника, платне листе, М4 обрасци, записници управног одбора, доку-
ментација о кредитима, станарским правима и слично.

Историјат ствараоца фонда: 
Аурометал је предузеће које је производило накит и сродне предмете.

Престало је да постоји 2006. године, када је проглашен стечај, који је
окончан 2012. године. 

Историјат фонда: 
Фонд је преузет у Суботици, на адреси Аурометала, Сегедински пут

90680 и смештен је у архивски депо. 
Степен сачуваности:
Књиге су већим делом сачуване.
Списи су мањим делом сачувани. 
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680 ИАСу, Ф. 491, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-14/5-2012 од
7. децембра 2012. године.



ПОПИС ФОНДОВА
ПО КЛАСИФИКАЦИОНОЈ шЕМИ

a.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
А.1.1. АРХИВСКИ  ФОНДОВИ ДО 1918.

Групу фондова Управа и јавне службе чине фондови настали радом
локалних органа управе за време Аустријског царства, Српског Војвод-
ства и Тамишког Баната и Аустро–Угарске монархије до 1918. године.
Овом свеском Водича обухваћено је четрнаест таквих фондова. Од тога
се шест фондова односи на општине, два су Магистрати, три краљевска
јавна бележника, Градско начелство, Градска капетанија и један фонд се
односи на Земаљску грађевинску управу. Сачувани документи се односе
на поделу послове и функције управљања у поменутим историјским
епохама.

Карактеристике грађе: Својим највећим делом архивска грађа ове
подгрупе фондова се односи на другу половину XVIII и XIX век. По свом
обиму највећи фонд је број  272 Магистрат слободног краљевског града
(Magistratus liberae et regiae civitatis Maria Theresiopolis; Stadtrath der kö-
niglichen freistadt Maria Theresiopolis – Szabadka szabad királyi város taná-
csa) – Szabadka (Суботица), 1779–1849. Грађа је сачувана у количини од
288 метара. Од тога је сачувано1111 књига и 2001 кутија. Сачувана доку-
мента су писана на латинском и мађарском језику. 

Временски распон грађе: Архивска грађа код фонда 272 обухвата
период 1770–1850. године. Архивска грађа која се односи на фонд 261
обухвата временски распон 1701–1782. године. Грађа краљевских јавних
бележника обухвата период 1895–1934. године.

Степен сређености и информативна средства: Сви фондови из
подгрупе су сређени са сумарним инвентарима осим фонда број 433
Општина Бајмок 1878–1918. година.

Начин заштићености: Два фонда спадају у фондове од изузетног
значаја, три фонда су од великог значаја. Код фондова 261 и 272 је
извршено делимично микрофилмовање.
1. А.1.1.Ф.230 ГРАДСКА КАПЕТАНИЈА – СУБОТИЦА (1790–1919)
2. А.1.1.Ф.257 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – PACSÉR

(ПАЧИР) (1886–1918), 1908–1915
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3. А.1.1.Ф.261 МАГИСТРАТ ПОВЛАШЋЕНЕ КРАЉЕВСКО –КОМОР-
СКЕ ВАРОШИ СЕНТ – МАРИА (MAGISTRATUS
PRIVILEGIATI OPPIDI REGIO CAMERALI SZENT
MARIA) – SZENT MARIA (СУБОТИЦА) (1743–1778),
1701–1782

4. А.1.1.Ф.262 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES KÖZSÉG) –
KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (?–1918), 1896–1918

5. А.1.1.Ф.272 МАГИСТРАТ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА
(MAGISTRATUS LIBERAE ET REGIAE CIVITATIS
MARIA THERESIOPOLIS; STADTRATH DER KÖNIG-
LICHEN FREISTADT MARIA THERESIOPEL; SZA-
BADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA) – MARIA
THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1779–1849), 1770–
1850

6. А.1.1.Ф.273 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО (BÜRGERMEISTERAMT) –
MARIA THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1860),
1845–1861

7. А.1.1.Ф.311 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR KÖZSÉG) –
CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) (1886–1918), 1900–1907

8. А.1.1.Ф.352 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (GEMEINDE SÁNDOR)
– SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1849–1860), 1849–
1860

9. А.1.1.Ф.353 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDOR KŐZSÉG) –
SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1861–1904), 1861–
1905

10. А.1.1.Ф.409 ДР ЛАЈОШ КЕРН, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – TOPO-
LYA (БАЧКА ТОПОЛА) (?–?), 1985–1902

11. А.1.1.Ф.410 ДР ЂЕРЂ СИРЧИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ
БЕЛЕЖНИК (DR. SIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYI KÖZ-
JEGYZŐ) – TOPOLYA БАЧКА ТОПОЛА) (?–?), 1903–
1911

12. А.1.1.Ф.412 ДР АНДРИЈА ПЛЕТИКОСИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ
БЕЛЕЖНИК  – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1924–1934

13. А.1.1.Ф.433 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (?–1918), 1878–1918
340



14. А.1.1.Ф.469 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКО
ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ ТЕМИШВАР –
ГРАЂЕВИНСКА СЕКЦИЈА СУБОТИЦА (LANDES-
BAU– DIREKTION FÜR DIE SERBISCHE WOI-
WODSCHAFT UND DAS TEMESCHER BANAT –K.K.
BAUBEZIRKSEXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL)
– MARIA THERESIOPEL (1850–1861), 1852–1854

А.1.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918–1941.
Архивски фондови органа управе између два светска рата садрже

архивску грађу органа управе који су деловали у околини Суботице, као
и рада јавнобележничких канцеларија и краљевских јавних бележника
Суботице и Бачке Тополе. Овде се налази десет архивских фондова са
различитом грађом. Фондови Општина садрже документе који се односе
на рад комплетне управе насељених места, са ресорним одељењима. У
фонду број 259 наилазимо на финансијску документацију у вези са
градњом путева, извештаје о селу, о мобилизацији, поверљиве и строго
поверљиве документе. Фонд број 411 садржи јавнобележничка акта,
купопродајне, даровне и раздеобне уговоре. 

Карактеристике грађе: Грађа ових фондова је сачувана делимично а
код неких фондова списи су сачувани фрагментарно. Сачувани су
записници општина, грунтовне одлуке, катастарски поседовни листови,
финансијски документи

Временски распон грађе: Временски распон грађе је 1918–1941.
година. Мањи број докумената излази из ових граничних година па тако
имамо предмет код фонда 304 и 312 из 1913. године, код фонда 395 из
1869. године.

Степен сређености и информативна средства: Архивски фондови
су сређени са написаним  историјским белешкама и сумарним инвен-
тарима.

Начин заштићености: Након сређивања фондова грађа је доступна
истраживачима у оригиналу.
1. А.1.2.Ф.259 ОПШТИНСКО ПОГЛАВАРСТВО СТАРА МОРАВИЦА

– СТАРА МОРАВИЦА (1919–1941), 1919–1941
2. А.1.2.Ф.263 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ (1919–

1941), 1919–1941
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3. А.1.2.Ф.274 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1919–1941), 1919–
1941

4. А.1.2.Ф.304 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1919–1941), 1913–1941

5. А.1.2.Ф.312 ОПШТИНА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР (1918–1941),
1913–1940

6. А.1.2.Ф.350 ДР СТИПАН МАТИЈЕВИЋ (1872–1939), 1926–1927
7. А.1.2.Ф.395 ДР ВЛАДИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖ-

НИК (1869–1938), 1927–1938
8. А.1.2.Ф.411 ДР ГЕРГЕ ИЗОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

(DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – БАЧКА
ТОПОЛА (?–?), 1911–1921

9. А. 1.2.Ф.413 ДР СИМА ПОПОВИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕ-
ЛЕЖНИК (?–?), 1934–1941

10. А.1.2.Ф.417 ДР ЛУКА БОГДАНОВИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК –
БАЧКА ТОПОЛА (1932–1941), 1932–1941

А.1.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1941–1944.
Овом подгрупом фондова обухваћено је девет фондова насталих

радом органа управе места која се налазе у околини Суботице, као и три
фонда која су настала радом краљевских јавних бележника из Бачке
Тополе

Фондови Општина садрже документе као што је списак погубљених
на гробљу децембра 1941. године код фонда 258, податке о службе-
ницима општине код фонда 260, јавнобележничке исправе код фонда
414, купопродајне и даровне уговоре, раздеобне нагодбе, опоруке и
оставинске предмете код фонда 415.

Карактеристике грађе: Код фондова ове категорије књиге су
сачуване мањим делом а списи су фрагментарно сачувани. Сачувани
документи су већином писани на мађарском језику.

Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа датира из
периода 1941–1944. година.

Степен сређености и информативна средства: Сви фондови осим
фонда 313 који је делимично сређен, сређени су, са написаним сумарним
инвентаром.
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Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.1.3.Ф.258 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – PACSÉR

(ПАЧИР) (1941–1944), 1941–1944
2. А.1.3.Ф.260 ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА (BÁCSKOSSUTH-

FALVA NAGYKÖZSÉG) – BÁCSKOSSUTHFALVA
(СТАРА МОРАВИЦА) (1941–1944), 1941–1944 

3. А.1.3.Ф.264 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES NAGYKÖZ-
SÉG) – KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (1941–1944),
1941–1944

4. А.1.3.Ф.305 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA KÖZSÉG) –
TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944

5. А.1.3.Ф.313 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR KÖZSÉG) –
CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) (1941–1944), 1938–1944

6. А.1.3.Ф.414 ДР ШАНДОР ПУМЕР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕ-
ЛЕЖНИК (DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI KÖZ-
JEGYZŐ) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944),
1941–1944

7. А.1.3.Ф.415 ДР ЈОЖЕФ МАЈОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕ-
ЛЕЖНИК (DR. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI KÖZ-
JEGYZŐ) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1942–1944),
1942–1944

8. А.1.3.Ф.416 ДР РЕЖЕ СЛЕЗАК, ПРИВРЕМЕНИ ЈАВНИ БЕ-
ЛЕЖНИК (DR SZLEZÁK REZSŐ, IDEIGLENES KÖZ-
JEGYZŐ) (1941–1942), 1941–1942

9. А.1.3.Ф.470 ОПШТИНА ФЕКЕТИЋ (BÁCSFEKETEHEGY KÖZ-
SÉG) – BÁCSFEKETEHEGY (ФЕКЕТИЋ) (1941–
1944), 1941–1942

А.1.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.
У ову подгрупу спадају фондови органа управе који су радили након

завршетка  Другог светског рата, укупно тридесет фондова. Из сачуваних
докумената сазнајемо о карактеристикама ново успостављеног друштве-
но-политичког система, власти и живота у овој временској епохи. 

Архивска грађа фондова Народних одбора општина, среског НОО,
Скупштине општине садржи документе из којих може да се сагледа
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организација друштвено-политичког и економског живота након рата. У
надлежности месних народних одбора је спадало старање о свим потре-
бама месног карактера – економским, социјалним, здравственим, кул-
турним као и извршење свих упутстава и одлука виших одбора. У овим
фондовима наилазимо на документе који се односе на експропријацију,
конфискацију, колонизацију, утврђивање ратне штете и о економској
ситуацији. 

Карактеристика грађе: Грађа ових фондова је добро сачува-
на.Сачуване су књиге и списи. Документи су писани на српском језику.

Временски распон грађе: Временски распон грађе је већином од
1945. године па до шесдесетих година прошлог века. Већих одступања
имамо код фонда 283 где имамо докумената од 1896. године и код
фондова 396 и 452 где су сачувани документи из 1991–92. године као и
фонда 468 где је преузета архивска грађа до 2007. године.

Степен сређености и информативна средства: Већина фондова је
сређена са израђеним сумарним инвентарима. Из ове групе фондова
несређени су фондови: 265, 396, 432, 434, 452 и 468.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу пошто
није микрофилмована ни дигитализована.
1. А.1.4.Ф.233 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВОГ

НАСЕЉА БРОЈ IX – БИКОВО (1946–1949), 1946–
1949

2. А.1.4.Ф.234 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВОГ
НАСЕЉА БРОЈ X – СТАРИ ЖЕДНИК (1946–1949),
1945–1949

3. А.1.4.Ф.238 МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ДОБАРА – ПАЧИР (1945– ?), 1945–1947

4. А.1.4.Ф.265 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ
ИЂОШ (1944– ?), 1944–1971

5. А.1.4.Ф.266 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ФЕКЕТИЋ – ФЕ-
КЕТИЋ (1944–1959), 1944–1959

6. А.1.4.Ф.267 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОВЋЕНАЦ –
ЛОВЋЕНАЦ (1944–1959), 1945–1959

7. А.1.4.Ф.283 ОПШТИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА – СУБОТИЦА
(1965–?), 1896–1973

8. А.1.4.Ф.306 ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ – БАЈМОК
(1945–1965), 1952–1956

344



9. А.1.4.Ф.314 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЧАНТАВИР – ЧАН-
ТАВИР (1944–1962), 1944–1946

10. А.1.4.Ф.358 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖЕДНИК – ЖЕДНИК
(1946–1959), 1954–1959

11. А.1.4.Ф.359 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТАВАНКУТ – ТА-
ВАНКУТ (1946–1959), 1955–1959

12. А.1.4.Ф.360 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЛИЋ – ПАЛИЋ
(1946–1959), 1946–1959

13. А.1.4.Ф.361 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВО –
АЛЕКСАНДРОВО (1952–1955), 1952–1955

14. А.1.4.Ф.362 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МЛАКА – СУБОТИЦА
(1952–1956), 1952–1956

15. А.1.4.Ф.363 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЕЛЕБИЈА – СУБО-
ТИЦА (1952–1955), 1952–1955

16. А.1.4.Ф.364 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО СЕЛО – СУБО-
ТИЦА (1952–1955), 1952–1955

17. А.1.4.Ф.365 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД –
СУБОТИЦА (1952–1959), 1952–1959

18. А.1.4.Ф.366 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД – СУБО-
ТИЦА (1952–1959), 1952–1959

19. А.1.4.Ф.367 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ ГРАД – СУБО-
ТИЦА (1952–1959), 1952–1959

20. А.1.4.Ф.368 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БИКОВО – СУБО-
ТИЦА (1946–1959), 1951–1959

21. А.1.4.Ф.369 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛА БОСНА – СУ-
БОТИЦА (1946–1955), 1948–1956

22. А.1.4.Ф.377 УРЕД ЗА КАТАСТАР – СУБОТИЦА (1945–1965),
1898–1965

23. А.1.4.Ф.385 КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ СРЕЗА И ГРАДА СУ-
БОТИЦЕ – СУБОТИЦА (1946–1947), 1946–1947

24. А.1.4.Ф.396 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ/РЗЗС – СУБОТИЦА (1964–
1996), 1981–1991
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25. А.1.4.Ф.425 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА (1960–
1965), 1958–1965

26. А.1.4.Ф.432 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР
(1963– ?), 1963–1968

27. А.1.4.Ф.434 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1945–1965), 1945–
1965

28. А.1.4.Ф.452 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈНАТ – СУБОТИЦА
(1964–?), 1962–1992

29. А.1.4.Ф.468 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА (1965–?),
1966–2007

30. А.1.4.Ф.483 СРЕСКИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР –
СУБОТИЦА (1945), 1945

А.2. ПРАВОСУЂЕ
А.2.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1918.

У ову подгрупу спада један архивски фонд. Фонд 342 – Државно
тужилаштво Суботица је фонд који садржи документе у вези са
корупцијом, крађом, физичким злостављањем, насилним понашањем,
записнике са саслушања и месечне извештаје о раду Тужилаштва. Јавна
тужилаштва су била свеобухватни, општи органи за контролу законитости
рада готово свих других државних органа. У њихов делокруг је спадала
и општа контрола над спровођењем закона. Државно тужилаштво је било
независно од судова и обрнуто. У централистичкој Хабсбуршкој монар-
хији представнике тужилаштва, на предлог Министра правде, именовао
је краљ.

Карактеристика грађе: Од архивске грађе овога фонда сачувани су
само списи шест архивских кутија. Књиге нису сачуване.

Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана за период
1852–1854. година.

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.
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1. А.2.1.Ф.342 ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО (STAATSANWALTSCHAFT)
– THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1861), 1852–1854

А.2.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1918–1941.
У овој групи фондова се налазе два архивска фонда. То су фондови

Среског суда у Суботици и у Бачкој Тополи. Они су вршили судску власт
у првом степену у грађанским парницама, трговачким и меничним
предметима, ванпарничним предметима и предметима извршења, као и
кривичним предметима. Водили су и катастарске земљишне књиге.

Карактеристике грађе: Код оба фонда књиге и списи су већим делом
сачувани. Укупно је сачувано 24,85 метара. Документи су писани на
српском и мађарском језику.

Временски распон грађе: Ова архивска грађа садржи документа из
периода 1919–1941. година.

Степен сређености и информативна средства: Фонд број 276 је
сређен са сумарним инвентаром а фонд број 346 је несређен.

Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована, па се користи у оригиналу.
1. А.2.2.Ф.276 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1919–1941),

(1918) 1919–1941
2. А.2.2.Ф.346 СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА

(1919–1941), 1919–1941

А.2.3. АРХИВСКИ ФОНДОВИ 1941–1944.
У ову групу спадају три архивска фонда. То су Срески суд у Суботици

и Бачкој Тополи, као и Суботичко краљевско тужилаштво. Срески судови
су представљали првостепене судске инстанце, чија је територијална
надлежност била иста са управним подручјем односно са срезом. Срески
суд у Суботици потпадао је под надлежност Суботичког Краљевског
судбеног стола (поред сенћанског и бачкотополског суда). Сви судови су
се временом преоријентисали на мађарски правосудни систем који је
датирао још из периода Монархије.

Карактеристика грађе: Грађа је код фонда 277 сачувана делимично,
код фонда 279 књиге су сачуване фрагментарно а списи делимично, а
код фонда 347 делимично. Укупно је сачувано 7,88 метара. Језик на коме
су писани документи је мађарски и српски.
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Временски распон грађе: Ова архивска грађа садржи документа из
периода 1941–1944. година.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.2.3.Ф.277 СРЕСКИ СУД (KIRÁLYI  JÁRÁSBÍRÓSÁG) – SZA-

BADKA (СУБОТИЦА) (1941–1944), (1852) 1941–1944
2. А.2.3.Ф.279 СУБОТИЧКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО (SZABAD-

KAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG) – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1941–1944), 1940–1944

3. А.2.3.Ф.347 СРЕСКИ СУД (MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG) –
(БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944

А.2.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.
Из ове групе фондова је сачувано дванаест архивских фондова. То су

Општински суд Суботице и Бачке Тополе, Срески судови Суботице и
Бачке Тополе, Окружни привредни суд Суботице, као и Општински
друштвени правобранилац самоуправљања Малог Иђоша, Суботице и
Бачке Тополе. Фондови 278 и 281 су фондови сложене структуре, као и
фонд 466 и фонд 467.

Карактеристике грађе: За фондове ове подгрупе архивска грађа је
добро сачувана. Највише сачуване грађе има у оквиру фонда 466
Општински суд Суботица где је сачувано 426,71 метар. У фонду број 467
Општински суд Бачка Топола је сачувано 180,14 метара. Преко сто
метара имају фондови број 232, 278 и 281. 

Временски распон грађе: Временски период из којег датирају ови
документи је 1945–1991. година.

Степен сређености и информативна средства: Већина фондова из
ове подгрупе је несређена. Сређена су само два фонда.

Начин заштићености: Грађа се користи у оригиналу.
1. А.2.4.Ф.232 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО СРЕЗА СУБОТИЦА –

СУБОТИЦА (1953–1965), 1953–1965
2. А.2.4.Ф.278 СРЕСКИ СУД – СУБОТИЦА (1945–1963), 1945–1966
3. А.2.4.Ф.280 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – СУБОТИЦА

(1946–1978), 1947–1958
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4. А.2.4.Ф.281 СРЕСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1963), 1945–
1966

5. А.2.4.Ф.397 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ СА-
МОУПРАВЉАЊА – БАЧКА ТОПОЛА (1974–1991),
1975–1991

6. А.2.4.Ф.398 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ СА-
МОУПРАВЉАЊА – СУБОТИЦА (1974–1991), 1975–
1991

7. А.2.4.Ф.403 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ СА-
МОУПРАВЉАЊА (KÖZSÉGI TÁRSADALMI ÖNIGAZ-
GATÁSI ÜGYÉSZ) – МАЛИ ИЂОШ (1975–1991),
1986–1989

8. А.2.4.Ф.419 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД – СУБОТИЦА (1954–
1975), 1945–1975

9. А.2.4.Ф.420 ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА – СУБОТИЦА
(1975–1991), 1977–1992

10. А.2.4.Ф.466 ОПШТИНСКИ СУД – СУБОТИЦА (1963–1975), 1966–
1982

11. А.2.4.Ф.467 ОПШТИНСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1963–?), 1966–
1982

12. А.2.4.Ф.475 ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – БАЧКА ТО-
ПОЛА (?–?), 1946–1993

А.3. ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
А.3.4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

Подгрупа фондова војног карактера има пет архивских фондова из
периода непосредно после рата. То је архивска грађа војних организација
у којој се могу наћи подаци о животу и раду у местима у време војне
управе – о мобилизацији, снабдевању, трагању за војним обвезницима,
о занатлијама, броју становништва и запосленима.

Карактеристике грађе: Код већине фондова књиге нису сачуване а
списи су сачувани делимично. Укупно је сачувано 8,04 метра. Документи
су писани на српском језику.
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Временски распон грађе: Ова група обухвата временски период од
1944–1991. године

Степен сређености и информативна средства: Два фонда из ове
групе су сређена а три несређена.

Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање у
оригиналу.
1. А.3.4.Ф.284 ВОЈНА СТАНИЦА ПАЧИР – ПАЧИР (1944–1945), 1944–

1945
2. А.3.4.Ф.348 ВОЈНА СТАНИЦА СТАРА МОРАВИЦА – СТАРА МО-

РАВИЦА (1944–1945), 1944–1945
3. А.3.4.Ф.393 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРА-

НУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–1991), 1969–1991
4. А.3.4.Ф.394 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОД-

БРАНУ – СУБОТИЦА (?–1991), 1965–1990
5. А.3.4.Ф.471 ВОЈНИ СУД ВОЈНЕ ОБЛАСТИ У ВОЈВОДИНИ ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ У ВЕЋУ СУБОТИЧКЕ КО-
МАНДЕ ПОДРУЧЈА (?–?), 1945–1950

a.4. ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У првој полвини XIX века, просветне установе су биле верског

карактера и радиле су при црквеним општинама. Тако је сачуван фонд
444 Српска православна школа у Александрову, која је почела са радом
1804. године и о којој је бригу водила црквена општина. За време вла-
давине царице Марије Терезије, почињу да раде и световне школе.
Половином XIX века све више се отварају државне школе. Грађанске
школе у Војводини су током друге половине XIX и у првој половини XX
века биле подељене на мушке и женске. Средње грађанске школе су
биле подељене и по струци.

Ова подгрупа обухвата 38 фондова који су настали радом више про-
светних установа у Суботици. Међу њима се налази неколико средњих
гимназија, средње школе и неколико средњих стручних школа. Највише
фондова, њих 19, су фондови основних школа. Један фонд је фонд
Правног факултета у Суботици.
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Карактеристике грађе: За фондове ове подгрупе је сачувано највише
архивске грађе у књигама. Код већине фондова списи нису сачувани.
Језик грађе је на латински, немачки, мађарски и српски. 

Временски распон грађе: Архивска грађа обухвата период 1871–
1991. године.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима о фонду, изузев фондова 269 и 356
који су несређени.

Начин заштићености: Пошто архивска грађа није микрофилмована
ни дигитализована, истраживачи могу да је користе у оригиналу.
1. А.4.1.Ф.228 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – СУБОТИЦА (1920–1941), 1920–

1941
2. А.4.1.Ф.236 УЧИТЕЉСКА ШКОЛА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

ВЕЖБАОНИЦОМ – СУБОТИЦА (1871–1973), 1874–
1973

3. А.4.1.Ф.239 ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ БРИГАДА“ – ХАЈ-
ДУКОВО (?–?), 1919–1950

4. А.4.1.Ф.240 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ – СУБОТИЦА
(1856–?), 1901–1974

5. А.4.1.Ф.241 ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО САЛАЈ“ – СУБОТИЦА (187–
?), 1871–1950

6. А.4.1.Ф.242 НАРОДНА ОСНОВНА ШКОЛА  – БАЈМОК (1921–
1953), 1921–1953

7. А.4.1.Ф.243 ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ – БАЈМОК
(1953–1963), 1950–1963

8. А.4.1.Ф.244 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ –
БАЈМОК (1953–1963) , 1949–1963

9. А.4.1.Ф.245 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА – БАЈМОК
(1945–1953), 1945–1953

10. А.4.1.Ф.246 ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ „ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ“ –
БАЈМОК (1956–1958), 1923–1958

11. А.4.1.Ф.247 ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ –
БАЈМОК (1955–1962), 1953–1961

12. А.4.1.Ф.248 ШКОЛА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – БАЈ-
МОК (1955–1957), 1955–1958
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13. А.4.1.Ф.253 НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА
– СУБОТИЦА (1947–1954), 1947–1954

14. А.4.1.Ф.269 ВИША ТЕХНИЧКА ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА – СУБО-
ТИЦА (1960–1985), 1960–1985

15. А.4.1.Ф.330 ШКОЛА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „МОША ПИЈАДЕ“ ООУР ЗАЈЕДНИЧКА
СРЕДЊА ШКОЛА „БРАТСТВО“ – СУБОТИЦА (1977–
1983), 1973–1984

16. А.4.1.Ф.331 ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА МАЂАР-
СКИМ НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – СУБОТИЦА (1944–
1956), 1944–1956

17. А.4.1.Ф.332 ПИАРИСТИЧКА ГИМНАЗИЈА (SZABADKAI VÁROSI
KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1942–1944), 1942–1944

18. A.4.1.Ф.333 ШКОЛА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – СУ-
БОТИЦА (1947–1962), 1947–1962

19. А.4.1.Ф.356 ГИМНАЗИЈА „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО“. БАЧКА ТО-
ПОЛА (1965–1979), 1965–1977

20. А.4.1.Ф.370 ОСНОВНА ШКОЛА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ – СУ-
БОТИЦА (1871– ?), 1871–1963

21. А.4.1.Ф.371 ОСНОВНА ШКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1871–1944

22. А.4.1.Ф.372 ОСНОВНА ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ – СУБОТИЦА
(1890 –?), 1890–1944

23. А.4.1.Ф.373 ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ –
СУБОТИЦА (1871–?), 1871–1945

24. А.4.1.Ф.383 ОСНОВНА ШКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“ – МАЛИ ИЂОШ
(1876–1946), 1947

25. А.4.1.Ф.384 ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“ – СУБОТИЦА (1804–
1957), 1947

26. А.4.1.Ф.386 ДРЖАВНА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (ÁLLAMI POLGÁRI IS-
KOLA) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1909–1944),
1909–1944

27. А.4.1.Ф.399 ОСНОВНА ШКОЛА „VIII ВОЈВОЂАНСКА УДАРНА
БРИГАДА“ – СУБОТИЦА (?–?), 1921–1950
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28. А.4.1.Ф.400 ОСНОВНА ШКОЛА „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“ (ÁLTALÁNOS
ISKOLA) – ЧАНТАВИР (?–?), 1899–1944 (1955)

29. А.4.1.Ф.405 ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИМИР НАЗОР“ (ÁLTALÁNOS
ISKOLA) – ПАЛИЋ (1961–?), 1921–1944

30. А.4.1.Ф.406 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ –
СУБОТИЦА (1871–?), 1921–1945

31. А.4.1.Ф.422 ПРОСВЕТНО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД – СУБОТИЦА
(1966–1991), 1966–1991

32. А.4.1.Ф.427 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ ШКОЛА
(ELEMI ISKOLAI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE) –
БАЧКА ТОПОЛА (1859–1941), 1859–1941

33. А.4.1.Ф.439 ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ VIII
КРУГА – СУБОТИЦА (1710–1945), 1918–1945

34. А.4.1.Ф.440 РИМОКАТОЛИЧКА ЖЕНСКА ОСНОВНА И ГРАЂАН-
СКА ШКОЛА „НАША ГОСПА“ (А SZABADKAI RÓMAI
KATOLIKUS ELEMI ÉS FELSŐ LEÁNY NÉPISKOLA) –
СУБОТИЦА(1874–1944), 1890–1944

35. А.4.1.Ф.441 ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ VIII КРУГА – СУБО-
ТИЦА (?– ?), (1921–1941)

36. А.4.1.Ф.442 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ И
ПРИВРЕДИ – МАЛИ ИЂОШ (?–?), 1924–1953

37. А.4.1.Ф.443 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРИВРЕДИ – ЧАН-
ТАВИР (?–?), 1902–1955

38. А.4.1.Ф.444 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА – АЛЕКСАНДРОВО
(1804–1948), 1874–1918

А.4.2. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У овој подгрупи фондова налази се шеснаест фондова. Сви архивски

фондови изузев фонда број 436, датирају из временског периода – после
Другог светског рата.

Карактеристике грађе: Архивска грађа је код већине фондова
делимично сачувана. Највише је сачувано грађе код фонда 302 укупно
38 метара. Сачувани документи су писани на српском, мађарском и у
малој количини на немачком језику.
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Временски распон грађе: Временски распон грађе је 1866–1989.
година.

Степен сређености и информативна средства: Већина фондова је
сређена са израђеним сумарним инвентаром. Из ове подгрупе фондова
имамо шест несређених фондова.

Начин заштићености: Архивска грађа није сређена ни дигитали-
зована па корисници могу да је користе у оригиналу.
1. А.4.2.Ф.225 ХРВАТСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО – СУБОТИЦА

(1946–1947), 1946–1947
2. А.4.2.Ф.299 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ПЕТЕ-

ФИ – СТАРА МОРАВИЦА (1959–1963), 1961–1963
3. А.4.2.Ф.302 ДОМ КУЛТУРЕ (KULTÚROTTHON) – СУБОТИЦА

(1967–1985), 1965–1985
4. A.4.2.Ф.309 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – СУБОТИЦА

(1969–1974), 1969–1974
5. А.4.2.Ф327 ДОМ ОМЛАДИНЕ И ПИОНИРА – СУБОТИЦА (1972–

1982), 1972–1982
6. А.4.2.Ф378 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА СЛА-

ВИЦА – МАЛИ ИЂОШ (1947–1963), 1960–1988
7. А.4.2.Ф.379 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?),
1974–1989

8. А.4.2.Ф.380 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ФИ-
ЗИЧКУ КУЛТУРУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1975 – 1989

9. А.4.2.Ф.381 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА КУЛ-
ТУРУ, ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ –
БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1974–1989

10. А.4.2.Ф.382 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ВА-
СПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?),
1974–1989

11. А.4.2.Ф.387 ДОМ КУЛТУРЕ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1975–1979), 1970–1978

12. А.4.2.Ф.388 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ВОЈВО-
ДИНА“ – БАЧКА ТОПОЛА (1962–1975), 1958–1975
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13. А.4.2.Ф.389 КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР – БАЧКА ТОПО-
ЛА (1960–1963), 1960–1963

14. А.4.2.Ф.390 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА ТО-
ПОЛА (1958–1969), 1962–1969

15. А.4.2.Ф.391 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – БАЧКА ТОПО-
ЛА (1969–1974), 1969–1976

16. А.4.2.Ф.436 СРПСКА ЧИТАОНИЦА У СУБОТИЦИ – СУБОТИЦА
(1862–1959), 1866–1959

А.5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

А.5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
Ова погрупа обухвата четири архивска фонда. Два фонда су сређена,

један је делимично сређен а један је несређен. Код фонда 424 сачуване
су матичне књиге штићеника и матичне књиге запослених. Установа је
радила од 1903. године као огранак Главног дечјег дома у Будимпешти.

Карактеристике грађе: Највише архивске грађе је сачувано у оквиру
Ф. 424, укупно 41,20 метара. Језик грађе је српски.

Временски распон грађе: Архивска грађа датира из периода 1900–
1986. година.

Степен сређености и информативна средства: Два фонда 354 и
355 су сређени са израђеним сумарним инвентаром.

Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање у
оригиналу.
1. А.5.1.Ф.354 ДОМ ЗА БОГАЉАСТУ ДЕЦУ – СУБОТИЦА (1921–?),

1928–1930
2. А.5.1.Ф.355 ДРЖАВНИ ШЕГРТСКИ ДОМ – СУБОТИЦА (1922 – ?),

1920–1930
3. А.5.1.Ф.424 ПОКРАЈИНСКИ ДЕЧИЈИ ДОМ „КОЛЕВКА“ – СУБО-

ТИЦА (1903–?), 1900–1986
4. А.5.1.Ф.447 СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

– СУБОТИЦА (1964–?), 1964–1973
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А.6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО
А.6.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ

У ову подгрупу фондова спада један архивски фонд. Архивска грађа је
настала 90-их година прошлога века.

Карактеристике грађе: Архивска грађа је сачувана у количини од 2,19
метара, у књигама. регистрима и досијеима. Писана је на српском језику.

Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана у временском
распону 1993–1996. година.

Степен сређености и информативна средства: Овај фонд је
несређен.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.6.1.Ф.456 „АГРОС БАНКА“ АД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1978–

?), 1993–1996 (2001)

А.6.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ
А.6.2.1. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

У ову подгрупу спада један архивски фонд. Из сачуване архивске
грађе можемо сазнати податке о трговцима и индустријалцима у
Суботици, о њиховом раду и о изложбама које су приређивали.

Карактеристике грађе: Сачуване су књиге и списи у количини од 2,72
метра. Језик грађе је српски и мађарски.

Временски распон грађе: Архивска грађа датира из периода 1899–
1932. година.

Степен сређености и информативна средства: За овај фонд је
израђен сумарни инвентар са историјском белешком.

Начин заштићености: Архивска грађа је доступна за истраживање у
оригиналу.
1. А.6.2.1.Ф.235 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА И ИНДУСТРИЈАЛАЦА –

СУБОТИЦА (1899–1932), 1899–1932 (1934)

А.6.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА
У овој подгрупи се налази 21 архивски фонд. Архивска грађа је

настала радом више привредних предузећа, као грађевинског, завода за
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пластику, амбалажу и графику, намештаја, лимарије и за производњу
обуће.

