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ПОРТРЕТИ ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ ИЗ 

ДОБА ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ВОЈВОДИНЕ 

КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ 1918. 

 

 

У ратовима које су од прве половине 16. века Аустријско 

цартво и Млетачка република водиле против Османлијског 

царства (Турске) Срби, који су живели са обе стране границе су 

учествовали на страни хришћанских држава. Ратна срећа и исход 

битака су утицали на покретање мањих или већих сеоба 

православног српског живља према северу и западу према 

хришћанским државама. Када је 1690. године аустријски цар 

Леополд I позвао (invitatoria) Србе на борбу против Османлијског 

царства обећао им је заштиту и посебне привилегије. Узмицање 

аустријске, а напредовање турске војске, покренуло је крајем 17. 

века масовне сеобе Срба са Косова и Метохије, односно из Старе 

Србије према северу и западу у аустријско царство. Ту су 

населили просторе у којима су од давнина живели њихови 

сународници. 

 

Борба Срба за привилегије, тј. за име и веру, временом се 

проширила на захтев за политичко-територијалном аутономијом. 
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Најпре су такве тежње истакли на скупу народних старешина у 

Баји (1694), затим на Темишварском сабору (1790), а потом и на 

Мајској скупштини (1848) и Благовештенском сабору (1861). 

 

*** 

У револуцији у Француској и Немачкој револуционарни 

талас је захватио и Аустријско царство (13. марта 1848) у којем је 

немачко племство угњетавало бројне народе: Мађаре, Чехе, 

Србе, Хрвате, Словенце, Пољаке, Румуне, Италијане и др. 

Револуција је захватила све области Хабзбуршке монархије. На 

вести о догађајима у Бечу, Угарски сабор је у Пешти поставио 

захтев за либералним реформама, независном и целокупном 

Угарском. Потом су на догађаје у Пешти реаговали немађарски 

народи, који су такође захтевали национална права, што 

мађарски политичари на челу са Кошутом нису били спремни да 

признају. Дакле, ускогрудност мађарских првака увукао их је у 

борбу на два фронта: против Бечког двора и против немађарских 

народа па и Срба: јер оно што су мађарски демократски прваци 

тражили за себе нису били спремни да признају другима. Отуда, 

никога није изненадило то што су се Срби, када је избио 

неминовни сукоб између Бечког двора и демократских кругова у 

Пешти, попут других немађарских народа окренули Бечу који је 

вештом тактиком завађања спасавао своје царство. 
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Нови Аустријски цар Франц Јозеф покренуо је војну силу 

која је почетком јануара 1849. заузела Будим и Пешту и 

истовремено се обратио царској Русији за војну помоћ. Због 

исказане ускогрудости, борећи се на два фронта и са 

немађарским народима, мађарска армија се предала 13. августа 

1849. године. Тиме је угушена мађарска револуција, а у 

Хабзбуршкој монархији је заведен апсолутизам, централизам и 

германизација. Једини резултат је био укидање феудалних 

односа на селу чиме су створени услови за бржи капиталистички 

развој и преображај земље. 

 

На самом почетку српског народног покрета, на Мајској 

скупштини у Сремским Карловцима (15. маја 1848), Срби из свих 

крајева Угарске, као и из Кнежевине Србије на челу са 

митрополитом Јосифом Рајачићем донели су радикалне и 

далекосежне одлуке које су знатно мењале дотадашњи положај 

српског народа у Угарској: делови Баната, Бачке, Барање и 

Срема у којима је српско становништво чинило већину, 

проглашени су Српском Војводином (Србска Војводовина) као 

аутономном облашћу у оквирима Краљевине Угарске. За војводу 

је изабран граничарски пуковник Стеван Шупљикац. Карловачка 

митрополија је уздигнута у ранг патријаршије, а митрополит 

Рајачић је именован за српског патријарха. Као привремена влада 

изабран је Главни одбор, а за заповедника српске војске Ђорђе 

Стратимировић. Потом су закључци поднети цару на одобрење. 
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     Застава Земунске народне граде у Војводовини Србској (1848) 

 

После пораза мађарске војске и окончања ратног сукоба у 

Хабзбуршкој монархији, цар Франц Јозеф је верност Срба у рату 

наградио територијалном круновином у оквиру Хабзуршког 

царства: Војводством Србије и Тамишким Банатом. 

Административни центар Војводства Србије је био Темишвар, 

док је титулу војводе цар наменио себи. На чело војне и цивилне 

управе постављен је генерал мајор Фердинанд Мајерхофер с 

титулом вицевојводе, а гроф Јохан Кронини-Кронберг је 

постављен за гувернера. Укинуте су раније мађарске жупаније, а 

цело Војводство Србија најпре је подељено на два округа (Бачко-

торонталски и Темишварско-крашовски, а потом на пет округа: 
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Лугошко, Темишварско, Торонталско, Сомборско и Новосадско. 

На њиховом челу су стајали окружни повереници (комесари, 

срески начелници и општинске старешине. Немачки језик је био 

званичан, а у школама су се, поред њега користили српски, 

румунски, мађарски и буњевачки. На свим језицима су се могле 

подносити молбе и тражити решења. Свугде су били постављени 

називи Војводства Србије. 

 

Добивши више могућности за школовање, српски 

младићи су кренули на универзитете широм Хабзбуршке 

монархије. Најдаровитији су завршавали грађанске или војне 

школе у Пешти, Пожуну или Бечу, или гимназије у Карловцима 

(од 1791), Новом Саду (од 1810), Темишвару, Препарандију у 

Сомбору. У Пешти је 1824. покренут часопис Србски летопис 

(касније Летопис Матице српске), а 1826. године се оснива 

Матица српска (1864. пресељена у Нови Сад), која је на предлог 

Саве Текелије почела да прикупља српске старине, од чега се 

формирала Музеална збирка (данашњи Музеј Војводине). 

Снажан допринос развоју и очувању националне свести дали су 

бројни листови, алманаси и календари, као и позоришта од којих 

је најзначајније било Српско народно позориште у Новом Саду. 

Поред свих недаћа и непрестаних сеоба, чак у далеку царску 

Русију, Срби у Јужној Угарској били су, нарочито од половине 

19. века, најпросвећенији и финансијски најјачи део српског 

народа. 



8 
 

Образована, стасала српска грађанска елита на челу са 

Светозаром Милетићем, Михаилом Полит-Десанчићем, Јашом 

Томићем, Тихомиром Остојићем, Васом Стајићем, Владимиром и 

Јованом Манојловићем, Жарком Миладиновићем, Јованом 

Лалошевићем, Петром Коњовићем, Владиславом и Јованом 

Манојловићем, стала је на чело српске националне лађе, која се 

борила за српска права и против институционалне асимилације. 

Истовремено је, кроз просвету и културу, покушавала да утре 

пут спасења за свој народ. Од 1848. године и уздизања 

грађанства у Угарској црвена нит политичке борбе Срба у 

Монархији била је Српска Војводина и свесрпско ослобођење и 

уједињење. 

 

Српско-турски, а потом и балкански ратови, пробудили су 

наду Србима у Хабзбуршкој монархији у национални опстанак, 

напредак и бољу будућност, док је идеја о ослобођењу и 

уједињењу Срба још више подстицаја добила током Првог 

светског рата. Пробој Солунског фронта и ослобођење Србије, те 

долазак српске војске до Срема, Баната, Бачке, Барање довело је 

у тим областима до политичког организовања и стварања 

српских народних одбора по општинама. На њиховом челу био је 

Српски народни одбор у Новом Саду. Тиме су извршене 

припреме за преузимање власти, дочек српске војске, отцепљење 

од Угарске и присаједињења Србији. Сам прелазак српске војске 

преко Саве и Дунава, као и улазак и ослобођење вароши и села 
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изазвао је велико одушевљење код српског и словенског 

становништва уопште. По запоседању војвођанских области, 

српска војска није вршила хапшења, логорисања, убиства и 

одмазду над несловенским становништвом (Немцима и 

Мађарима), већ је успоставила дуго прижељкиван ред и мир, 

којим је подједнако штитила све становништво без обзира на 

верску и националну припадност.  

Српски народни одбор је, преко свог гласила Српског 

листа, али и социјалдемократског гласила Слобода, плаката и 

добошара, расписао проглас за избор посланика за Народну 

скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена, која је заказана за 

25. новембар 1918. године у Новом Саду, и предузимао радње за 

њено организовање. Избори за посланике имали су јединствена и 

демократска правила, која су давала права свим пунолетним 

грађанима „Србима, Буњевцима и другим Словенима“. Право да 

бирају и да буду биране добиле су и жене. Две стотине и 

једанаест политичких општина – од Баје, Дарде и Брањине до 

Велике Кикинде и Темишвара, од Руме и Новог Сада до 

Суботице и Сомбора – то је право искористило и на својим 

народним зборовима изабрало посланике који су их 

представљали на Народној скупштини у Новом Саду. Међу 

посланицима је било и седам жена (по једна из Новог Сада и 

Панчева и пет из Суботице). 

После више од два века упорне борбе, Срби у 

војвођанским областима успели су да се у потпуности ослободе 
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туђинске власти и да се уједине са матицом. На Народној 

скупштини (названа „Велика“) у Новом Саду, у хотелу „Гранд 

Мајер“ 25. новембра 1918. године, било је 757 посланика: Срба 

(578), Буњеваца (84), Словака (62), Русина (21), Шокаца (3), 

Хрвата (2), Немаца (6) и Мађар (1) једнодушно су изгласали 

отцепљење Бачке, Баната, Барање (Војводине) од Угарске и 

присаједињење ових области Краљевини Србији, а потом и 

широј југословенској заједници (дан раније су то учинили 

Сремци на свом збору у Руми): ... „прикључујeмо се Краљевини 

Србији, која са својим досадашњим радом и развитком ујемчава 

слободу, равноправност, напредак у сваком правцу, не само 

нама, него и свим словенским, па и несловенским народима, који 

са нама живе“... Тим чином је вековни сан Срба у војвођанским 

областима постао јава. 

 

*** 

У току припрема за обележавање стогодишњице 

присаједињења војвођанских области Краљевини Србији 1918. 

године, Влада Војводине је, као оснивач Музеја Војводине 

донела одлуку да се у Музеју Војводине формира самостално 

одељење (названо Музеј присаједињења 1918) које ће се кроз 

своју делатност бавити прикупљањем и обрадом музејских 

предмета, а затим кроз музејске поставке, публикације (књиге и 

каталоге) представити јавности овај, у историји народа (за Србе, 

али и друге словенске народе) који живе на простору Војводине 
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свакако један од најзначајнијих догађаја. С тим у вези у 

новооснованом музејском одељењу формиране су две збирке: 

Збирка историјских предмета и Збирка портрета знаменитих 

личности 1918, за које су почели да се прикупљају музејски 

предмети (збирке се и надаље допуњују путем поклона и откупа).  