По количини сачуване грађе највећи је фонд 473 где се чува 333,7
метара, а већи су још фонд 431 са 219,68 метара и фонд 437 са 242,53
метра. Поред персоналне документације сачувани су извештаји о
пословању предузећа, инвестициони програми, елаборати, пројекти и
урбанистичко-технички услови, хидромеханички елаборати. Код већине
фондова је сачувана само финансијска и персонална документација. 

Карактеристике грађе: Код већине фондова грађа је сачувана
делимично. Језик грађе је српски и мађарски.

Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа датира из пе-
риода 1936 – 2010. година.

Степен сређености и информативна средства: Из ове групе
фондова су сређени само шест фондова са сумарним инвентаром.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.6.3.Ф.227 „ПОЉОТЕХНА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ НА

ВЕЛИКО И МАЛО (1970–1980), 1970–1980
2. А.6.3.Ф.254 ФАБРИКА И ТРГОВИНА ЦИПЕЛА „МАРИКА“ – СУ-

БОТИЦА (1941–1946), 1939–1946
3. А.6.3.Ф.255 ФАБРИКА ЦИПЕЛА „СЕБРА“ БРАЋА СЕРЕЦ – СУ-

БОТИЦА (1936–1947), 1936–1947
4. А.6.3.Ф.292 „ПРОГРЕС“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ –

СУБОТИЦА (1975–1988), 1969–1988
5. А.6.3.Ф.294 ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋА „ÉPÍTKEZÉS” – СТАРА

МОРАВИЦА (1957–1959), 1957–1959
6. А.6.3.Ф.296 СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА – СТАРА МОРАВИЦА (1959–

1962), 1960–1963
7. А.6.3.Ф.402 КРО СУБОТИЦА – ООУР „ВЕНОПЛАСТ“ – СУБОТИЦА

(1984–1987), 1966–1987
8. А.6.3.Ф.426 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МОД-

НЕ ОБУЋЕ „ПЕТЕФИ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1954–1993),
1945–1993

9. А.6.3.Ф. 431 ГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНТЕГРАЛ“
– СУБОТИЦА (1956–?), 1946–1993

10. А.6.3.Ф.437 ИГВ „ПРОЈЕКАТ“ – СУБОТИЦА (1964–1992), 1964–
1991
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11. A.6.3.Ф.438 „СТАНДАРД” И „СТАНДАРДСЕРВИС“ – СУБОТИЦА
(1976–?), 1973–1993

12. А.6.3.Ф.449 ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАНОНИЈА“ ЗАВОД ЗА ПЛАСТИКУ,
АМБАЛАЖУ И ГРАФИКУ – СУБОТИЦА (1947–2005),
1944–2004

13. А.6.3.Ф.457 ИГМ „БАЧКА“ АД МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ (1953–
2007), 1966–2004 (2006)

14. А.6.3.Ф.459 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУГА“ – СУБОТИЦА
(1961–2005), 1961–2004

15. А.6.3.Ф.460 ДП „ПЕРЕШ“ – БАЧКИ ВИНОГРАДИ (1997–2010),
1974–2004

16. А.6.3.Ф.461 ДД „МЕБЛО“ – СТАРА МОРАВИЦА (1960–2008), 1961–
2003

17. А.6.3.Ф.473 „1 МАЈ“ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА (1950–
2006), 1950–2006

18. А.6.3.Ф.482 МИП „ЛИМАРИ И КЛИМАТИЗЕРИ ДРУШТВЕНО ПРЕ-
ДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА (1988–2007), 1988–2007

19. А.6.3.Ф.489 ДР ЕРЕШ МЕЏИК ФУД – СУБОТИЦА (2007–2012),
2007–2010

20. А.6.3.Ф.490 „ПРЕХРАНА” ДОО У СТЕЧАЈУ – СУБОТИЦА (2006–
2009), 1990–2009

21. А.6.3.Ф.491 АД „АУРОМЕТАЛ“ – СУБОТИЦА (1959–2012), 1959–
2008

А.6.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
Ова подгрупа фондова садржи податке о раду фабрика и индустрије

у Суботици. Кроз документа ових фондова пратимо развој и рад инду-
стрије у периоду 1947–2010. године. Већина фабрика је данас угашена.

Карактеристике грађе: Највише сачуване архивске грађе се налази
у фонду 463 у количини од 42,68 метара. Код осталих фондова документи
су сачувани у мањем броју. Грађа је писана на српском језику.

Временски распон грађе: Временски распон сачуване архивске
грађе је 1947–2010. година. Сва грађа је настала након Другог светског
рата.
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Степен сређености и информативна средства: Четири фонда су
сређена са израђеним сумарним инвентаром, а три фонда су несре-
ђена.

Начин заштићености: Архивска грађа није сређена ни дигита-
лизована па се може користити у оригиналу.
1. А.6.3.1.Ф.308 ЕЛЕКТРАНА – СУБОТИЦА  (1947–1960), 1947–1955
2. А.6.3.1.Ф.329 ТВОРНИЦА ЧАРАПА „8 МАРТ“ – СУБОТИЦА (?–?),

1947–1948
3. А.6.3.1.Ф.408 ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ „БОСА МИЛИЧЕВИЋ“ –

СУБОТИЦА (1950–1971), 1947–1971
4. А.6.3.1.Ф.455 АД „СУБОТИЧАНКА“ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1959–

2014), 1981–2003
5. А.6.3.1.Ф.463 А.Д. ЗА ЛИВЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА „ЛИВНИЦА“ –

СУБОТИЦА (1957–2009), 1957–2004 (2008)
6. А.6.3.1.Ф.464 ИНДУСТРИЈА КОЖЕ КРЗНА И КОНФЕКЦИЈЕ „ПА-

НОНИЈА“ А.Д. – СУБОТИЦА (1957–?), 1957–2006
7. А.6.3.1.Ф.480 СТЕЧАЈНА МАСА ЗОРКА КЛОТИЛД 1904 – СУБО-

ТИЦА (1975–2010), 2002–2010

А.6.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
У ову подгрупу фондова спада један архивски фонд. Овај фонд

припада социјалистичком друштвеном периоду. Архивска грађа је наста-
ла шездесетих година прошлога века.

Карактеристике грађе: Документи су сачувани у количини од 82,10
метара. Писани су на српском језику.

Временски распон грађе: Временски распон сачуване документације
је 1962–1984. година.

Степен сређености и информативна средства: Фонд је несређен.
Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни

дигитализована па се користи у оригиналу.
1. А.6.3.2.Ф.249 „АГРОПРОДУКТ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО

УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА – СУБОТИЦА (1968–
1984), 1962–1984
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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
средином двадесетог века. У времену транзиције ова предузећа престају
да постоје.

Карактеристике грађе: Општа карактеристика све грађе је да је
делимично или фрагментарно сачувана. Сачувана грађа је писана на
српском језику.

Временски распон грађе: Временски период ове подгрупе фондова
је 1947–2014. година. 

Степен сређености и информативна средства: Већина фондова је
несређена, а сређини фондови са израђеним сумарним инвентаром из
ове подгрупе су 250, 290, 291 и фонд 307.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу пошто
није микрофилмована ни дигитализована.
1. А.6.3.3.Ф.250 „АГРОПРОМЕТ“ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО –

СУБОТИЦА (1977–1985), 1976–1985
2. А.6.3.3.Ф.290 ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАРОДНИ МАГАЗИН“ –

СУБОТИЦА („НА–МА“ СУБОТИЦА) (1947–1969), 1947–
1954

3. А.6.3.3.Ф.291 „ТЕКСТИЛ“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА
(1951–1969), 1952–1958

4. А.6.3.3.Ф.307 ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРОЗД“ –
СУБОТИЦА (1951–1953), 1951–1953

5. А.6.3.3.Ф.324 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И ОДРЖАВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА „АУТООПРЕМА“ – СУБОТИЦА
(1960–1986), 1950–1987

6. А.6.3.3.Ф.325 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „АУТООПРЕМА“ – ООУР
„ТРГОВИНА“ – СУБОТИЦА (1974–1986), 1968–1988

7. А.6.3.3.Ф.445 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И
УСЛУГА „ВЕЛЕХЕМ“ – СУБОТИЦА (1991–1999), 1991–
1998

8. А.6.3.3.Ф.476 ДРУШТВЕНО УГОСТИТЕЉСКО– ТУРИСТИЧКО ПРЕ-
ДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ – БАЧКА ТОПОЛА (1960–
2008), 1961–2000
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9. А.6.3.3.Ф.479 ГАЗИМ ЦО – СУБОТИЦА (1996–2002), 1996–2002
10. А.6.3.3.Ф.484 Д.О.О. „ФМПЕ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1992–2014), 2006–

2008
11. А.6.3.3.Ф.485 „КОМИНГ“ Д.О.О. – СУБОТИЦА (2002–2011), 2002–

2008
12. А.6.3.3.Ф.486 ЈУКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О. (YUCOM INTER-

NATIONAL D.O.O.) – СУБОТИЦА (2003–2011), 2003–
2009

13. А.6.3.3.Ф.488 АУТО ПАЛ – ЧАНТАВИР (1989–2012), 2006–2008

А.6.3.4. САОБРАЋАЈ
У ову подгрупу архивских фондова спада три архивска фонда. Осим

код фонда 288, сва сачувана грађа је настала након Другог светског рата.
Карактеристике грађе: Грађа је сачувана у списима делимично,

писана је на српском и мађарском језику.
Временски распон грађе: Грађа је сачувана из временског периода

1914 – 2003. година. Распон грађе обухвата период из времена Аустро–
Угарске па до данашњих дана. 

Степен сређености и информативна средства: Само један фонд је
сређен са израђеним сумарним инвентаром док су два фонда несређена.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу јер није
микрофилмована ни дигитализована.
1. А.6.3.4.Ф.288 ЖТО НОВИ САД – СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГЕ

– СУБОТИЦА (?–?), 1914–1978
2. А.6.3.4.Ф.295 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ – СТАРА

МОРАВИЦА (1954–1968), 1954–1969
3. А.6.3.4.Ф.450 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДОМАЋИ МЕЂУНА-

РОДНИ ТРАНСПОРТ РОБЕ „ДИНАМОШПЕД“ –
СУБОТИЦА (1991–2011), 1953–2003

А.6.3.5. ОСТАЛО
У ову подгрупу архивских фондова спада четири архивска фонда. Сва

архивска грађа која је сачувана код ових фондова је настала након
завршетка Другог светског рата.
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Карактеристике грађе: Општа карактеристика ових фондова је да су
они делимично сачувани. Највише сачуване грађе је код фонда 465 у
количини од 8,55 метара. Језик грађе је српски и мађарски.

Временски распон грађе: Најстарији документ потиче из 1953. а
најмлађи из 2004. године.

Степен сређености и информативна средства: Два фонда су
сређена са израђеним сумарним инвентаром а два су несређена.

Начин заштићености: Документи се користе у оригиналу јер нису
микрофилмовани ни дигитализовани.
1. А.6.3.5.Ф.297 УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ – СТАРА

МОРАВИЦА (1965–1974), 1965–1974
2. А.6.3.5.Ф.341 КРИВАЈА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА ТОПОЛА

(1952–1962), 1963–?
3. А.6.3.5.Ф.453 Д.О.О. „ПАХУЉИЦА“ – ПРЕРАДА ПЕРЈА СУБОТИЦА

– СУБОТИЦА (1978–2005), 1971–2002
4. А.6.3.5.Ф.465 ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО „ДИНАМОАГЕНТ“ –

СУБОТИЦА (1991–2010), 1953–2004

А.6.4. ЗАНАТСТВО
Ова подгрупа садржи шест архивских фондова. Фондови су из вре-

мена после Другог светског рата. Сачувани су записници, персонални
списи, извештаји, документи о увозу сировина, извозу готових производа,
уговора о пословној сарадњи и стечајевима.

Карактеристике грађе: Највише сачуване грађе је код фонда 407
Занатско предузеће „Домаћа радиност“ – Суботица, где је сачувано 1,10
метара. Језик грађе на коме су писани документи је српски и мађарски.

Временски распон грађе: Грађа обухвата временски период 1951–
1977. године.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним пописима.

Начин заштићености: Пошто документи нису микрофилмовани ни
дигитализовани, користе се у оригиналу.
1. А.6.4.Ф.268 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАШ ВРБАС“ – ЛОВЋЕНАЦ (1965–1967), 1965–1969
2. А.6.4.Ф.293 ЗАНАТСКО СТОЛАРСКА РАДЊА „КОМБИНАТ“ – СТА-

РА МОРАВИЦА (1954–1959), 1954–1959
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3. А.6.4.Ф.298 ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ – ПА-
ЧИР (1959–1966), 1959–1966

4. А.6.4.Ф.300 БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА РАДИОНИЦА – СТАРА МО-
РАВИЦА (1948–1959), 1951–1959

5. А.6.4.Ф.351 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО-МЕТАЛСКА РАДЊА „РЕ-
КОРД“ – СУБОТИЦА (1964–1972), 1964–1977

6. А.6.4.Ф.407 ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОМАЋА РАДИНОСТ“ –
СУБОТИЦА (1964–1971), 1963–1971

А.6.5. ЗАДРУГЕ
У ову подгрупу фондова спада пет архивских фондова. Код четири

архивска фонда документација је настала након Другог светског рата, а
један фонд садржи документе који су настали тридесетих година
прошлога века.

Карактеристике грађе: Општа карактеристика грађе је да је она
сачувана делимично. Укупна количина сачуване грађе за све фондове је
0,55 метара. Документи су писани на српском језику.

Временски распон грађе: Ова подгрупа садржи архивску грађу од
1930. до 1953. године.

Степен сређености и информативна средства: Архивска грађа је
сређена са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована, па може да се користи у оригиналу.
1. А.6.5.Ф.319 АГРАРНА ЗАЈЕДНИЦА (КАО ЗАДРУГА) – СРЕДЊИ

САЛАШ (1925–?), 1930–1936
2. А.6.5.Ф.320 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БОЉИ ЖИВОТ“ – БАЧКО

ДУШАНОВО (?–?), 1948–1951
3. А.6.5.Ф.321 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДУШАН ДАМЈАНОВИЋ“

– ГОРЊА РОГАТИЦА (?–?), 1950–1952
4. А.6.5.Ф.322 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СОКОЛАЦ“ – БАЧКИ

СОКОЛАЦ (1949–?), 1949–1953
5. А.6.5.Ф.323 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА „СЛОГА“ – ПАЧИР (?–

?), 1949–1953
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А.6.5.1. ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ
У ову подгрупу фондова спада шест архивских фондова. Сачувани

документи се састоје од спискова чланова задруге, података о раду
Задруга, записника управног одбора и скупштина задруга.

Карактеристике грађе: Највише сачуване грађе има фонд 462
Земљорадничка задруга – Чантавир у количини од 71,58 метара. Сви
остали фондови имају архивску грађу у количини од 13,51 метар.

Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана за период
1901–2005. година.

Степен сређености и информативна средства: Из ове групе имамо
четири сређена и два несређена фонда.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.6.5.1.Ф.317 ОКРУЖНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЖИТАРСКА ЗАДРУГА

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ – БАЧКА ТОПОЛА (1936–1948),
1936–1941

2. А.6.5.1.Ф.334 ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА – МАЛИ
ИЂОШ (1901–1940), 1901–1940

3.А.6.5.1.Ф.344 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ЈАГОДЊАКУ
– КАРАЂОРЂЕВО (1947–1948), 1904–1948

4. А.6.5.1.Ф.404 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ДЕСКИ –
ДЕСКА (1911–1925), 1911–1925

5. А.6.5.1.Ф.448 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НОВО ОРАХОВО
(1946–1965), 1954–1973

6. А.6.5.1.Ф.462 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЧАНТАВИР (1945–
2005), 1945–2005

А.6.5.2. СТОЧАРСКЕ ЗАДРУГЕ
У ову подгрупу спадају два архивска фонда. Сачувана архивска грађа

садржи податке о удруживању задругара, раду Задруга, правила Задруга,
дописе у вези са ликвидацијом.

Карактеристике грађе: Укупно је сачувано 0,20 метара архивске
грађе.

Временски распон грађе: Сачувани документи су из временског
периода од 1933. до 1956. године.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима.
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Начин заштићености: Пошто фондови нису ни микрофилмовани ни
дигитализовани, користе се у оригиналу.
1. А.6.5.2.Ф.229 ЗАДРУГА ЗА УЗГОЈ РАСНЕ ЖИВИНЕ, ЗЕЧЕВА И

ГОЛУБОВА – СУБОТИЦА (1953–?), 1953–1956
2. А.6.5.2.Ф.337 ЗАДРУГА ПОЉОПРИВРЕДНИКА (BÁCSFEKETEHE-

GYI MEZŐGAZDÁK HITELSZÖVETKEZETE) – ФЕКЕ-
ТИЋ (1933–1943), 1933–1943

А.6.5.5. КРЕДИТНЕ ЗАДРУГЕ
Ова подгрупа фондова обухвата три архивска фонда. У документима

су сачувани подаци о члановима Задруга, о њиховом чланском улогу,
откупу, списи о ликвидацији Задруга.