За стогодишњицу овог значајног догађаја, 25. новембра 

2018. године, свечано је отворена стална музејска поставка Oд 

сна до јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, 

аутора кустоса одељења Зорана Вељановића и др Драге 

Његована (поставка је награђена највећом републичком 

музејском Наградом „Михаило Валтровић“). Након тога, по 

прихваћеном плану теренског истраживања која обухватају 211 

политичких општина на територији историјске Војводине (Банат, 

Бачка и Барања), као и Срему по први пут су отпочела системска 

истраживања на прикупљању музејских предмета у чијем 

средишту су догађаји и личности из доба Присаједињења 1918. 

Упоредо су се вршиле аквизиције и прихватања поклона којима 

су обогаћиване музејске збирке одељења Музеја присаједињења 

1918. Године 2019. приређена је тематска изложба Војне капе и 

шлемови од средине 19. до средине 20. века, из колекције Дејана 

Крагића (аутор изложбе Зоран Вељановић). 

У циљу представљања јавности (стручној и лаичкој) 

резултата истраживачког рада покренута је посебна едиција под 

називом „Присаједињење 1918.“ у којој се тема ослобођења и 
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уједињења Срба у двадесетом веку представља кроз објављивање 

архивске грађе, мемоарских штива војних, политичких и јавних 

личности, биографија, синтеза. Такође се обрађују и микро теме. 

За четири године објављено је десет наслова. Поред тога 

континуирано су се одржавала предавања и стручна вођења кроз 

сталну поставку и приређивале тематске изложбене поставке. 

Тематске изложбене поставке Музеја присаједињења 1918. 

приређују се паралелно: значајни догађаји из доба 

присаједињења 1918, и значајне личности из доба присаједињења 

1918. До сада су реализоване две тематске изложбе:  

39 дана који су променили Банат – Српски народни одбор 

у Великом Бечкереку 1918 (аутори изложбе: Зоран Вељановић и 

Ванда Војводић Мицова) 

Константин Костић – народни трибун 1918 (аутори 

изложбе: Зоран Вељановић и др Десанка Костић) 

Сваку изложбу прати и изложбени каталог. 

*** 

Изложбена поставка, којом Музеј Војводине у сарадњи са 

установама културе у АП Војводини, наставља са обележавањем 

стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 

1918. настала је као резултат савременог истраживачког рада 

Музеја присаједињења 1918. и његових стручњака – кустоса. 

Обухвата турбулетни и драматични временски период који 

започиње од краја деветнаестог па до средине двадесетог века. У 
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средишту истраживања су биле личности које су биле покретачи 

и носиоци политичких идеја и народног покрета. Кроз њихов 

животни пут и деловање може се пратити интезивна борба Срба 

за национални опстанак који је био притиснут од стеге два моћна 

царства: Османлијског и Аустријског (Аустро-Угарска 

монархија) а која се, на подручју војвођанских области (Банат, 

Бачка, Барања и Срем) водила од краја XVIII века, а потом кроз 

цео XIX, XX и почетак XXI века. Резултат те борбе, која је 

узрокована системским и институционалним притиском на 

национално биће Срба (вековна денационализација и 

асимилација), био је политичко организовање и ослобођење: 

најпре 1948. године у Српску Војводину (Војводство  Србија и 

Тамишки Банат). Потом 25. новембра 1918. године када су се у 

сутону Великог рата, Срби у војвођанским областима (Банат, 

Бачка и Барањи) политички организовали и на Народној 

скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. године (и дан 

раније Сремци у Руми), изгласали оцепљење од Угарске и 

присаједињење Краљевини Србији на челу са династијом 

Карађорђевић. По проглашењу Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца 1. децембра 1918. и њеним међународним признањем 

де јуре су се сјединили са матицом и њихов дугододишњи сан је 

постао јава.  

*** 
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На изложби су, по први пут, приказани и портрети 

личности које су мало или никако биле познате широј, али и 

стручној јавности. Плод су системског рада на прикупљању и 

обради музејских предмета из времена „Присаједињења 1918.“ и 

чине незаобилазну копчу између прошлости и садашњости. 

Њиховом спознајом посетиоци изложбе имају прилику да 

спознају делић из властите историје која им у временима иза нас 

није била доступна. Ексклузивитет изложбене поставке црпи се и 

из истоимене музејске збирке која је настала у Музеју 

присеједињења 1918 (Музеј Војводине), и која је као таква 

јединствена у музејима Војводине и Републике Србије. Дакле, 

ова историјска прича је смештена у преломно доба новије српске 

историје. Део је колективног сећања који артикулише свест 

грађана АП Војводине и који је део српске (али и других народа 

са којима Срби живе у АП Војводини) културне баштине.  

 

Зоран ВЕЉАНОВИЋ, 

кустос – историчар и архивски саветник, 

Руководилац Музеја присаједињења 1918. 

у Музеју Војводине 
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Атанас Боцарић, Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и 

осталих Словена у Новом Саду, 25. новембра 1918. Уље на платну, 

Градски музеј Суботица (слика на трајној позајмици у Музеју 

Војводине, од 2018. године изложена на сталној поставци Oд сна до 

јаве, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918.  
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ЈАША ТОМИЋ 

(1856–1922) 

 

Јаша Томић је рођен 23. октобра 1856. године, у трговачкој 

породици од родитеља Николе и Софије, који су му дали име Јаков. 

После народне-вероисповедне школе похађао је гимназију у 

Темишвару и Реформаторску гимназију у Кечкемету, где је положио 

велику матуру. Био је изузетан ђак, много је читао и писао, те се рано 

укључио у национални рад Уједињење омладине српске (1871), а потом 

и Милетићеве Народне странке. Учествовао је као добровољац у 

устанку у БиХ, у јесен 1875. године. По повратку из устанка, наставио 

је школовање у Бечу (медицину, а потом филозофију и историју) и 

Прагу. Учествовао је у покрету Нове омладине чије су језгро били 

вршачка омладина и социјалисти, али у политици је најпре био 

милетићевац, да би после политичког разлаза (новосадски збор 

Народне странке 1881), због неприхватања његовог предлога за 

проширењем Бечкеречког програма, прешао на радикализам. Коначно 

разилажење се одиграло 1887. године, када је дошло до поделе у 

Милетићевој партији на Српску радикалну странку (иако без формалне 

функције са Томићем као идеологом, организатором и вођом) и Српску 

либералну странку. Пред Велики рат био је најутицајнији политички 

првак код Срба у Угарском делу Хабзбуршке монархије, односно у 

војвођанским областима Банату, Бачкој, Барањи (БББ). 

У сутону Првог светског рата и попуштању стега власти над 

народностима у Угарској, српски, буњевачки, словачки и русински 

политички прваци, међу којима је централна личност био Јаша Томић, 
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почели су да се организују у циљу стварања својих политичких тела. 

Одржавани су најпре тајни, а потом и јавни састанци широм Баната и 

Бачке, да би у Новом Саду почетком новембра био основан Српски 

народни одбор (СНО), као централно политичко тело за Србе у Банату, 

Бачкој и Барањи. Политички циљ СНО био је стварање мреже 

народних одбора у војвођанским областима, који би постепено 

преузели власт у своје руке. Када је српска војска умарширала у Нови 

Сад (9. новембра 1918. године) и друге градове у Банату, Бачкој, 

Барањи и Срему, СНО је добио додатну снагу. Преко листова Српски 

лист и Слобода, новосадски Српски народни одбор је позвао све 

словенске народе у Банату, Бачкој и Барањи да у својим срединама 

према утврђеним и приложеним пропозицијама организују зборове и 

изврше избор посланика за предстојећу Народну скупштину, где би се 

изнео предлог отцепљења и уједињења. Право да буду бирани и да 

бирају имали су сви пунолетни грађани оба пола, јер су и жене добиле 

право гласа, што до тада није био случај у Аустро-Угарској монархији, 

као ни у највећем делу тадашње Европе.  

После припрема које су извршене дан раније 25. новембра 

1918. године, у центру Новог Сада у згради хотела „Гранд Мајер“ 

одржана је Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у 

БББ. На Скупштини је Томић одржао патриотски говор и прочитао 

прву тачку за усвајање (Петар Коњовић је прочитао другу тачку), а 

присутни скупштинари изгласали су отцепљење војвођанских области 

БББ од Угарске и прикључење БББ Краљевини Србији. Овим чином 

вековни сан Срба и других Словена био је досањан, постао је јава, а да 

би се он остварио Јаков Јаша Томић дао је велики допринос. На 

Скупштини је Томић изабран као њен члан, да уз Блашка Рајића буде 
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на услузи Српској влади. Упокојио се у Новом Саду 22. октобра 1922. 

године, где је и сахрањен. 

 

  

 

Радован ЈОКИЋ, Јаша Томић 

Акрил и уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 1 
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Радован ЈОКИЋ, Јаша и Милица Томић 

Акрил и уље на платну, димензије 80 х 100 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 25  
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МИЛИЦА ТОМИЋ 

(1859–1944) 

 

Милица је била ћерка Светозара Млетића, градоначелника 

Новог Сада и једног од најзначајнијих српских трибуна у угарском 

делу Хабзбуршке монархије, у другој половини 19. века. Рођена је 30. 

новембра 1859. године у Новом Саду, где је започела своје школовање. 

Потом се образовала у Пешти и Бечу, а поред матерњег језика 

говорила је и српски, мађарски, немачки, француски и енглески језик. 

Под плаштом славног оца и Милица се рано, као сасвим млада 

девојка, укључила у националну борбу и политички живот, у којем му 

је била најближи сарадник, поготово за време другог одласка 

Светозара Милетића у затвор (1876–1879). Водила је кореспонденцију, 

пратила штампу и политичке прилике, преузела уредништво и 

власништво над најтиражнијим листом Застава код Срба у Угарској, у 

којем је објављивала чланке. Ипак најважније Миличино јавно 

деловање било је усмерено ка феминистичко-еманципаторском 

активизму. У вези с тим основала је удружење Посело Српкиња (1905), 

женску читаоницу Посестрима (1910) и покренула часопис Жена 

(1911), који се залагао за еманципацију жена и подстицао њихово 

образовање и ангажованост у друштвеном и јавном животу. У својим 

текстовима у Застави, Летопису Матице српске, Жени и др., 

указивала је на друштвене прилике и положај жена у јужној Угарској, 

на потребу да се жене боре за своја права у друштву, да одлучују о 

свом животу, па и о праву политичког гласа и праву на политичку 
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еманципацију. Сматрала је да су у борби за еманципацију жена од 

кључног значаја образовање и култура.  

Поред оца, у политичком ангажману била је ослонац и 

сарадник своме мужу Јаши Томићу, вођи једне од најутицајнијих 

странака у војвођанским областима, Радикалне странке.  