Карактеристике грађе: Архивска грађа ових фондова је сачувана у
мањој мери. Код два фонда су сачуване само књиге.

Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана за период
1936–1949. године.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Архивска грађа се користи у оригиналу.
1. А.6.5.5.Ф.318 ЗАДРУГА СРБА ПРИВРЕДНИКА ЗА ШТЕДЊУ И КРЕ-

ДИТ – БАЧКА ТОПОЛА (1936–?), 1939–1941
2. А.6.5.5.Ф.338 КРЕДИТНА ЗАДРУГА (BÁCSFEKETEHEGYI HITEL-

SZÖVETKEZET) – ФЕКЕТИЋ (1942–1947), 1942–1949
3. А.6.5.5.Ф.339 ЧАНТАВИРСКА ПРИВРЕДНА И КРЕДИТНА ЗАДРУГА

(CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS HITELSZÖVETKEZET)
– ЧАНТАВИР (1942–1947), 1943–1944

А.6.5.6. ДРУГЕ ЗАДРУГЕ
У ову подгрупу фондова спадају четири архивска фонда. Сачувани су

документи о раду Задруга. Архивска грађа је сачувана у врло малом броју
и у фрагментима. Укупно је сачувано 0, 28 метара архивске грађе.

Карактеристике грађе: Архивска грађа је сачувана у врло малој
количини. Документи су сачувани у фрагментима. Језик на коме су
писани документи је српски и мађарски.
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Временски распон грађе: Временски распон грађе је 1904–1973.
година

Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Пошто није извршено микрофилмовање ни
дигитализација документи се користе у оригиналу.
1. А.6.5.6.Ф.301 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМ“ – СТАРА МОРАВИЦА

(1970–?), 1970–1973
2. А.6.5.6.Ф.335 ХРИШЋАНСКА ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА (KISHE-

GYESI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET)
– KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (1904–1916), 1904–1916

3. А.6.5.6.Ф.336 БРАВАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗА-
ДРУГА „1.МАЈ“ – ФЕКЕТИЋ (1948–1949), 1948–1949

4. А.6.5.6.Ф.343 СУБОТИЧКО ВИНОГРАДАРСКО-ВОЋАРСКА ЗАДРУ-
ГА С.О.Ј. – СУБОТИЦА (1946–1948), 1946–1947

a.7. ДРУшТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
ДРУшТВА И УДРУЖЕЊА

А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ова подгрупа фондова обухвата 11 архивских фондова. Сви фондови
су из времена након завршетка Другог светског рата. Највише докумената
који су сачувани говоре о деловању комунистичких организација на
градском и среском нивоу. Преко ових друштвених организација се
спроводила идеологија коју је заступала Комунистичка партија.

Карактеристике грађе: Највише сачуване грађе има фонд 401, где је
укупно сачувано 33,48 метара. Више сачуване грађе има још код Ф. 423
у количини од 22,72 метара и Ф. 421 у количини од 9,77 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 из ове подгрупе распон грађе
је 1944–1991. година.

Степен сређености и информативна средства: Седам фондова је
сређено са израђеним сумарним инвентаром, а четири фонда је несре-
ђено.
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Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована, па се користи у оригиналу.
1. А.7.1.Ф.221 ОКРУЖНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ

ЈУГОСЛАВИЈЕ  – СУБОТИЦА (1944–1946), 1944–1946
2. А.7.1.Ф.222 ОКРУЖНИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА – СУБОТИЦА

– СУБОТИЦА (1945–1946), 1945–1946
3. А.7.1.Ф.223 ГРАДСКИ КОМИТЕТ СКОЈ–а СУБОТИЦА (1944–1948),

1945–1948
4. А.7.1.Ф.224 САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕСКИ КОМИТЕТ –

СУБОТИЦА (1945–1965), 1945–1964
5. А.7.1.Ф.282 ОКРУЖНИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА

ЖЕНА – СУБОТИЦА (1945–1946), 1945–1946
6. А.7.1.Ф.392 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИ-

СТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА ТОПОЛА
(1945–1990), 1945–1989

7. А.7.1.Ф.401 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА
ТОПОЛА (1953–1990), 1949–1990

8. А.7.1.Ф.418 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (VAJDASÁG
DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA) – МАЛИ ИЂОШ (1946–
1990), 1961–1990

9. А.7.1.Ф.421 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ОПШТИН-
СКА КОНФЕРЕНЦИЈА – СУБОТИЦА (1946–1991),
1961–1991

10. А.7.1.Ф.423 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-а – СУБОТИЦА
(1947–1991), 1949–1980

11. А.7.1.Ф.477 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ  – СУБОТИЦА (?–?), 1973–1977

А.7.2. СТАЛЕшКА ДРУшТВА
У ову подгрупу спада 11 архивских фондова. Сачувани фондови

датирају из више временских етапа и друштвено-политичких система.
Сталешка друштва су постојала за време Аустро–Угарске монархије,
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Краљевине Југославије, Социјалистиче Југославије до 90-их година
прошлога века.

Карактеристике грађе: Највише сачуване архивске грађе се налази
у оквиру фонда 326 у количини од 26 метара. Документи су писани на
српском и мађарском језику.

Временски распон грађе: Архивска грађа је сачувана за период
1884–1990. година.

Степен сређености и информативна средства: Сви фондови осим
фонда 446 су сређени са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Фондови нису микрофилмовани ни дигитали-
зовани, па се користе у оригиналу.
1. А.7.2.Ф.226 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАД-

НОГ НАРОДА СРБИЈЕ – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1960),
1945–1959

2. А.7.2.Ф.231 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –
ЧАНТАВИР (1900–1962), 1897–1962

3. А.7.2.Ф.251 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –
МАЛИ ИЂОШ (1923–1963), 1920–1963

4. А.7.2.Ф.252 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –
ФЕКЕТИЋ (1905–1959), 1889–1960

5. А.7.2.Ф.315 ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО – ЧАН-
ТАВИР (1895–?), 1946–1965

6. А.7.2.Ф.326 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ВОЈ-
ВОДИНЕ ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СУБОТИЦА
– СУБОТИЦА (1953–1990), 1953–1990

7. А.7.2.Ф.345 БАЧКОТОПОЛСКО ЗАНАТЛИЈСКО ПЕВАЧКО ДРУ-
ШТВО (TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR) – БАЧКА
ТОПОЛА (1911–1949), 1924–1948

8. А.7.2.Ф.357 ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА –
СУБОТИЦА (1959–1962), 1960–1963

9. А.7.2.Ф.375 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ БАЧКОТОПОЛСКИ
– БАЧКА ТОПОЛА (1932–1948), 1933–1946

10.А.7.2.Ф.376 ИСПОСТАВА САВЕЗА БАРОШ ЗА СУБОТИЦУ И
ОКОЛИНУ (A BAROSS SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS VI-
DÉKE FIÓKJA) – СУБОТИЦА (1941–1944), 1940–1944
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11. А.7.2.Ф.446 ГРАЂАНСКА ЧИТАОНИЦА – ЧАНТАВИР (1884–?),
1884–1913

А.7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
Ова подгрупа садржи два архивска фонда. Оба су настала након

завршетка Другог светског рата. Документи се односе на рад спортских
друштава.

Карактеристике грађе: Архивска грађа је сачувана делимично у малој
количини од укупно 0,32 метра. Документи су писани на српском језику.

Временски распон грађе: Сачувана архивска грађа је из временског
периода 1949–1964. година.

Степен сређености и информативна средства: Фондови су сређени
са израђеним сумарним инвентарима.

Начин заштићености: Документи се користе у оригиналу.
1. А.7.6.Ф.237 ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ПОШТАР“ – СУБОТИЦА (1955–

1956), 1955–1956
2. А.7.6.Ф.349 СПОРТСКО ДРУШТВО „СЛОБОДА“ – СТАРА МОРА-

ВИЦА (1949–?), 1949–1964

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ
Б.1. ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ

У ову групу фондова спадају четири архивска фонда. Архивска грађа
обухвата период од 1766. до 1945. године. Архивска грађа је сачувана у
мањем броју, по једна кутија а код фонда 393 је сачувано три кутије и
један омот. Фонд 285 је предат Историјском архиву у Сомбору 1992.
године.

Карактеристике грађе: Укупно је сачувано 0,84 метра архивске грађе.
Језик докумената на коме су писани документи је српски, немачки,
мађарски и хебрејски.

Временски распон грађе: Ови фондови обухватају велики временски
период од 1776. до1945. године.

Степен сређености и информативна средства: Сви фондови су
сређени, имају сумарни инвентар и белешку о фонду.

Начин заштићености: Архивска грађа није микрофилмована ни
дигитализована па истраживачи могу да је користе у оригиналу.
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1. Б.1.Ф.256 ПОРОДИВА ВАРМУЖА – МАЛИ ИЂОШ (1811–?),
1860–1943

2. Б.1.Ф.285 ПОРОДИЦА ВЕРТ И КУН (WERTH JÓZSEF) (1895–?),
1908–1944

3. Б.1.Ф.286 ПОРОДИЦА ХЕРЦЕГ (HERCZEG) – БАЈМОК (1795–?),
1832–1945

4. Б.1.Ф.303 ПОРОДИЦА ПИЛАСАНОВИЋ (PILASZÁNOVITS) (?–?),
1766–1879

Б.2. ЛИЧНИ ФОНДОВИ
У ову подгрупу спада четири архивска фонда. Сачувани документи

говоре о животу и раду више појединаца у Суботици. То су списи
адвоката, лекара и градског службеника.

Карактеристике грађе: Укупно је сачувано 4,40 метара архивске
грађе. Језик на коме су писани документи је немачки, латински, мађарски,
буњевачки и српски.

Временски распон грађе: Ови фондови обухватају велики временски
распон од 1789. до 2005. године.

Степен сређености и информативна средства: Три фонда су
сређена са израђеним сумарним инвентаром и историјском белешком, а
Ф. 458 је несређен.

Начин заштићености: Документи се користе у оригиналу.
1. Б.2.Ф.270 ДР МАЋАШ БЕРГЕР, ЛЕКАР (1870–?), 1881–1918
2. Б.2.Ф.287 ЉУБИБРАТИЋ КОЛОМАН (LJUBIBRATICH KELEMEN)

– СУБОТИЦА (1857–1931), 1828–1902
3. Б.2.Ф.374 ПАЛ ДОБАК, АДВОКАТ (1841–1869), 1789–1869
4. Б.2.Ф.458 ЧАБА БИРО, АДВОКАТ – СУБОТИЦА (1955–?), 1990–

2006

Ц. ЗБИРКЕ
Ова група обухвата тринаест архивских фондова. Најстарија архивска

грађа се чува у оквиру Ф. 271. Документи који датирају од XVIII су
значајни за проучавање Суботице и околине. У оквиру ових фондова се
чувају Записници, спискови повеља и привилегија, пројекти значајних
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објеката у Суботици и на Палићу, кореспонденција Друштва есперан-
тиста, рукописи разних аутора, фотокопије, филмови, радови истра-
живача, подаци о столарима и њиховим калфама, подаци о добро-
вољцима и колонистима, подаци о Колу Српских сестара.

Карактеристике грађе: Архивска грађа код ових фондова је сачувана
у виду оригиналних докумената или копија. Она се чува у виду пројеката,
микрофилмова, рукописа, докумената, новина, матичних књига. Архивска
грађа ових фондова се допуњује. Највише сачуване архивске грађе
имамо код фонда 451 Збирке црквених матичних књига, где се налази
сачувано 14,99 метара књига. Већи фондови су још фонд 275 Збирка
пројеката са 11,80 метара и фонд 478 Збирка државних матичних књига
са 11,27 метара грађе. Језик на коме су писани документи и књиге је:
латински, немачки, мађарски, српски, буњевачки, енглески, француски,
славеносрпски, хрватски и есперанто.

За поједине фондове су израђени аналитички инвентари – фонд број
340, 428, 429, 435 и фонд 430.

Временски распон грађе: Временски распон архивске грађе је од
1700. до 2005. године.

Степен сређености и информативна средства: Осим четири фонда
сви остали су сређени са израђеним сумарним инвентаром и историјском
белешком.

Начин заштићености: Документи се користе у оригиналу али и у
дигитализованом облику и путем микрофилмова.
1. Ц.Ф.271 ЗБИРКА ТАЈНИ АРХИВ ГРАДА – SZABADKA (СУ-

БОТИЦА) (1743–1904), 1700–1904
2. Ц.Ф.275 ЗБИРКА ПРОЈЕКАТА 1845–1989
3. Ц.Ф.289 ТИБОР СЕКЕЉ, СВЕТСКИ ПУТНИК – СУБОТИЦА

(1912–1988), 1959–1982
4. Ц.Ф.310 ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА, 1724–
5. Ц.Ф.316 ЗБИРКА РУКОПИСА И СТРУЧНИХ РАДОВА
6. Ц.Ф.328 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА СУБОТИЧКИХ ЦЕХОВА –

СУБОТИЦА (1860–1872), 1852–1874
7. Ц.Ф.340 ЗБИРКА ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКУМЕНАТА (1814–1993),

1814–1993
8. Ц.Ф.428 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О ДОБРОВОЉЦИМА (КО-

ЛОНИСТИМА) ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА 1912–
1918 – СУБОТИЦА (1918–1941, 1991–), 1894–1997
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9. Ц.Ф.429 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА –
СУБОТИЦА (1938–1992), 1932–1995

10. Ц.Ф.430 МАРТА КЕЊЕРEШ КОВАЧ (KENYERES KOVÁCS
MÁRTA) (1933–1984), 1881–1994

11. Ц.Ф.435 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О СУБОТИЧКОМ СРПСКОМ
ПЕВАЧКОМ ДРУШТВУ „ГРАНИЧАР“ – СУБОТИЦА
(1865–?; 1966–?), 1866–1939

12. Ц.Ф.451 ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1687–1949
13. Ц.Ф.454 ПРОФЕСОР ДР ЛАЈЧО КЛАЈН, ПРАВНИК  – СУБО-

ТИЦА (1925–2007), 1941–2006
14. Ц.Ф.472 ЈАНОШ МУХИ (MUHI JÁNOS) НОВИНАР И ПУБЛИ-

ЦИСТА – СУБОТИЦА (1913–1969), 1914–1979
15. Ц.Ф.474 ЗБИРКА СЛУЖБЕНИХ НОВИНА, ЛИСТОВА И ГЛА-

СНИКА
16. Ц.Ф:478 ЗБИРКА ДРЖАВНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1895–1910
17. Ц.Ф.481 МР ЈОСИП БУЉОВЧИЋ, ПРОФЕСОР И ЛИНГВИСТ –

СУБОТИЦА (1932–2001), 1958–2005
18. Ц.Ф.487 ЗБИРКА МИХАЈЛА ЧАЈКАША (CSAJKÁS MIHÁLY)

1852–1944
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ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

АЛЕКСАНДРОВО
Ф. 352 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (GEMEINDE SÁNDOR) –

SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1849–1860), 1849–1860 177
Ф. 353 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDOR KŐZSÉG) –

SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1861–1904), 1861–1905 178
Ф. 361 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВО –

АЛЕКСАНДРОВО (1952–1955), 1952–1955 188
Ф. 444 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА – АЛЕКСАНДРОВО

(1804–1948), 1874–1918 282
БАЈМОК

Ф. 433 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (?–1918), 1878–1918 267
Ф. 274 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1919–1941), 1919–1941 83
Ф. 306 ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ – БАЈМОК

(1945–1965), 1952–1956 123
Ф. 434 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1945–1965), 1945–1965 269
Ф. 242 НАРОДНА ОСНОВНА ШКОЛА – БАЈМОК

(1921– 1953), 1921–1953 38
Ф. 243 ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ – БАЈМОК

(1953–1963), 1950–1963 39
Ф. 244 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ – БАЈМОК

(1953–1963), 1949–1963 41
Ф. 245 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА – БАЈМОК

(1945–1953), 1945–1953 42
Ф. 246 ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ „ЂОРЂЕ

ЗЛИЧИЋ“ – БАЈМОК (1956–1958), 1923–1958 43
Ф. 247 ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ

ПРОИЗВОЂАЧЕ – БАЈМОК (1955–1962), 1953–1961 44
Ф. 248 ШКОЛА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ

РАДНИКА – БАЈМОК (1955–1957), 1955–1958 46
Ф. 286 ПОРОДИЦА ХЕРЦЕГ (HERCZEG) – БАЈМОК (1795–?),

1832–1945 102
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БАЧКИ СОКОЛАЦ
Ф. 322 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СОКОЛАЦ“ – БАЧКИ

СОКОЛАЦ (1949–?), 1949–1953 141
БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 409 ДР ЛАЈОШ КЕРН, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA
(БАЧКА ТОПОЛА) (?– ?), 1985–1902 235

Ф. 410 ДР ЂЕРЂ СИРЧИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. SIRCHICH GYÖRGY, KIRÁLYIKÖZJEGYZŐ)
– TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (?–?), 1903–1911 236

Ф. 412 ДР АНДРИЈА ПЛЕТИКОСИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ
БЕЛЕЖНИК – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1924–1934 239

Ф. 304 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1919–1941), 1913–1941 122