Милица се укључила у политички живот чим су то услови 

дозвољавали, односно по попуштању стега власти при крају   Првог 

светског рата. Била је непосредни учесник бројних састанака и догађаја 

који су организовали српски прваци у Новом Саду. Била је уз свога 

мужа када је основан Српски народни одбор 3. новембра 1918. године, 

а потом и учесник на Збору новосадских Срба који је сазван ради 

избора посланика за предстојећу скупштину. На том збору и Милица је 

била изабрана з апосланицу на предстојећој Народној скупштини у 

Новом Саду. Овај инцидент у политици и борби за женска права био је 

потврда Миличине дугогодишње и истрајне борбе. У тадашњој 

Европи, женска политичка права нису постојала у највећем броју 

држава, иако су жене током рата биле главна радна снага у војној 

индустрији. Милица Томић је учествовала на Народној скупштини 

Срба, Буњеваца и осталих Словена 25. новембра 1918. године у Новом 

Саду, на којој је проглашено отцепљење Баната, Бачке и Барање од 

Угарске и њихово присаједињење Краљевини Србији. Својим животом 

и деловањем извршила је велики друштвени утицај, како на 

савременике тако и на потоње генерације. 

Након смрти мужа 1922. године повукла се из јавног живота. 

Упокојила се у Београду 24. новембра 1944. године.  
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                              Милан ПИВНИЧКИ, Милица Томић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм  

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 16 
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СЛАВКО ЖУПАНСКИ 

 (1880–1959) 

 

Славко Жупански рођен је 30. септембра 1880. године у 

Меленцима. После завршене гимназије у Новом Саду уписао је Правни 

факултет у Будимпешти и постао питомац Текелијанума. За време 

студија био је члан Универзитетске омладине и председник Пештанске 

уједињене омладине. После студија је положио адвокатски испит 

(1907) и у Великом Бечкереку отворио канцеларију. Са свештеником 

Драгутином Мојићем издавао је Бечкеречке новине (1913–1914). 

Афирмисао се као идејни вођа Срба у средњем Банату. Отуда је 1914. 

године међу првима био ухапшен и осуђен као велеиздајник. 

Интерниран је у капуварски затвор. После краћег времена је пуштен да 

би био регрутован у аустроугарску војску у Вршцу, али да би избегао 

њено служење, војничким ашовом је посекао себи руку. Стациониран 

је у војној болници у Темишвару, затим у Дебрецину одакле је пред 

крај рата пуштен кући. Током боравка у интернацији ни његова 

породица није била поштеђена шиканирања. Вративши се у Велики 

Бечкерек био је решен да се упусти у политичку борбу. У крајње 

напетој ситуацији у граду др Жупански и др Андрија Васић одлучили 

су да предухитре своје супарнике (Мађаре и Немце) и направили су 

план за оснивање Српског народног одбора (СНО). У тајности су 31. 

октобра 1918. године у порти СПЦ општине окупили 

Великобечкеречке прваке и изложили им план за формирање Српског 

народног одбора (СНО), који су присутни прихватили. То је био први 

основани Српски народни одбор на територији Баната, Бачке и Барање. 
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За председника је после др Андрије Васића изабран др Славко 

Жупански. Потом је др Жупански са Живком Ж. Терзином путничким 

аутомобилом отпутовао у Нови Сад, где су о оснивању СНО у Великом 

Бечкереку обавестили Јашу Томића и друге српске прваке. 

Истовремено су од присутних затражили да и они у Новом Саду то 

исто учине (у Новом Саду је СНО основан 3. новембра 1918). 

Вративши се у Велики Бечкерек почели су да оснивају месне одборе по 

Банату са циљем преузимања власти од угарске власти и припреме 

дочека српске војске.  

И пре објављивања позива новосадског СНО Организујмо се 

хитно да се у сва места по Банату, Бачкој и Барањи оснивају месни 

народни одбори великобечкеречки СНО на чијем челу је био др 

Жупански је преко својих повереника (официра) отпочео такве радње 

широм средњег Баната. Када је новосадски Српски народни одбор 

преко листова Српски лист и Слобода, упутио позив свим словенским 

народима у Банату, Бачкој и Барањи да у својим срединама према 

утврђеним и приложеним пропозицијама организују зборове и изврше 

избор посланика за предстојећу Народну скупштину, и у Великом 

Бечкереку је Српски народни одбор организовао збор грађана на којем 

су изабрани великобечкеречки посланици, међу којима је био изабран 

и др Славко Жупански. Др Жупански је био организатор дочека 

Моравске дивизије српске војске у Великом Бечкереку 17. новембра 

1918. године, баш као што је био и организатор избора посланика за 

предстојећу скупштину на којој би посланици одлучили, према 

Вилсоновим начелима самоопредељења, у којој држави желе да живе. 

Потом су на Народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у 

Банату, Бачкој и Барањи у Новом Саду 25. новембра 1918. присутни 
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посланици, међу којима је био и др Жупански изгласали отцепљење 

Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово прикључење Краљевини 

Србији. Др Жупански је био изабран за члана Великог народног савета, 

а током Провизоријума изабран је за великог жупана Торонталске 

жупаније (Банат). Као владин повереник спроводио је аграрну реформу 

и колонизацију у Банату. Био је активан у Обласном одбору народне 

омладине и председник Окружног одбора Радикалне странке. 

Учествовао је у демонстрацијама против уласка Краљевине Југославије 

у Тројни пакт 27. марта 1941. године.  

Почетак Другог светског рата и окупације затекао га је у 

Београду, да би се потом склонио у Црну Гору. После рата био је 

председник Обласног одбора народног фронта и народни посланик АП 

Војводине и Србије. Такође је наставио са адвокатуром. Био је 

председник Адвокатске коморе Војводине. Упокојио се у Зрењанину 

15. фебруара 1959. године.  
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                               Тадија ЈАНЧИЋ, Славко Жупански 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 14 
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ЈОВАН ЈОЦА ЛАЛОШЕВИЋ 

 (1870–1935) 

 

Јован је рођен 28. марта 1870. године у Сомбору, у угледној и 

имућној породици. Основну школу и гимназију је завршио у родном 

граду, а студије права у Будимпешти (1893). Потом се посветио 

адвокатури отворивши канцеларију у Сомбору (1895) и укључио се у 

јавни и политички живот. У току гимназијских дана био је члан 

Српског црквеног певачког друштва, а после студија основао је 

Певачки дом и Српско певачко друштво, у којем је био и хоровођа. 

Пред Велики рат био је један од оснивача Савеза српских певачких 

друштава у Аустро-Угарској, чије је седиште било у Сомбору и које је 

организовао почетком 1914. године. Због националног деловања, са 

отпочињањем Првог светског рата, био је оптужен за велеиздају и 

утамничен. 

У мађарској револуцији Јесењих ружа (октобар 1918) и 

доласком Михаља Карољија на власт, било му је понуђено да постане 

министар у његовој влади. Понуду је одбио, јер је већ био укључен у 

политичко организовање Срба и Буњеваца на северу Бачке и Барање. 

Учествовао је у оснивању Народног већа Срба и Буњеваца у Сомбору 

(НВСиБ) 5. новембра 1918, у којем је изабран за председника. Тако је 

постао најутицајнији политички првак у Сомбору где је паралелно 

постојала власт Мађара и Срба. Радио је на организовању народних 

одбора/већа широм северне Бачке, преко Стевана Михалџића и Милана 

Поповића и у Барањи уз помоћ Срба, Буњеваца и Шокаца, са циљем 

преузимања власти. Када је новосадски Српски народни одбор преко 
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листова Српски лист и Слобода, позвао све словенске народе у Банату, 

Бачкој и Барањи (БББ) да у својим срединама, према утврђеним и 

приложеним пропозицијама, организују зборове и изврше избор 

посланика за предстојећу народну скупштину у Новом Саду, где би се 

изнео предлог отцепљења и уједињења, Лалошевић је организовао 

народни збор у Сомбору ради избора посланика. Изабран за посланика, 

одмах се упутио у Нови Сад где је учествовао у припреми скупштине. 

Резултат тог рада било је одржавање Народне скупштине Срба, 

Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи у Новом Саду 

25. новембра 1918. године. На њој су донесене две одлуке: отцепљење 

војвођанских области (Банат, Бачка, и Барања) од Угарске и њихово 

прикључење Краљевини Србији. Јован Лалошевић изабран је за члана 

Великог народног савета, а потом и за председника Народне управе за 

Банат, Бачку и Барању. 

По стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 

1918. године, више пута је као радикалски кандидат, биран за народног 

посланика, а од 1929. године деловао је као опозиционар. Упокојио се 

у Сомбору 13. јануара 1935. године и сахрањен је на Православном 

гробљу. 
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Петар ЋУРЧИЋ, Јован Јоца Лалошевић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 2 
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СЛАВКО МИЛЕТИЋ 

 (1869–1934) 

 

Славко је рођен 22. марта 1869. године у Новом Саду. Његов 

отац је био Светозар Милетић, народни трибун и један од 

најзначајнијих српских политичара у Угарској. Школовање је започео 

у родном граду, да би последње две године гимназије завршио у Осеку. 

На студије медицине похађао је у Грацу и Прагу, а окончао у Бечу 

(1895) где је био активан у српском академском друштву Зора. По 

завршетку студија настанио се у Вршцу, где је обављао приватну 

лекарску праксу (1896) и лечио оца. Учествовао је у јавном и 

културном животу. Био је љубитељ књижевности и позоришта. 

Говорио је  мађарски, немачки, француски, руски, чешки и италијански 

језик. Писао је прозу и приповетке и преводио драмска дела (био члан 

Позоришног одсека Друштва за Српског народног позоришта 1904–

1914), али и медицинске и друге чланке у Застави, Жени, Српској 

домаји и др. Био је и политички ангажован у Радикалној странци, чији 

је вођа био његов зет Јаша Томић, а на Српском црквено-народном 

сабору у Сремским Карловцима је био посланик. Са отпочињањем 

Првог светског рата био је интерниран и утамничен. 

При крају рата је пуштен, након чега се укључује у обнову 

политичког живота и рад Српског народног обдора у Вршцу. Када је 

новосадски Српски народни одбор преко листова Српски лист и 

Слобода, упутио позив свим словенским народима у Банату, Бачкој и 

Барањи да у својим срединама према утврђеним и приложеним 

пропозицијама организују зборове и изврше избор посланика за 
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предстојећу Народну скупштину, позив се односио и на Вршац. 

Српски народни одбор организовао је збор грађана на којем су 

изабрани вршачки посланици, а међу њима је био изабран и Славко 

Милетић. Одмах се упутио у Нови Сад где је учествовао у припреми 

Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, 

Бачкој и Барањи која се одржала 25. новембра 1918. Године, а на којој 

су донесене две историјске одлуке – отцепљење Баната, Бачке и 

Барање од Угарске и њихово прикључење Краљевини Србији. Милетић 

је на Скупштини био изабран у њено председништво, а потом за 

председника Великог народног савета.  

На следећој Народној скупштини у Новом Саду 27. фебруара 

1918. Године (тзв. радикалској скупштини) изабран је за члана 

делегације Баната, Бачке, Барање у Привремено народно 

представништво Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца у Београду, где 

се ускоро и преселио. Као радикал редовно је биран за народног 

посланика у Скупштини Краљевине Срба, Храват и Словенаца. У 

влади Љубе Давидовића постао је министар народног здравља (1920) и 

са кратким прекидима (био је министар пошта и телеграфа 1921. 