Ф. 411 ДР ГЕРГЕ ИЗОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ)
– БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1911–1921 238

Ф. 417 ДР ЛУКА БОГДАНОВИЋ, ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК – БАЧКА
ТОПОЛА (1932–1941), 1932–1941 244

Ф. 305 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA KÖZSÉG)
– TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944 122

Ф. 415 ДР ЈОЖЕФ МАЈОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ)
– TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1942–1944), 1942–1944 242

Ф. 414 ДР ШАНДОР ПУМЕР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(DR. PUMMER SÁNDOR, KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA
(БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944 241

Ф. 347 СРЕСКИ СУД (MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG) –
TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 1941–1944 171

Ф. 281 СРЕСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1963), 1945–1966 94
Ф. 397 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

САМОУПРАВЉАЊА – БАЧКА ТОПОЛА (1974–1991),
1975–1991 223

Ф. 475 ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – БАЧКА ТОПОЛА
(?–?), 1946–1993 323
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Ф. 467 ОПШТИНСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1963–?),
1966–1982 313

Ф. 393 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ –
БАЧКА ТОПОЛА (?–1991), 1969–1991 219

Ф. 386 ДРЖАВНА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (ALLAMI POLGARI
ISKOLA) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1909–1944),
1909–1944 213

Ф. 356 ГИМНАЗИЈА „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО“ . БАЧКА ТОПОЛА
(1965–1979), 1965–1977 182

Ф. 427 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ ШКОЛА
(ELEMI ISKOLAI ANYAKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYE) – БАЧКА
ТОПОЛА (1859–1941), 1859–1947 259

Ф. 379 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ –
БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1974–1989 206

Ф. 380 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1975–1989 207

Ф. 381 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА
КУЛТУРУ, ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ –
БАЧКА ТОПОЛА (?–?), 1974–1989 208

Ф. 382 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА (?–?),
1974–1989 209

Ф. 387 ДОМ КУЛТУРЕ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1975–1979), 1970–1978 214

Ф. 388 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ВОЈВОДИНА“
– БАЧКА ТОПОЛА (1962–1975), 1958–1975 215

Ф. 389 КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР – БАЧКА ТОПОЛА
(1960–1963), 1960–1963 216

Ф. 390 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА ТОПОЛА
(1958–1969), 1962–1969 217

Ф. 391 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ  – БАЧКА ТОПОЛА
(1969–1974), 1969–1976 218

Ф. 426 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
МОДНЕ ОБУЋЕ „ПЕТЕФИ“– БАЧКА ТОПОЛА
(1954–1993), 1945–1993 258
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Ф. 473 „1. МАЈ“ БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1950–2006), 1950–2006 322

Ф. 476 ДРУШТВЕНО УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ – БАЧКА ТОПОЛА
(1960–2008), 1961–2000 324

Ф. 484 Д.О.О. „ФМПЕ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1992–2014), 2006–2008 332
Ф. 317 ОКРУЖНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЖИТАРСКА ЗАДРУГА

У БАЧКОЈ ТОПОЛИ – БАЧКА ТОПОЛА
(1936–1948), 1936–1941 136

Ф. 318 ЗАДРУГА СРБА ПРИВРЕДНИКА ЗА ШТЕДЊУ И КРЕДИТ –
БАЧКА ТОПОЛА (1936–?), 1939–1941 137

Ф. 392 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА
ТОПОЛА (1945–1990), 1945–1989 219

Ф. 401 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ –
БАЧКА ТОПОЛА (1953–1990), 1949–1990 227

Ф. 226 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ
НАРОДА СРБИЈЕ – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1960),
1945–1959 21

Ф. 345 БАЧКОТОПОЛСКО ЗАНАТЛИЈСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО
(TOPOLYAI IPAROS DALOSKÖR) – БАЧКА ТОПОЛА
(1911–1949), 1924–1949 168

Ф. 375 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ БАЧКО ТОПОЛСКИ
– БАЧКА ТОПОЛА (1932–1948), 1933–1946 202

Ф. 346 СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА ТОПОЛА
(1919–1941), 1919–1941 170

БАЧКИ ВИНОГРАДИ
Ф. 460 ДП „ПЕРЕШ“ – БАЧКИ ВИНОГРАДИ (1997–2010),

1974–2004 303
БАЧКО ДУшАНОВО

Ф. 320 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БОЉИ ЖИВОТ“ – БАЧКО
ДУШАНОВО (?–?), 1948–1951 140

БИКОВО
Ф. 233 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВОГ

НАСЕЉА БРОЈ IX – БИКОВО (1946–1949), 1946–1949 28
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ГОРЊА РОГАТИЦА
Ф. 321 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДУШАН ДАМЈАНОВИЋ“ –

ГОРЊА РОГАТИЦА (?–?), 1950–1952 140
ДЕСКА

Ф. 404 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ДЕСКИ – ДЕСКА
(1911–1925), 1911–1925 230

ЖЕДНИК
Ф. 358 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖЕДНИК – ЖЕДНИК

(1946–1959), 1954–1959 184
КАРАЂОРЂЕВО

Ф. 344 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ЈАГОДЊАКУ –
КАРАЂОРЂЕВО (1947–1948), 1904–1948 167

ЛОВЋЕНАЦ
Ф. 267 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОВЋЕНАЦ – ЛОВЋЕНАЦ

(1944–1959), 1945–1959 71
Ф. 268 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ

ВРБАС“ – ЛОВЋЕНАЦ (1965–1967), 1965–1969 72
МАЛИ ИЂОш

Ф. 262 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES KÖZSÉG) –
KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (?–1918), 1896–1918 65

Ф. 263 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ (1919–1941),
1919–1941 66

Ф. 264 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES NAGYKÖZSÉG) –
KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (1941–1944), 1941–1944 67

Ф. 265 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ
(1944–?), 1944–1971 68

Ф. 403 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
САМОУПРАВЉАЊА (KÖZSÉGI TÁRSADALMI
ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ) – МАЛИ ИЂОШ
(1975–1991), 1986–1989 229

Ф. 383 ОСНОВНА ШКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“ („ADY ENDRE“ ÁLTALÁNOS
ISKOLA) – МАЛИ ИЂОШ (1876–1946), 1947 210

Ф. 442 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИНДУСТРИЈИ
ПРИВРЕДИ – МАЛИ ИЂОШ (?–?), 1924–1953 280
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Ф. 378 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА СЛАВИЦА –
МАЛИ ИЂОШ (1947–1963), 1960–1988 205

Ф. 457 ИГМ „БАЧКА“ АД МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ
(1953–2007), 1966–2004 (2006) 300

Ф. 334 ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА – МАЛИ ИЂОШ
(1901–1940), 1901–1940 155

Ф. 335 ХРИШЋАНСКА ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА (KISHEGYESI
KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET) –
KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) (1904–1916), 1904–1916 156

Ф. 418 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (VAJDASÁG
DOLGOZÓ NÉPÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA) – МАЛИ ИЂОШ
(1946–1990), 1961–1990 246

Ф. 251 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ – МАЛИ
ИЂОШ (1923–1963), 1920–1963 49

НОВО ОРАХОВО
Ф. 448 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НОВО ОРАХОВО

(1946–1965), 1954–1973 287
ПАЛИЋ

Ф. 360 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЛИЋ – ПАЛИЋ
(1946–1959), 1946–1959 186

Ф. 405 ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИМИР НАЗОР“ (ÁLTALÁNOS
ISKOLA) – ПАЛИЋ (1961–?), 1921–1944 231

ПАЧИР
Ф. 257 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – PACSÉR (ПАЧИР)

(1886–1918), 1908–1915 55
Ф. 258 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – PACSÉR (ПАЧИР)

(1941–1944), 1941–1944 56
Ф. 238 МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ

ДОБАРА – ПАЧИР (1945– ?), 1945–1947 34
Ф. 284 ВОЈНА СТАНИЦА ПАЧИР – ПАЧИР (1944–1945),

1944–1945 100
Ф. 298 ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ – ПАЧИР

(1959–1966), 1959–1966 115
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Ф. 323 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА „СЛОГА“ – ПАЧИР (?–?),
1949–1953 142

СТАРИ ЖЕДНИК
Ф. 234 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА НОВОГ

НАСЕЉА БРОЈ X – СТАРИ ЖЕДНИК
(1946–1949), 1945–1949 29

СТАРА МОРАВИЦА
Ф. 259 ОПШТИНСКО ПОГЛАВАРСТВО СТАРА МОРАВИЦА

– СТАРА МОРАВИЦА (1919–1941), 1919–1941 58
Ф. 260 ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА (BÁCSKOSSUTHFALVA

NAGYKÖZSÉG) – BÁCSKOSSUTHFALVA (СТАРА
МОРАВИЦА) (1941–1944), 1941–1944 60

Ф. 348 ВОЈНА СТАНИЦА СТАРА МОРАВИЦА – СТАРА
МОРАВИЦА (1944–1945), 1944–1945 173

Ф. 294 ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋА „ÉPÍTKEZÉS” – СТАРА
МОРАВИЦА (1957–1959), 1957–1959 111

Ф. 296 СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  – СТАРА МОРАВИЦА
(1959–1962), 1960–1963 113

Ф. 461 ДД „МЕБЛО“ – СТАРА МОРАВИЦА (1960–2008),
1961–2003 304

Ф. 297 УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ – СТАРА
МОРАВИЦА (1965–1974), 1965–1974 114

Ф. 293 ЗАНАТСКО СТОЛАРСКА РАДЊА „КОМБИНАТ“ – СТАРА
МОРАВИЦА (1954–1959), 1954–1959 109

Ф. 300 БРАВАРСКО-ЛИМАРСКА РАДИОНИЦА – СТАРА
МОРАВИЦА (1948–1959), 1951–1959 117

Ф. 301 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМ“ – СТАРА МОРАВИЦА
(1970–?), 1970–1973 118

СУБОТИЦА
Ф. 230 ГРАДСКА КАПЕТАНИЈА – СУБОТИЦА (1790–1919) 25
Ф. 261 МАГИСТРАТ ПОВЛАШЋЕНЕ КРАЉЕВСКО – КОМОРСКЕ

ВАРОШИ СЕНТ – МАРИА (MAGISTRATUS PRIVILEGIATI
OPPIDI REGIO–CAMERALI SZENT MARIA) – SZENT MARIA
(СУБОТИЦА) (1743–1778), 1701–1782 62
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Ф. 272 МАГИСТРАТ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА
(MAGISTRATUS LIBERAE ET REGIAE CIVITATIS MARIA
THERESIOPOLIS; STADTRATH DER KÖNIGLICHEN
FREISTADT MARIA THERESIOPEL; SZABADKA SZABAD
KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA) – MARIA THERESIOPEL
(СУБОТИЦА) (1779–1849), 1770–1850 77

Ф. 273 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО (BÜRGERMEISTERAMT) – MARIA
THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1860), 1845–1861 80

Ф. 469 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА СРПСКО
ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БАНАТ ТЕМИШВАР –
ГРАЂЕВИНСКА СЕКЦИЈА СУБОТИЦА (LANDESBAU–
DIREKTION FÜR DIE SERBISCHE WOIWODSCHAFT
UND DAS TEMESCHER BANAT – K.K.
BAUBEZIRKSEXPOSITUR ZU MARIA THERESIOPEL) –
MARIA THERESIOPEL (1850–1861), 1852–1854 317

Ф. 283 ОПШТИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА – СУБОТИЦА
(1965–?), 1896–1973 210

Ф. 362 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МЛАКА – СУБОТИЦА
(1952–1956), 1952–1956 188

Ф. 363 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЕЛЕБИЈА – СУБОТИЦА
(1952–1955), 1952–1955 189

Ф. 364 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО СЕЛО – СУБОТИЦА
(1952–1955), 1952–1955 190

Ф. 365 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД – СУБОТИЦА
(1952–1959), 1952–1959 191

Ф. 366 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД – СУБОТИЦА
(1952–1959), 1952–1959 192

Ф. 367 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ ГРАД – СУБОТИЦА
(1952–1959), 1952–1959 193

Ф. 368 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БИКОВО – СУБОТИЦА
(1946–1959), 1951–1959 194

Ф. 377 УРЕД ЗА КАТАСТАР – СУБОТИЦА (1945–1965),
1898–1965 204

Ф. 385 КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ СРЕЗА И ГРАДА
СУБОТИЦЕ – СУБОТИЦА (1946–1947), 1946–1947 212

Ф. 396 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ/РЗЗС – СУБОТИЦА (1964–1996),
1981–1991 222
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Ф. 425 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА (1960–1965),
1958–1965 256

Ф. 452 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈНАТ – СУБОТИЦА (1964–?),
1962–1992 293

Ф. 468 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА (1965–?),
1966–2007 316

Ф. 483 СРЕСКИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР –
СУБОТИЦА (1945), 1945 331

Ф. 342 ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО (STAATSANWALTSCHAFT) –
THERESIOPEL (СУБОТИЦА) (1849–1861), 1852–1854 164

Ф. 276 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1919–1941),
(1918) 1919–1941 85

Ф. 277 СРЕСКИ СУД (KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG) – SZABADKA
(СУБОТИЦА) (1941–1944), (1852) 1941–1944 86

Ф. 279 СУБОТИЧКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО (SZABADKAI
KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG) – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1941–1944), 1940–1944 90

Ф. 232 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО СРЕЗА СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1953–1965), 1953–1965 27

Ф. 278 СРЕСКИ СУД – СУБОТИЦА (1945–1963), 1945–1966 87
Ф. 280 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО– СУБОТИЦА

(1946–1978), 1947–1958 93
Ф. 398 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛЦ САМО-

УПРАВЉАЊА – СУБОТИЦА (1974–1991), 1975–1991 224
Ф. 419 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД – СУБОТИЦА

(1954–1975), 1945–1975 248
Ф. 420 ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА – СУБОТИЦА

(1975–1991), 1977–1992 249
Ф. 466 ОПШТИНСКИ СУД – СУБОТИЦА (1963–1975), 1966–1982 311
Ф. 394 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ –

СУБОТИЦА (?–1991), 1965–1990 220
Ф. 471 ВОЈНИ СУД ВОЈНЕ ОБЛАСТИ У ВОЈВОДИНИ

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ У ВЕЋУ СУБОТИЧКЕ
КОМАНДЕ ПОДРУЧЈА (?–?), 1945–1950 320
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Ф. 228 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – СУБОТИЦА (1920–1941), 1920–1941 23
Ф. 236 УЧИТЕЉСКА ШКОЛА СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ

ВЕЖБАОНИЦОМ  – СУБОТИЦА (1871–1973), 1874–1973 32
Ф. 240 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ – СУБОТИЦА

(1856–?), 1901–1974 36
Ф. 241 ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО САЛАЈ“ – СУБОТИЦА

(1871–?), 1871–1950 37
Ф. 253 НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА –

СУБОТИЦА (1947–1954), 1947–1954 51
Ф. 269 ВИША ТЕХНИЧКА ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА – СУБОТИЦА

(1960–1985), 1960–1985 73
Ф. 330 ШКОЛА ЗА ЗАЈЕДНИЧКО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И

ОБРАЗОВАЊЕ „МОША ПИЈАДЕ“ ООУР ЗАЈЕДНИЧКА
СРЕДЊА ШКОЛА „БРАТСТВО“ – СУБОТИЦА (1977– 1983),
1973–1984 149

Ф. 331 ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА МАЂАРСКИМ
НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – СУБОТИЦА (1944–1956),
1944–1956 151

Ф. 332 ПИАРИСТИЧКА ГИМНАЗИЈА (SZABADKAI VÁROSI
KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1942–1944), 1942–1944 153

Ф. 333 ШКОЛА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – СУБОТИЦА
(1947–1962), 1947–1962 154

Ф. 370 ОСНОВНА ШКОЛА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?),  1871–1963 197

Ф. 371 ОСНОВНА ШКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1871–1944 197

Ф. 372 ОСНОВНА ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ – СУБОТИЦА
(1890–?), 1890–1944 198

Ф. 373 ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ –
СУБОТИЦА (1871–?), 1871–1945 200

Ф. 406 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – СУБОТИЦА
(1871–?), 1921–1945 232

Ф. 422 ПРОСВЕТНО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД – СУБОТИЦА
(1966–1991), 1966–1991 253
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Ф. 439 ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ VIII КРУГА –
СУБОТИЦА (1710–1945), 1918–1945 277

Ф. 440 РИМОКАТОЛИЧКА ЖЕНСКА ОСНОВНА И ГРАЂАНСКА
ШКОЛА „НАША ГОСПА“ (А SZABADKAI RÓMAI KATOLIKUS
ELEMI ÉS FELSŐ LEÁNY NÉPISKOLA) – СУБОТИЦА
(1874–1944), 1890–1944 278

Ф. 441 ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ VIII КРУГА  – СУБОТИЦА
(?–?), (1921–1941) 279

Ф. 225 ХРВАТСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО – СУБОТИЦА
(1946–1947), 1946–1947 20

Ф. 299 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА „ПЕТЕФИ” –
СТАРА МОРАВИЦА (1959–1963), 1961–1963 116

Ф. 302 ДОМ КУЛТУРЕ (KULTÚROTTHON) – СУБОТИЦА
(1967–1985), 1965–1985 119

Ф. 309 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – СУБОТИЦА
(1969–1974), 1969–1974 126

Ф. 436 СРПСКА ЧИТАОНИЦА У СУБОТИЦИ – СУБОТИЦА
(1862–1959), 1866–1959 272

Ф. 354 ДОМ ЗА БОГАЉАСТУ ДЕЦУ – СУБОТИЦА (1921–?),
1928–1930 180

Ф. 355 ДРЖАВНИ ШЕГРТСКИ ДОМ – СУБОТИЦА (1922 –?),
1920–1930 181

Ф. 424 ПОКРАЈИНСКИ ДЕЧИЈИ ДОМ „КОЛЕВКА“ – СУБОТИЦА
(1903–?), 1900–1986 255

Ф. 447 СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ –
СУБОТИЦА (1964–?), 1964–1973 286

Ф. 456 „АГРОС БАНКА“ АД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1978–?),
1993–1996 (2001) 298

Ф. 235 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА И ИНДУСТРИЈАЛАЦА –
СУБОТИЦА (1899–1932), 1899–1932 (1934) 31

Ф. 254 ФАБРИКА И ТРГОВИНА ЦИПЕЛА „МАРИКА“ – СУБОТИЦА
(1941–1946), 1939–1946 52

Ф. 255 ФАБРИКА ЦИПЕЛА „СЕБРА“ БРАЋА СЕРЕЦ – СУБОТИЦА
(1936–1947), 1936–1947 53
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Ф. 292 „ПРОГРЕС“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ – СУБОТИЦА
(1975–1988), 1969–1988 108

Ф. 327 ДОМ ОМЛАДИНЕ И ПИОНИРА – СУБОТИЦА (1972–1982),
1972–1982 146

Ф. 402 КРО СУБОТИЦА – ООУР „ВЕНОПЛАСТ“ – СУБОТИЦА
(1984–1987), 1966–1987 228

Ф. 431 ГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНТЕГРАЛ“ –
СУБОТИЦА (1956–?), 1946–1993 265

Ф. 437 ИГВ „ПРОЈЕКАТ“ – СУБОТИЦА (1964–1992), 1964–1991 274
Ф. 438 „СТАНДАРД И СТАНДАРДСЕРВИС“ – СУБОТИЦА

(1976– ?), 1973–1993 275
Ф. 449 ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАНОНИЈА“ ЗАВОД ЗА ПЛАСТИКУ,

АМБАЛАЖУ И ГРАФИКУ – СУБОТИЦА (1947–2005),
1944–2004 289

Ф. 459 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУГА“ – СУБОТИЦА
(1961–2005), 1961–2004 302

Ф. 489 ДР ЕРЕШ МЕЏИК ФУД – СУБОТИЦА (2007–2012),
2007–2010 336

Ф. 490 „ПРЕХРАНА” ДОО У СТЕЧАЈУ – СУБОТИЦА (2006–2009),
1990–2009 337

Ф. 491 АД „АУРОМЕТАЛ“ – СУБОТИЦА (1959–2012), 1959–2008 337
Ф. 308 ЕЛЕКТРАНА – СУБОТИЦА  (1947–1960), 1947–1955 125
Ф. 329 ТВОРНИЦА ЧАРАПА „8 МАРТ“ – СУБОТИЦА (?–?),

1947–1948 148
Ф. 408 ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ „БОСА МИЛИЧЕВИЋ“ –

СУБОТИЦА (1950–1971), 1947–1971 234
Ф. 455 АД „СУБОТИЧАНКА“ СУБОТИЦА – СУБОТИЦА

(1959–2014), 1981–2003 297
Ф. 463 А.Д. ЗА ЛИВЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА „ЛИВНИЦА“ –

СУБОТИЦА (1957–2009), 1957–2004 (2008) 306
Ф. 464 ИНДУСТРИЈА КОЖЕ КРЗНА И КОНФЕКЦИЈЕ „ПАНОНИЈА“

А.Д. – СУБОТИЦА (1957–?), 1957–2006 308
Ф. 480 СТЕЧАЈНА МАСА ЗОРКА КЛОТИЛД 1904 – СУБОТИЦА

(1975–2010), 2002–2010 327
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Ф. 249 „АГРОПРОДУКТ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, ПОСЛОВНО
УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА
ПОЉОПРИВРЕД-НИХ ПРОИЗВОДА – СУБОТИЦА
(1968–1984), 1962–1984 47

Ф. 250 „АГРОПРОМЕТ“ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО –
СУБОТИЦА (1977–1985), 1976–1985 48

Ф. 290 ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАРОДНИ МАГАЗИН“ – СУ-
БОТИЦА („НА–МА“ СУБОТИЦА) (1947–1969), 1947–1954 106

Ф. 291 „ТЕКСТИЛ“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА
(1951–1969), 1952–1958 108

Ф. 307 ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРОЗД“ –
СУБОТИЦА (1951–1953), 1951–1953 124

Ф. 324 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И ОДРЖАВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА „АУТООПРЕМА“ – СУБОТИЦА
(1960–1986), 1950–1987 143

Ф. 325 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „АУТООПРЕМА“ – ООУР
„ТРГОВИНА“ – СУБОТИЦА (1974–1986), 1968–1988 144

Ф. 445 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА
„ВЕЛЕХЕМ“ – СУБОТИЦА (1991–1999), 1991–1998 284

Ф. 479 ГАЗИМ ЦО – СУБОТИЦА (1996–2002), 1996–2002 327
Ф. 485 „КОМИНГ“ Д.О.О. – СУБОТИЦА (2002–2011), 2002–2008 333
Ф. 486 ЈУКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О. (YUCOM INTERNATIO-

NAL D.O.O.) – СУБОТИЦА (2003–2011), 2003–2009 334
Ф. 453 Д.О.О. „ПАХУЉИЦА“ – ПРЕРАДА ПЕРЈА СУБОТИЦА –

СУБОТИЦА (1978–2005), 1971 – 2002 294
Ф. 465 ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО „ДИНАМОАГЕНТ“ – СУБОТИЦА

(1991–2010), 1953–2004 310
Ф. 482 МИП „ЛИМАРИ И КЛИМАТИЗЕРИ” ДРУШТВЕНО ПРЕДУ-

ЗЕЋЕ – СУБОТИЦА (1988–2007), 1988–2007 330
Ф. 384 ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“ – СУБОТИЦА

(1804–1957), 1947 221
Ф. 399 ОСНОВНА ШКОЛА „VIII ВОЈВОЂАНСКА УДАРНА

БРИГАДА“ – СУБОТИЦА (?–?), 1921–1950 225
Ф. 400 ОСНОВНА ШКОЛА „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“ (ÁLTALÁNOS

ISKOLA) – ЧАНТАВИР (?–?), 1899–1944 (1955) 226
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Ф. 351 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО-МЕТАЛСКА РАДЊА „РЕКОРД“ –
СУБОТИЦА (1964–1972), 1964–1977 176

Ф. 407 ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОМАЋА РАДИНОСТ“ –
СУБОТИЦА (1964–1971), 1963–1971 233

Ф. 229 ЗАДРУГА ЗА УЗГОЈ РАСНЕ ЖИВИНЕ, ЗЕЧЕВА И
ГОЛУБОВА – СУБОТИЦА (1953–?), 1953–1956 24

Ф. 343 СУБОТИЧКО ВИНОГРАДАРСКО-ВОЋАРСКА ЗАДРУГА
С.О.Ј. – СУБОТИЦА (1946–1948), 1946–1947 166

Ф. 221 ОКРУЖНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ  – СУБОТИЦА (1944–1946), 1944–1946 15

Ф. 222 ОКРУЖНИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА – СУБОТИЦА –
СУБОТИЦА (1945–1946), 1945–1946 21

Ф. 223 ГРАДСКИ КОМИТЕТ СКОЈ–а СУБОТИЦА (1944–1948),
1945–1948 17

Ф. 224 САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕСКИ КОМИТЕТ –
СУБОТИЦА (1945–1965), 1945–1964 18

Ф. 282 ОКРУЖНИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА
ЖЕНА – СУБОТИЦА (1945–1946), 1945–1946 97

Ф. 421 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ОПШТИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА – СУБОТИЦА (1946–1991), 1961–1991 251

Ф. 423 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-а – СУБОТИЦА
(1947–1991), 1949–1980 254

Ф. 477 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ – СУБОТИЦА (?–?), 1973–1977 325
Ф. 326 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА

ВОЈВОДИНЕ ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1953–1990), 1953–1990 145

Ф. 357 ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА –
СУБОТИЦА (1959–1962), 1960–1963 183

Ф. 376 ИСПОСТАВА САВЕЗА БАРОШ ЗА СУБОТИЦУ И ОКОЛИНУ
(A BAROSS SZÖVETSÉG SZABADKA ÉS VIDÉKE FIÓKJA) –
СУБОТИЦА (1941–1944), 1940–1944 202

Ф. 287 ЉУБИБРАТИЋ КОЛОМАН (LJUBIBRATICH KELEMEN) –
СУБОТИЦА (1857–1931), 1828–1902 103

Ф. 458 ЧАБА БИРО, АДВОКАТ – СУБОТИЦА (1955–?),
1990–2006 301
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Ф. 271 ЗБИРКА ТАЈНИ АРХИВ ГРАДА – SZABADKA (СУБОТИЦА)
(1743–1904), 1700–1904 76

Ф. 289 ТИБОР СЕКЕЉ, СВЕТСКИ ПУТНИК – СУБОТИЦА
(1912–1988), 1959–1982 105

Ф. 328 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА СУБОТИЧКИХ ЦЕХОВА –
СУБОТИЦА (1860–1872), 1852–1874 147

Ф. 428 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О ДОБРОВОЉЦИМА
(КОЛОНИСТИМА) ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА
1912–1918 – СУБОТИЦА (1918–1941, 1991–), 1894–1997 260

Ф. 429 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА –
СУБОТИЦА (1938–1992), 1932–1995 262

Ф. 435 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О СУБОТИЧКОМ СРПСКОМ
ПЕВАЧКОМ ДРУШТВУ „ГРАНИЧАР“ – СУБОТИЦА
(1865–?; 1966–?), 1866–1939 270

Ф. 454 ПРОФЕСОР ДР ЛАЈЧО КЛАЈН, ПРАВНИК – СУБОТИЦА
(1925–2007), 1941–2006 295

Ф. 472 ЈАНОШ МУХИ (MUHI JÁNOS) НОВИНАР И ПУБЛИЦИСТА
– СУБОТИЦА (1913–1969), 1914–1979 321

Ф. 481 МР ЈОСИП БУЉОВЧИЋ, ПРОФЕСОР И ЛИНГВИСТ –
СУБОТИЦА  (1932–2001), 1958–2005 329

ТАВАНКУТ
Ф. 359 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТАВАНКУТ – ТАВАНКУТ

(1946–1959), 1955–1959 185
ФЕКЕТИЋ

Ф. 470 ОПШТИНА ФЕКЕТИЋ (BÁCSFEKETEHEGY KÖZSÉG) –
BÁCSFEKETEHEGY (ФЕКЕТИЋ) (1941–1944), 1941–1942 318

Ф. 266 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ФЕКЕТИЋ – ФЕКЕТИЋ
(1944–1959), 1944–1959 69

Ф. 337 ЗАДРУГА ПОЉОПРИВРЕДНИКА (BÁCSFEKETEHEGYI
MEZŐGAZDÁK HITELSZÖVETKEZETE) – ФЕКЕТИЋ
(1933–1943), 1933–1943 158

Ф. 338 КРЕДИТНА ЗАДРУГА( BÁCSFEKETEHEGYI HITEL-
SZÖVETKEZET) – ФЕКЕТИЋ (1942–1947), 1942–1949 159

Ф. 336 БРАВАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-ПРЕРАЂИВАЧКА
ЗАДРУГА „1. МАЈ“ – ФЕКЕТИЋ (1948–1949), 1948–1949 157
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Ф. 252 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –
ФЕКЕТИЋ (1905–1959), 1889–1960 50

ХАЈДУКОВО
Ф. 239 ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ БРИГАДА“ – ХАЈДУКОВО

(?–?), 1919–1950 35
ЧАНТАВИР

Ф. 311 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR KÖZSÉG) –
CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) (1886–1918), 1900–1907 129

Ф. 312 ОПШТИНА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР (1918–1941),
1913–1940 130

Ф. 313 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR KÖZSÉG) –
CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) (1941–1944), 1938–1944 131

Ф. 314 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР
(1944–1962), 1944–1946 133

Ф. 432 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР
(1963–?), 1963–1968 266

Ф. 443 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРИВРЕДИ –
ЧАНТАВИР (?–?), 1902–1955 281

Ф. 339 ЧАНТАВИРСКА ПРИВРЕДНА И КРЕДИТНА ЗАДРУГА
(CSANTAVÉRI GAZDASÁGI ÉS HITELSZÖVETKEZET) –
ЧАНТАВИР (1942–1947), 1943–1944 161

Ф. 488 АУТО ПАЛ – ЧАНТАВИР (1989–2012), 2006–2008 335
Ф. 462 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЧАНТАВИР (1945–2005),

1945–2005 305
Ф. 231 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕЗА ЗАНАТСКЕ КОМОРЕ –

ЧАНТАВИР (1900–1962), 1897–1962 26
Ф. 315 ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО – ЧАНТАВИР

(1895–?), 1946–1965 134
Ф. 446 ГРАЂАНСКА ЧИТАОНИЦА – ЧАНТАВИР (1884–?),

1884–1913 285
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
БРОЈ НАЗИВ ФОНДА РАСПОН СТР.

ГОДИНА
Ф. 473 „1. МАЈ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1950–2006),

1950–2006 322
Ф. 249 „АГРОПРОДУКТ“ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ, (1968–1984), 47

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА 1962–1984
И ПРЕРАЂИВАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА – СУБОТИЦА

Ф. 250 „АГРОПРОМЕТ“ ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО (1977–1985), 48
И МАЛО – СУБОТИЦА 1976–1985

Ф. 456 „АГРОС БАНКА“ АД СУБОТИЦА – (1978–?), 298
СУБОТИЦА 1993–1996

(2001)
Ф. 319 АГРАРНА ЗАЈЕДНИЦА (КАО ЗАДРУГА) (1925–?), 138

– СРЕДЊИ САЛАШ 1930–1936
Ф. 491 АД „АУРОМЕТАЛ“ – СУБОТИЦА (1959–2012), 337

1959–2008
Ф. 463 А.Д. ЗА ЛИВЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА (1957–2009), 306

„ЛИВНИЦА“ – СУБОТИЦА 1957–2004
(2008)

Ф. 455 АД „СУБОТИЧАНКА“ – СУБОТИЦА (1959–2014), 297
1981–2003

Ф. 488 АУТО ПАЛ – ЧАНТАВИР (1989–2012), 335
2006–2008

Ф. 345 БАЧКОТОПОЛСКО ЗАНАТЛИЈСКО (1911–1949), 168
ПЕВАЧКО ДРУШТВО (TOPOLYAI 1924–1948
IPAROS DALOSKÖR) – БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 336 БРАВАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА–ПРЕРА- (1948–1949), 157
ЂИВАЧКА ЗАДРУГА „1. МАЈ“ – ФЕКЕТИЋ 1948–1949

Ф. 300 БРАВАРСКО–ЛИМАРСКА РАДИОНИЦА (1948–1959), 117
– СТАРА МОРАВИЦА 1951–1959
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Ф. 269 ВИША ТЕХНИЧКА ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА (1960–1985), 73
– СУБОТИЦА 1960–1985

Ф. 348 ВОЈНА СТАНИЦА – СТАРА МОРАВИЦА – (1944–1945), 173
СТАРА МОРАВИЦА 1944–1945

Ф. 284 ВОЈНА СТАНИЦА ПАЧИР – ПАЧИР (1944–1945), 100
1944–1945

Ф. 471 ВОЈНИ СУД ВОЈНЕ ОБЛАСТИ У ВОЈ- (?–?), 320
ВОДИНИ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ У 1945–1950
ВЕЋУ СУБОТИЧКЕ КОМАНДЕ ПОДРУЧЈА

Ф. 479 ГАЗИМ ЦО – СУБОТИЦА (1996–2002), 327
1996–2002

Ф. 356 ГИМНАЗИЈА „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО“ (1965–1977), 182
– БАЧКА ТОПОЛА 1965–1977

Ф. 230 ГРАДСКА КАПЕТАНИЈА – СУБОТИЦА (1790–1919) 25
Ф. 223 ГРАДСКО КОМИТЕТ СКОЈ-а СУБОТИЦА (1944–1948), 17

1945–1948
Ф. 273 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО (BÜRGER- (1849–1860), 80

MEISTERAMT) – MARIA THERESIOPOLIS 1845–1861
(СУБОТИЦА)  

Ф. 307 ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ (1951–1953), 124
„ГРОЗД“ – СУБОТИЦА  1951–1953

Ф. 446 ГРАЂАНСКА ЧИТАОНИЦА  – ЧАНТАВИР (1884–?), 285
1884–1913

Ф. 431 ГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА (1956–?), 265
„ИНТЕГРАЛ“ – СУБОТИЦА  1946–1993

Ф. 294 ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋE „ÉPÍTKEZÉS” (1957–1959), 111
– СТАРА МОРАВИЦА  1957–1959