године и министар социјалне политике 1924) више од десет година 

обављао ту функцију. За то време основао је многе хигијенске заводе, 

домове народног здравља, здравствене станице и школске поликлинике 

и уопште унапредио здравство у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. 

Упокојио се у Београду 11. маја 1935. године, где је и сахрањен. 
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               Бранка ЈОВАНОВИЋ КНЕЖЕВИЋ, Славко Милетић 

Уље на платну димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 6 
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БАБИЈАН МАЛАГУРСКИ 

 (1876–1944) 

 

Бабијан Малагурски је рођен 15. јануара 1876. године, у 

Маријатерезиополису (данас Суботица) у имућној и угледној 

породици. Основну школу и гимназију је завршио у родном граду, а 

потом је отишао на студије у Будимпешту и Коложвар где је завршио 

право. Када се вратио у родни град положио је адвокатски испит (1906) 

и бавио се адвокатуром. Истовремено, укључио се у јавни живот и 

борбу за буњевачка национална, културна и образовна права у 

Угарском делу Хабзбуршке монархије. Малагурски је сматрао да је 

најважнија брана за однарођавање и асимилацију Буњеваца, која је 

посебно узела маха крајем 19. и почетком 20. века, била образовање 

Буњеваца на матерњем језику. Отуда се залагао за увођење буњевачког 

језика у школе. Као студент био је члан друштва Коло младежи. Био је 

председник Матице буњевачке и члан културно-просветног удружења 

Пучка касина. У јавном животу био је присутан и преко штампе као 

сарадник буњевачког листа Невен. 

Ратне године нису дозвољавале било какав национални рад 

народностима у Угарској, поготово не Буњевцима и Србима. Отуда је 

он и замро, али у другој половини 1918. године почео је да се обнавља. 

Од октобра 1918. године Суботица је била састајалиште српских и 

буњевачких првака из Бачке, који су се договарали око уједињења 

снага у политичкој борби са циљем оснивања политичких тела и борбе 

за своја национална права, али не више у оквиру постојеће државе већ 
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ван ње. Међу њима био је и Бабијан Малагурски. Резултат тих 

активности је оснивање Народни одбора Буњеваца и Срба у Суботици 

10. новембра 1918. године у којем је и Бабијан изабран за 

потпредседника. Потом су оснивани народни одбори и у другим 

местима на северу Бачке и Потисја. На проглас Српског народног 

одбора у новинама Слобода и Српски лист и Народни одбор Буњеваца 

и Срба у Суботици је организовао Збор 24. новембра 1918. на којем су 

изабрани посланици за Народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих 

Словена у Новом Саду, као и Бабијан. Заједно са осталих 75 

суботичких посланика учествовао је на Народној скупштини 25. 

новембра 1918, која је прогласила отцепљење Баната, Бачке и Барање 

од Угарске и њихово присаједињење Краљевини Србији. 

По уједињењу у јужнословенску државу, као члан Демократске 

странке, био је активан у јавном и политичком животу Суботице и 

шире. Био је покретач и један од оснивача Соколског друштва у 

Суботици за које је о свом трошку купио вежбачке справе. У 

спортском клубу Бачка био је изабран за председника атлетског 

одељења (1920), а на оснивачкој скупштини у Фудбалском подсавезу 

Војводине (у Суботици) био је изабран за првог председника 3. октобра 

1920. године. Упокојио се за време Другог светског рата и окупације 

1944. године. Сахрањен је на Бајском гробљу у Суботици. 
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                       Василије ДОЛОВАЧКИ, Бабијан Малагурски 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 5 
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ПЕТАР КОЊОВИЋ 

(1883–1970) 

 

Петар Коњовић рођен је 5. маја 1883. године, у шајкашком 

месту Чуругу где је завршио Српску народну школу, а потом Велику 

гимназију у Новом Саду. Учитељску школу завршио је у Сомбору, а 

затим се 1904. године, са „десет кила композиција и читавом опером 

Женидба Милоша Обилића (1903)“ појавио пред ректором Прашког 

конзерваторијума, који је после увида у његово музичко стваралашто 

изјавио да га треба одмах пустити на другу годину. По окончању 

студија добио је посао у Земуну где је радио као наставник и хоровођа. 

Током 1910. године основао је своју музичку школу у Земуну. Врло 

брзо је стекао углед и прешао у Српску музичку школу у Београду. 

Пред Први светски рат се вратио у Сомбор, а једно време живео је и у 

Загребу.  

Када је српска војска извршила пробој Солунског фронта 15. 

септембра 1918. године и напредовала ка Београду ослобађајући своју 

отаџбину, а аустроугарска војска била поражена, док је држава била у 

хаосу, покренуо се политички живот у војвођанским областима. У 

Сомбору је стао уз Јоцу Лалошевића и средином новембра 1918. 

године учествовао је у оснивању Народног већа Срба и Буњеваца у 

Сомбору, а потом и других месних народних одбора по Бачкој. Уједно 

био је спона између Народног већа Срба и Буњеваца у Сомбору и 

Народног вијећа у Загребу. По позиву новосадског Српског народног 

одбора у новинама Српски лист и Слобода, да се словенски народи у 
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Банату, Бачкој и Барањи организују и у својим срединама изврше 

избор посланика за предстојећу народну скупштину, где би се изнео 

предлог отцепљења и уједињења, Петар Коњовић је изабран за 

посланика из Сомбора. 

Учествовао је у припреми Скупштине. Као резултат тог рада 

било је одржавање Народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих 

Словена у Банату, Бачкој и Барањи у Новом Саду 25. новембра 1918. 