Ф. 268 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО УСЛУЖНО (1965–1967), 72
ПРЕДУЗЕЋЕ „НАШ ВРБАС“ – ЛОВЋЕНАЦ 1965–1969

Ф. 461 ДД „МЕБЛО“ – СТАРА МОРАВИЦА (1960–2008), 304
1961–2003

Ф. 465 ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО (1991–2010), 310
„ДИНАМОАГЕНТ“ – СУБОТИЦА  1953–2004
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Ф. 315 ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО (1895–?), 134
– ЧАНТАВИР  1946–1965

Ф. 354 ДОМ ЗА БОГАЉАСТУ ДЕЦУ – СУБОТИЦА (1921–?), 180
1928–1930

Ф. 302 ДОМ КУЛТУРЕ (KULTÚROTTHON) – (1967–1985), 119
СУБОТИЦА  1965–1985

Ф. 387 ДОМ КУЛТУРЕ БАЧКА ТОПОЛА – (1975–1979), 214
БАЧКА ТОПОЛА  1970–1978

Ф. 327 ДОМ ОМЛАДИНЕ И ПИОНИРА – (1972–1982), 146
СУБОТИЦА  1972–1982

Ф. 453 Д.О.О. „ПАХУЉИЦА“ – ПРЕРАДА ПЕРЈА (1978–2005), 294
СУБОТИЦА – СУБОТИЦА  1971 – 2002

Ф. 484 Д.О.О. „ФМПЕ“ – БАЧКА ТОПОЛА (1992–2014), 332
2006–2008

Ф. 460 ДП „ПЕРЕШ“ – БАЧКИ ВИНОГРАДИ (1997–2010), 303
1974–2004

Ф. 412 ДР АНДРИЈА ПЛЕТИКОСИЋ, КРАЉЕВ- (?–?), 239
СКИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК – БАЧКА ТОПОЛА 1924–1934

Ф. 395 ДР ВЛАДИСЛАВ МАНОЈЛОВИЋ, ЈАВНИ (1869–1938), 221
БЕЛЕЖНИК  1927–1938

Ф. 411 ДР ГЕРГЕ ИЗОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ (?–?), 238
БЕЛЕЖНИК (DR. IZOR GERGŐ, KIRÁLYI 1911–1921
KÖZJEGYZŐ) – БАЧКА ТОПОЛА  

Ф. 410 ДР ЂЕРЂ СИРЧИЋ, КРАЉЕВСКИ ЈАВ- (?–?), 236
НИ БЕЛЕЖНИК (DR. SIRCHICH GYÖRGY, 1903–1911
KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA БАЧКА
ТОПОЛА)  

Ф. 489 ДР ЕРЕШ МЕЏИК ФУД – СУБОТИЦА (2007–2012), 336
2007–2010

Ф. 415 ДР ЈОЖЕФ МАЈОР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ (1942–1944), 242
БЕЛЕЖНИК (DR. MAJOR JÓZSEF, KIRÁLYI 1942–1944
KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА)  

Ф. 409 ДР ЛАЈОШ КЕРН, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ (?–?), 235
БЕЛЕЖНИК (DR. KERN LAJOS, KIRÁLYI 1985–1902
KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА)  
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Ф. 417 ДР ЛУКА БОГДАНОВИЋ, ЈАВНИ (1932–1941), 244
БЕЛЕЖНИК– БАЧКА ТОПОЛА 1932–1941

Ф. 270 ДР МАЋАШ БЕРГЕР, ЛЕКАР (1870–?), 75
1881–1918

Ф. 416 ДР РЕЖЕ СЛЕЗАК, ПРИВРЕМЕНИ (1941–1942), 243
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК (DR SZLEZÁK REZSŐ, 1941–1942
IDEIGLENES KÖZJEGYZŐ)  

Ф. 413 ДР СИМА ПОПОВИЋ, КРАЉЕВСКИ (?–?), 240
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК 1934–1941

Ф. 350 ДР СТИПАН МАТИЈЕВИЋ (1872–1939), 175
1926–1927

Ф. 414 ДР ШАНДОР ПУМЕР, КРАЉЕВСКИ ЈАВНИ (1941–1944), 241
БЕЛЕЖНИК (DR. PUMMER SÁNDOR, 1941–1944
KIRÁLYI KÖZJEGYZŐ) – TOPOLYA (БАЧКА
ТОПОЛА)  

Ф. 386 ДРЖАВНА ГРАЂАНСКА ШКОЛА (ÁLLAMI (1909–1944), 213
POLGÁRI ISKOLA) – TOPOLYA (БАЧКА 1909 – 1944
ТОПОЛА)  

Ф. 439 ДРЖАВНА ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ (1710–1945), 277
САВА“ VIII КРУГА – СУБОТИЦА 1918–1945

Ф. 355 ДРЖАВНИ ШЕГРТСКИ ДОМ – СУБОТИЦА (1922–?), 181
1920–1930

Ф. 342 ДРЖАВНО ТУЖИЛАШТВО (STAATSAN- (1849–1861), 164
WALTSCHAFT) – THERESIOPEL 1852–1854
(СУБОТИЦА)

Ф. 450 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДОМАЋИ (1991–2011), 290
МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ РОБЕ 1953–2003
„ДИНАМОШПЕД“ – СУБОТИЦА

Ф. 426 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРО- (1954–1993), 258
ИЗВОДЊУ МОДНЕ ОБУЋЕ „ПЕТЕФИ“ 1945–1993
БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 445 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ (1991–1999), 284
РОБЕ И УСЛУГА „ВЕЛЕХЕМ“ – СУБОТИЦА 1991–1998

Ф. 476 ДРУШТВЕНО УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИ- (1960–2008), 324
ЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОЈВОДИНА“ – БАЧКА 1961–2000
ТОПОЛА  
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Ф. 459 ДРУШТВЕНОБПРЕДУЗЕЋЕ „ДУГА“ – СУ- (1961–2005), 302
БОТИЦА 1961–2004

Ф. 308 ЕЛЕКТРАНА – СУБОТИЦА (1947–1960), 125
1947–1955

Ф. 288 ЖТО НОВИ САД – СЕКЦИЈА ЗА (?–?), 104
ОДРЖАВАЊЕ ПРУГЕ – СУБОТИЦА 1914–1978

Ф. 229 ЗАДРУГА ЗА УЗГОЈ РАСНЕ ЖИВИНЕ, (1953–?), 24
ЗЕЧЕВА И ГОЛУБОВА – СУБОТИЦА 1953–1956

Ф. 337 ЗАДРУГА ПОЉОПРИВРЕДНИКА (BÁCS- (1933–1943), 158
FEKETEHEGYI MEZŐGAZDÁK HITELSZÖ- 1933–1943
VETKEZETE) – BÁCSFEKETEHEGY
(ФЕКЕТИЋ)  

Ф. 318 ЗАДРУГА СРБА ПРИВРЕДНИКА ЗА (1936–?), 137
ШТЕДЊУ И КРЕДИТ – БАЧКА ТОПОЛА 1939–1941

Ф. 407 ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОМАЋА (1964–1971), 233
РАДИНОСТ“ – СУБОТИЦА 1963–1971

Ф. 293 ЗАНАТСКО СТОЛАРСКА РАДЊА (1954–1959), 109
„КОМБИНАТ“ – СТАРА МОРАВИЦА  1954–1959

Ф. 428 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О ДОБРОВОЉЦИ- (1918–1941, 260
МА (КОЛОНИСТИМА) ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧ- 1991–), 1894–
КИХ РАТОВА 1912–1918 – СУБОТИЦА

Ф. 429 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О КОЛУ СРПСКИХ (1938–1992), 262
СЕСТАРА – СУБОТИЦА  1932–1995

Ф. 435 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О СУБОТИЧКОМ (1865–?; 270
СРПСКОМ ПЕВАЧКОМ ДРУШТВУ 1966–?),
„ГРАНИЧАР“ – СУБОТИЦА 1866–1939

Ф. 328 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА СУБОТИЧКИХ (1860–1872), 147
ЦЕХОВА – СУБОТИЦА 1852–1874

Ф. 478 ЗБИРКА ДРЖАВНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1895–1910 326
Ф. 427 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ (1859–1941), 259

ШКОЛА – БАЧКА ТОПОЛА 1859–1941
Ф. 310 ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА 1724– 127
Ф. 487 ЗБИРКА МИХАЈЛА ЧАЈКАША (CSAJKÁS 1852–1944 335

MIHÁLY) 
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Ф. 340 ЗБИРКА ПОЈЕДИНАЧНИХ ДОКУМЕНАТА (1814–1993), 162
1814–1993

Ф. 275 ЗБИРКА ПРОЈЕКАТА 1845–1989 84
Ф. 316 ЗБИРКА РУКОПИСА И СТРУЧНИХ РАДОВА 135
Ф. 271 ЗБИРКА ТАЈНИ АРХИВ ГРАДА – SZA- (1743–1904), 76

BADKA (СУБОТИЦА) 1700–1904
Ф. 451 ЗБИРКА ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА 1687–1949 292
Ф. 469 ЗЕМАЉСКА ГРАЂЕВИНСКА УПРАВА ЗА (1850–1861), 317

СРПСКО ВОЈВОДСТВО И ТАМИШКИ БА- 1852–1854
НАТ ТЕМИШВАР – ГРАЂЕВИНСКА СЕКЦИЈА
СУБОТИЦА (LANDESBAU– DIREKTION FÜR
DIE SERBISCHE WOIWODSCHAFT UND DAS
TEMESCHER BANAT – K.K. BAUBEZIRKSEX-
POSITUR ZU MARIA THERESIOPEL) – MARIA
THERESIOPEL  

Ф. 448 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НОВО (1946–1965), 287
ОРАХОВО  1954–1973

Ф. 462 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЧАНТАВИР (1945–2005), 305
1945–2005

Ф. 334 ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА (1901–1940), 155
– МАЛИ ИЂОШ  1901–1940

Ф. 437 ИГВ „ПРОЈЕКАТ“ – СУБОТИЦА (1964–1992), 274
1964–1991

Ф. 457 ИГМ „БАЧКА” АД МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ (1953–2007), 300
ИЂОШ  1966–2004 (2006)

Ф. 464 ИНДУСТРИЈА КОЖЕ КРЗНА И КОНФЕК- (1957–?), 308
ЦИЈЕ „ПАНОНИЈА“ А.Д. – СУБОТИЦА  1957–2006

Ф. 376 ИСПОСТАВА САВЕЗА БАРОШ ЗА СУБО- (1941–1944), 202
ТИЦУ И ОКОЛИНУ (A BAROSS SZÖVET- 1940–1944
SÉG SZABADKA ÉS VIDÉKE FIÓKJA) –
СУБОТИЦА  

Ф. 232 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО СРЕЗА (1953–1965), 27
СУБОТИЦА – СУБОТИЦА  1953–1965

Ф. 472 ЈАНОШ МУХИ (MUHI JÁNOS) НОВИНАР (1913–1969), 321
И ПУБЛИЦИСТА – СУБОТИЦА  1914–1979
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Ф. 486 ЈУКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Д.О.О. („YUCOM (2003–2011), 334
INTERNATIONAL” D.O.O.) – СУБОТИЦА  2003–2009

Ф. 485 „КОМИНГ“ Д.О.О. – СУБОТИЦА (2002–2011), 333
2002–2008

Ф. 385 КОМИСИЈА ЗА РАТНУ ШТЕТУ СРЕЗА И (1946–1947), 212
ГРАДА СУБОТИЦЕ – СУБОТИЦА  1946–1947

Ф. 338 КРЕДИТНА ЗАДРУГА (BÁCSFEKETEHEGYI(1942–1947), 159
HITELSZÖVETKEZET) – ФЕКЕТИЋ  1942–1949

Ф. 341 КРИВАЈА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА – БАЧКА (1952–1962), 163
ТОПОЛА  1963–?

Ф. 402 КРО СУБОТИЦА – ООУР „ВЕНОПЛАСТ“ (1984–1987), 228
– СУБОТИЦА  1966–1987

Ф. 389 КУЛТУРНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР – (1960–1963), 216
БАЧКА ТОПОЛА  1960–1963

Ф. 390 КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА – (1958–1959), 217
БАЧКА ТОПОЛА  1962–1969

Ф. 287 ЉУБИБРАТИЋ КОЛОМАН (LJUBIBRATICH (1857–1931), 103
KELEMEN) – СУБОТИЦА  1828–1902

Ф. 261 МАГИСТРАТ ПОВЛАШЋЕНЕ КРАЉЕВСКО-(1743–1778), 62
-КОМОРСКЕ ВАРОШИ СЕНТ-МАРИА (MA- 1701–1782
GISTRATUS PRIVILEGIATI OPPIDI REGIO-
-CAMERALI SZENT MARIA) – SZENT MARIA
(СУБОТИЦА)  

Ф. 272 МАГИСТРАТ СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ (1779–1849), 77
ГРАДА (MAGISTRATUS LIBERAE ET 1770–1850
REGIAE CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS;
STADTRATH DER KÖNIGLICHEN FREISTADT
MARIA THERESIOPЕL; SZABADKA SZABAD
KIRÁLYI VÁROS TANÁCSA) – MARIA
THERESIOPЕL (СУБОТИЦА)

Ф. 430 МАРТА КЕЊЕРEШ КОВАЧ (KENYERES (1933–1984), 264
KOVÁCS MÁRTA)  1881–1994

Ф. 452 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈНАТ – СУБО- (1964–?), 293
ТИЦА – СУБОТИЦА  1962–1992

Ф. 432 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР – (1963–?), 266
ЧАНТАВИР  1963–1968
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Ф. 233 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (1946–1949), 28
НОВОГ НАСЕЉА БРОЈ IX – БИКОВО  1946–1949

Ф. 234 МЕСНА УПРАВА ЗА ОБРАДУ ЗЕМЉИШТА (1946–1949), 29
НОВОГ НАСЕЉА БРОЈ X – СТАРИ 1945–1949
ЖЕДНИК  

Ф. 238 МЕСНА УПРАВА НАРОДНИХ ПОЉО- (1945–?), 34
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА – ПАЧИР  1945–1947

Ф. 396 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ / РЗЗС – СУБОТИЦА (1964–1996), 222
1981–1991

Ф. 482 МИП „ЛИМАРИ И КЛИМАТИЗЕРИ” ПРЕ- (1988–2007), 330
ДУЗЕЋЕ – СУБОТИЦА 1988–2007

Ф. 481 МР ЈОСИП БУЉОВЧИЋ, ПРОФЕСОР И (1932–2001), 329
ЛИНГВИСТ – СУБОТИЦА 1958–2005

Ф. 242 НАРОДНА ОСНОВНА ШКОЛА – БАЈМОК (1921– 1953), 38
1921–1953

Ф. 425 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ – СУБО- (1960–1965), 256
ТИЦА 1958–1965

Ф. 361 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ АЛЕК- (1952–1955), 188
САНДРОВО – АЛЕКСАНДРОВО 1952–1955

Ф. 368 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БИКОВО – (1946–1959), 194
СУБОТИЦА 1951–1959

Ф. 367 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ (1952–1959), 193
ГРАД – СУБОТИЦА 1952–1959

Ф. 358 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЖЕДНИК (1946–1959), 184
– ЖЕДНИК 1954–1959

Ф. 363 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КЕЛЕБИЈА (1952–1955), 189
– СУБОТИЦА 1952–1955

Ф. 267 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОВЋЕ- (1944–1959), 71
НАЦ – ЛОВЋЕНАЦ 1945–1959

Ф. 369 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МАЛА (1946–1955), 195
БОСНА – СУБОТИЦА 1948–1956

Ф. 362 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МЛАКА (1952–1956), 188
– СУБОТИЦА 1952–1956
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Ф. 366 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД (1952–1959), 192
– СУБОТИЦА 1952–1959

Ф. 364 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ НОВО (1952–1955), 190
СЕЛО – СУБОТИЦА 1952–1955

Ф. 360 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЛИЋ – (1946–1959), 186
ПАЛИЋ 1946–1959

Ф. 365 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАРИ (1952–1959), 191
ГРАД – СУБОТИЦА 1952–1959

Ф. 359 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТАВАНКУТ (1946–1959), 185
– ТАВАНКУТ 1955–1959

Ф. 266 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ФЕКЕТИЋ (1944–1959), 69
– ФЕКЕТИЋ 1944–1959

Ф. 314 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЧАНТАВИР (1944–1962), 133
– ЧАНТАВИР 1944–1946

Ф. 245 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА (1945–1953), 42
– БАЈМОК 1945–1953

Ф. 253 НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИНТЕР- (1947–1954), 51
НАТСКОГ ТИПА – СУБОТИЦА 1947–1954

Ф. 317 ОКРУЖНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЖИТАР- (1936–1948), 136
СКА ЗАДРУГА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ – 1936–1941
БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 221 ОКРУЖНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ (1944–1946), 15
ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ  – СУБОТИЦА 1944–1946

Ф. 222 ОКРУЖНИ ОДБОР НАРОДНОГ (1945–1946), 16
ФРОНТА – СУБОТИЦА 1945–1946

Ф. 282 ОКРУЖНИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ (1945–1946), 97
ФРОНТА ЖЕНА – СУБОТИЦА 1945–1946

Ф. 419 ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД – (1954–1975), 248
СУБОТИЦА 1945–1975

Ф. 280 ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – (1946–1978), 93
СУБОТИЦА 1947–1958

Ф. 352 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (GEMEINDE (1849–1860), 177
SÁNDOR) – SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) 1849–1860
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Ф. 353 ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (SÁNDOR (1861–1904), 178
KÖZSÉG) – SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) 1861–1905

Ф. 433 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (?–1918), 267
1878–1918

Ф. 274 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1919–1941), 83
1919–1941

Ф. 434 ОПШТИНА БАЈМОК – БАЈМОК (1945–1965), 269
1945–1965

Ф. 304 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА (1919–1941), 122
ТОПОЛА 1913–1941

Ф. 305 ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА (TOPOLYA (1941–1944), 122
KÖZSÉG) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) 1941–1944

Ф. 263 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ – МАЛИ ИЂОШ (1919–1941), 66
1919–1941

Ф. 262 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES (?–1918), 65
KÖZSÉG) – KISHEGYES (МАЛИ ИЂОШ) 1896–1918

Ф. 264 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ (KISHEGYES (1941–1944), 67
NAGYKÖZSÉG) – KISHEGYES (МАЛИ 1941–1944
ИЂОШ)

Ф. 257 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – (1886–1918), 55
PACSÉR (ПАЧИР) 1908–1915

Ф. 258 ОПШТИНА ПАЧИР (PACSÉR KÖZSÉG) – (1941–1944), 56
PACSÉR (ПАЧИР) 1941–1944

Ф. 260 ОПШТИНА СТАРА МОРАВИЦА (BÁCS- (1941–1944), 60
KOSSUTHFALVA NAGYKÖZSÉG) – 1941–1944
BÁCSKOSSUTHFALVA (СТАРА МОРАВИЦА)

Ф. 470 ОПШТИНА ФЕКЕТИЋ (BÁCSFEKETEHEGY(1941–1944), 318
KÖZSÉG) – BÁCSFEKETEHEGY (ФЕКЕТИЋ)1941–1942

Ф. 312 ОПШТИНА ЧАНТАВИР – ЧАНТАВИР (1918–1941), 130
1913–1940

Ф. 311 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR (1886–1918), 129
KÖZSÉG) – CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) 1900–1907

Ф. 313 ОПШТИНА ЧАНТАВИР (CSANTAVÉR (1941–1944), 131
KÖZSÉG) – CSANTAVÉR (ЧАНТАВИР) 1938–1944
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Ф. 283 ОПШТИНСКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА – (1965–?), 99
СУБОТИЦА 1896–1973

Ф. 309 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – (1969–1974), 126
СУБОТИЦА 1969–1974

Ф. 391 ОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ (1969–1974), 218
– БАЧКА ТОПОЛА 1969–1976

Ф. 392 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА (1945–1990), 219
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВО- 1945–1989
ДИНЕ – БАЧКА ТОПОЛА  

Ф. 401 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈА- (1953–1990), 227
ЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА 1949–1990
ВОЈВОДИНЕ – БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 418 ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈА- (1946–1990), 246
ЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА 1961–1990
ВОЈВОДИНЕ (VAJDASÁG DOLGOZÓ NÉ-
PÉNEK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGE
KÖZSÉGI VÁLASZTMÁNYA) – МАЛИ ИЂОШ

Ф. 326 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НА- (1953–1990), 145
РОДА ВОЈВОДИНЕ – ОПШТИНСКА 1953–1990
КОНФЕРЕНЦИЈА СУБОТИЦА – СУБОТИЦА

Ф. 403 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРА- (1975–1991), 229
НИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА (KÖZSÉGI 1986–1989
TÁRSADALMI ÖNIGAZGATÁSI ÜGYÉSZ)
– МАЛИ ИЂОШ

Ф. 397 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРА- (1974–1991), 223
НИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА– БАЧКА 1975–1991
ТОПОЛА

Ф. 398 ОПШТИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРА- (1974–1991), 224
НИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА – СУБОТИЦА 1975–1991

Ф. 393 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА- (?–1991), 219
РОДНУ ОДБРАНУ – БАЧКА ТОПОЛА 1969–1991

Ф. 394 ОПШТИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НА- (?–1991), 220
РОДНУ ОДБРАНУ – СУБОТИЦА 1965 – 1990

Ф. 467 ОПШТИНСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1963–?), 313
1966–1982
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Ф. 466 ОПШТИНСКИ СУД – СУБОТИЦА (1963–1975), 311
1966–1982

Ф. 475 ОПШТИНСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – (?– ?), 323
БАЧКА ТОПОЛА 1946–1993

Ф. 259 ОПШТИНСКО ПОГЛАВАРСТВО СТАРА (1919–1941), 58
МОРАВИЦА – СТАРА МОРАВИЦА 1919–1941

Ф. 306 ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ – (1945–1965), 123
БАЈМОК 1952–1956

Ф. 241 ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО САЛАЈ“ – (1871–?), 37
СУБОТИЦА 1871 – 1950

Ф. 240 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“ (1856 –?), 36
– СУБОТИЦА 1901–1974

Ф. 371 ОСНОВНА ШКОЛА „МАТКО ВУКОВИЋ“ (1871–?), 197
– СУБОТИЦА 1871–1944

Ф. 243 ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“ – (1953–1963), 39
БАЈМОК 1950–1963

Ф. 239 ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТЕФИ БРИГАДА“ (?–?), 35
– ХАЈДУКОВО 1919–1950

Ф. 244 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКО- (1953–1963), 41
ВИЋ“ – БАЈМОК 1949–1963

Ф. 370 ОСНОВНА ШКОЛА „СОЊА МАРИНКО- (1871– ?), 197
ВИЋ“ – СУБОТИЦА 1871–1963

Ф. 357 ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ (1959–1962), 183
ЗАДРУГА – СУБОТИЦА 1960–1963

Ф. 420 ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА – (1975–1991), 249
СУБОТИЦА 1977–1992

Ф. 399 ОСНОВНА ШКОЛА „VIII ВОЈВОЂАНСКА (?–?), 225
УДАРНА БРИГАДА“ – СУБОТИЦА 1921–1950

Ф. 384 ОСНОВНА ШКОЛА „25. МАЈ“ – СУБОТИЦА (1804–1957), 211
1947

Ф. 383 ОСНОВНА ШКОЛА „АДИ ЕНДРЕ“ – МАЛИ (1876–1946), 210
ИЂОШ 1947

Ф. 405 ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИМИР НАЗОР (1961–?), 231
– ПАЛИЋ 1921–1944
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Ф. 406 ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН МИЛУТИНО- (1871–?), 232
ВИЋ“ – СУБОТИЦА 1921–1945

Ф. 373 ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ (1871–?), 200
ЗМАЈ“ – СУБОТИЦА 1871–1945

Ф. 441 ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“ VIII (?–?), 279
КРУГА КАРАЂОРЂЕ – СУБОТИЦА (1921–1941)

Ф. 372 ОСНОВНА ШКОЛА „КИЗУР ИШТВАН“ – (1890–?), 198
СУБОТИЦА 1890–1944

Ф. 400 ОСНОВНА ШКОЛА „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“ (?–?), 1899– 226
– ЧАНТАВИР –1944 (1955)

Ф. 374 ПАЛ ДОБАК, АДВОКАТ (1841–1869), 201
1789–1869

Ф. 332 ПИАРИСТИЧКА ГИМНАЗИЈА (SZABADKAI (1942–1944), 153
VÁROSI KATOLIKUS GIMNÁZIUM) – 1942–1944
SZABADKA (СУБОТИЦА)  

Ф. 231 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ (1900–1962), 26
КОМОРЕ – ЧАНТАВИР 1897–1962

Ф. 251 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ (1923–1963), 49
КОМОРЕ – МАЛИ ИЂОШ 1920–1963

Ф. 252 ПОВЕРЕНИШТВО СРЕСКЕ ЗАНАТСКЕ (1905–1959), 50
КОМОРЕ – ФЕКЕТИЋ 1889–1960

Ф. 424 ПОКРАЈИНСКИ ДЕЧИЈИ ДОМ „КОЛЕВКА“ (1903–?), 255
– СУБОТИЦА 1900–1986

Ф. 227 „ПОЉОТЕХНА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ (1970–1980), 22
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО – СУБОТИЦА 1970–1980

Ф. 256 ПОРОДИЦА ВАРМУЖА – МАЛИ ИЂОШ (1811–?), 54
1860–1943

Ф. 285 ПОРОДИЦА ВЕРТ И КУН (WERTH JÓZSEF) (1895–?), 101
1908–1944

Ф. 303 ПОРОДИЦА ПИЛАСАНОВИЋ (?–?), 120
(PILASZÁNOVITS) 1766–1879

Ф. 286 ПОРОДИЦА ХЕРЦЕГ (HERCZEG) – (1795–?), 102
БАЈМОК 1832–1945
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Ф. 331 ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА (1944–1956), 151
МАЂАРСКИМ НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – 1944–1956
СУБОТИЦА  

Ф. 228 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ – СУБОТИЦА (1920–1941), 23
1920–1941

Ф. 449 ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАНОНИЈА“ ЗАВОД ЗА (1947–2005), 289
ПЛАСТИКУ, АМБАЛАЖУ И ГРАФИКУ – 1944–2004
СУБОТИЦА  

Ф. 388 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛ- (1962–1975), 215
МОВА „ВОЈВОДИНА“ – БАЧКА ТОПОЛА 1958–1975

Ф. 299 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛ- (1959–1963), 116
МОВА „ПЕТЕФИ“ – СТАРА МОРАВИЦА 1961–1963

Ф. 378 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛ- (1947–1963), 205
МОВА „СЛАВИЦА“ – МАЛИ ИЂОШ 1960–1988

Ф. 295 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (1954–1968), 112
– СТАРА МОРАВИЦА 1954–1969

Ф. 490 „ПРЕХРАНА” ДОО У СТЕЧАЈУ – (2006–2009), 337
СУБОТИЦА 1990–2009

Ф. 292 „ПРОГРЕС“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ (1975–1988), 108
РОБОМ – СУБОТИЦА 1969–1988

Ф. 298 ПРОИЗВОЂАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ (1959–1966), 115
„УНИВЕРЗАЛ“ – ПАЧИР 1959–1966

Ф. 422 ПРОСВЕТНО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД – (1966–1991), 253
СУБОТИЦА 1966–1991

Ф. 454 ПРОФЕСОР ДР ЛАЈЧО КЛАЈН, ПРАВНИК (1925–2007), 295
– СУБОТИЦА 1941–2006

Ф. 325 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „АУТООПРЕМА“ (1974–1986), 144
– ООУР „ТРГОВИНА“ – СУБОТИЦА 1968–1988

Ф. 324 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И (1960–1986), 143
ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 1950–1987
„АУТООПРЕМА“ – СУБОТИЦА

Ф. 440 РИМОКАТОЛИЧКА ЖЕНСКА ОСНОВНА (1874–1944), 278
И ГРАЂАНСКА ШКОЛА „НАША ГОСПА“ 1890–1944
(А SZABADKAI RÓMAI KATOLIKUS ELEMI
ÉS FELSŐ LEÁNY NÉPISKOLA) – СУБОТИЦА
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Ф. 224 САВЕЗ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕСКИ (1945–1965), 18
КОМИТЕТ – СУБОТИЦА 1945–1964

Ф. 421 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ (1946–1991), 251
ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА – СУБО- 1961–1991
ТИЦА  

Ф. 423 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НОР-а – (1947–1991), 254
СУБОТИЦА 1949–1980

Ф. 351 САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО МЕТАЛСКА (1964–1972), 176
РАДЊА „РЕКОРД“ – СУБОТИЦА 1964–1977

Ф. 381 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИ- (?–?), 208
ЦА ЗА КУЛТУРУ, ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ И 1974–1989
ИНФОРМИСАЊЕ – БАЧКА ТОПОЛА  

Ф. 379 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИ- (?–?), 206
ЦА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 1974–1989
– БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 380 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИ- (?–?), 207
ЦА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ – БАЧКА 1975 – 1989
ТОПОЛА  

Ф. 320 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БОЉИ (?–?), 140
ЖИВОТ“ – БАЧКО ДУШАНОВО 1948–1951

Ф. 321 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДУШАН (?–?), 140
ДАМЈАНОВИЋ“ – ГОРЊА РОГАТИЦА 1950–1952

Ф. 322 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СОКОЛАЦ“ (1949–?), 141
– БАЧКИ СОКОЛАЦ 1949–1953

Ф. 323 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СЛОГА“ (?–?), 142
– ПАЧИР 1949–1953

Ф. 382 СИЗ ЗА ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ (?–?), 209
– БАЧКА ТОПОЛА 1974 – 1989

Ф. 468 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА (1965–?), 316
1966–2007

Ф. 265 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ (1944–?), 68
– МАЛИ ИЂОШ 1944–1971

Ф. 447 СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ СКУПШТИ- (1964–?), 286
НЕ ОПШТИНЕ – СУБОТИЦА 1964–1973
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Ф. 349 СПОРТСКО ДРУШТВО „СЛОБОДА“ – (1949 –?), 174
СТАРА МОРАВИЦА 1949–1964

Ф. 483 СРЕСКИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ (1945), 1945 331
ОДБОР – СУБОТИЦА 

Ф. 226 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ (1945–1960), 21
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ – 1945–1959
БАЧКА ТОПОЛА

Ф. 277 СРЕСКИ СУД  (KIRÁLYI JÁRÁSBÍRÓSÁG) (1941–1944), 86
– SZABADKA  (СУБОТИЦА) (1852) 1941–1944

Ф. 281 СРЕСКИ СУД – БАЧКА ТОПОЛА (1945–1963), 94
1945–1966

Ф. 278 СРЕСКИ СУД – СУБОТИЦА (1945–1963), 87
1945–1966

Ф. 347 СРЕСКИ СУД (MAGYAR KIRÁLYI JÁRÁS-
BÍRÓSÁG) – TOPOLYA (БАЧКА ТОПОЛА) (1941–1944), 171

1941–1944
Ф. 346 СРЕСКИ СУД БАЧКА ТОПОЛА – БАЧКА (1919–1941), 170

ТОПОЛА 1919–1941
Ф. 276 СРЕСКИ СУД СУБОТИЦА – СУБОТИЦА (1919–1941), 85

(1918) 1919–1941
Ф. 404 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА (1904–1948), 230

У ДЕСКИ – ДЕСКА 1904–1948
Ф. 344 СРПСКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА (1947–1948), 167

У ЈАГОДЊАКУ – КАРАЂОРЂЕВО 1904–1948
Ф. 444 СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ШКОЛА – (1911–1925), 282

АЛЕКСАНДРОВО 1911–1925
Ф. 436 СРПСКА ЧИТАОНИЦА У СУБОТИЦИ – (1862–1959), 272

СУБОТИЦА 1866–1959
Ф. 301 СТАМБЕНА ЗАДРУГА „ДОМ“ – СТАРА (1970 –?), 118

МОРАВИЦА 1970–1973
Ф. 296 СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА – СТАРА (1959–1962), 113

МОРАВИЦА 1960–1963
Ф. 438 „СТАНДАРД” И „СТАНДАРДСЕРВИС“ – (1976–?), 275

СУБОТИЦА 1973–1993
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Ф. 480 СТЕЧАЈНА МАСА ЗОРКА КЛОТИЛД 1904 (1975–2010), 327
– СУБОТИЦА 2002–2010

Ф. 442 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ИН- (?–?), 280
ДУСТРИЈИ И ПРИВРЕДИ – МАЛИ ИЂОШ 1924–1953

Ф. 443 СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У (?–?), 281
ПРИВРЕДИ – ЧАНТАВИР 1902–1955

Ф. 343 СУБОТИЧКО ВИНОГРАДАРСКО-ВОЋАР- (1946–1948), 166
СКА ЗАДРУГА С.О.Ј. – СУБОТИЦА 1946–1947

Ф. 279 СУБОТИЧКО КРАЉЕВСКО ТУЖИЛАШТВО (1941–1944), 90
SZABADKAI KIRÁLYI ÜGYÉSZSÉG) – 1940–1944
SZABADKA (СУБОТИЦА)  

Ф. 408 ТВОРНИЦА ТРИКОТАЖЕ „БОСА МИЛИ- (1950–1971), 234
ЧЕВИЋ“ – СУБОТИЦА 1947–1971

Ф. 329 ТВОРНИЦА ЧАРАПА „8. МАРТ“ – СУБО- (?–?), 148
ТИЦА 1947–1948

Ф. 291 „ТЕКСТИЛ“ ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ – (1951–1969), 108
СУБОТИЦА 1952–1958

Ф. 289 ТИБОР СЕКЕЉ, СВЕТСКИ ПУТНИК – (1912–1988), 105
СУБОТИЦА 1959–1982

Ф. 290 ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАРОДНИ (1947–1969), 106
МАГАЗИН“ – СУБОТИЦА („НА-МА“ 1947–1954
СУБОТИЦА) 

Ф. 375 УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ БАЧКО (1932–1948), 202
ТОПОЛСКИ – БАЧКА ТОПОЛА 1933–1946
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