године, на којој су донесене две одлуке коју је Петар Коњовић пред 

скупштинарима прочитао: отцепљење војвођанских области (Банат, 

Бачка и Барања) од Угарске и прикључење Баната, Бачке и Барање 

Краљевини Србији. На Скупштини је изабран за члана Великог 

народног савета и заменика председника Народне управе за Банат, 

Бачку и Барању. 

По стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 

1918. године био је управник Српског народног позоришта у Новом 

Саду, директор опере Хрватског народног казалишта у Загребу, 

управник Народног казалишта у Осијеку. Од 1939. године био је 

професор и ректор Музичке академије у Београду. 

Његово музичко прегнуће и ставаралаштво цењено је и после 

Другог светског рата: примљен је за члана Српске академије наука и 

уметности (1946). Упокојио се у Београду 1. октобра 1970. године, где 

је и сахрањен. 
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                               Видоје ТУЦОВИЋ, Петар Коњовић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 3 
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ПАВЛЕ ТАТИЋ 

(1881–1944) 

 

Павле Татић рођен је 1881. године у Новом Саду. Основно и 

средњошколско образовање је стекао у родном граду да би затим 

отишао на студије у Будимпешту. 

Као млад човек почео је да пише за Невен, Глас народа, а током 

Балканских ратова (1912–1913) у Илустрованој ратној хроници, 

Радикалској речи, у којима је био главни уредник, и у Слободи, листу 

социјалдемократа, чији је одговорни уредник (1911–1913) био када је 

лист из Будимпеште прешао у Нови Сад. А када је при крају Првог 

светског рата Слобода обновљена, био је њен сарадник и главни 

уредник (1918), касније само сарадник. Писао је и у многим другим 

листовима. 

Рано је ушао у борбу за радничка права, па је тако постао 

синдикални активиста, а потом и члан руководства Савеза графичких 

радника у Новом Саду.  

Када се од јесени 1918. године у Новом Саду почињу 

организовати политички прваци у циљу оснивања свог политичког 

тела које би заступало интересе Срба у Угарској, Јаша Томић га је 

позвао да им се испред социјалдемократа придружи, што је Татић и 

прихватио. Учествовао је у оснивању Српског народног одбора (СНО) 

у Новом Саду 3. новембра 1918. године, који је као политичко тело 

имало за циљ стварање мреже народних одбора у Војводини, односно 

Банату, Бачкој и Барањи  и преузимање власти. Оцењујући да је дошао 

повољан моменат новосадски Српски народни одбор је преко Српског 
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листа и Слободе (чији је одговорни уредник био Татић), позвао све 

словенске народе у Банату, Бачкој и Барањи да у својим срединама, 

према утврђеним и приложеним пропозицијама, организују зборове и 

изврше избор посланика за предстојећу Народну скупштину у Новом 

Саду, где би се изнео предлог отцепљења и уједињења. На таквом 

збору у Новом Саду Татић је био изабран за посланика.  

На Народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у 

Банату, Бачкој и Барањи у Новом Саду 25. новембра 1918. године, 

присутни посланици, међу којима је био и Павле Татић, изгласали су 

отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово прикључење 

Краљевини Србији. После проглашења Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца 1. децембра 1918. године. Татић је деловао као 

социјалдемократа, али са доста контроверзним и променљивим 

ставовима, све док их није потпуно напустио (1928). Био је сарадник у 

бројним листовима, часописима и публикацијама. Окушао се и у 

литерарним делима, па и драмском тексту Живот без живота који је 

одигран у Српском народном позоришту 1920. Године.  

За време Другог светског рата и окупације није био политички 

активан. Ипак, по ослобођењу нове комунистичке власти ухапсиле а 

потом стрељале октобра 1944. године. 
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Синиша ЛАБУС, Павле Татић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 13 
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МАРИЈА МАРА МАЛАГУРСКИ 

(1894–1971) 

 

Марија Мара Малагурска рођена је у Маријатерезиополису 

(Суботици) 20. децембра 1894. године, од оца Јосипа и мајке Кристине. 

Њен деда Ице је био истакнути буњевачки трибун и оснивач 

буњевачког културно-просветног друштва Пучка касина (1878). После 

основне школе наставила је образовање у Штросмајеровом заводу у 

Ђакову, а потом у Вишој женској школи у родном граду. Енглески 

језик учила је у Лондону.  

Родољубиво и слободарски васпитана, бавила се културно-

просветним радом са којим је хтела да подигне ниво образованости и 

националне светсти код Буњеваца и посебно Буњевки, која је дуго била 

институционално потискивана од аустроугарске власти. С тим у вези, 

пред Велики рат основала је Буњевачко католичко девојачко друштво 

и Дилетантско друштво (1911). Од школовања непрестално се бавила 

књижевним радом, етнографијом Буњеваца и еманципацијом жена, 

како кроз књижевни рад тако и личним примером. Сматрала је да је 

кључно у борби за еманципацију жена образовање и култура. Своје 

текстове до 1918. је објављивала у буњевачком листу Невен под 

псеудонимом Невенка. У сутону Првог светског рата и попуштању 

стега власти над народностима у Угарској, српски и буњевачки прваци 

почели су да се организују у циљу стварања свог политичког тела. На 

позив Српског народног одбора у Новом Саду као централног 

политичког органа Срба у војвођански областима, односно Банату, 
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Бачкој и Барањи (БББ) у Суботици је 10. новембра 1918. године 

основан Народни одбор Буњеваца и Срба (НОБС). Овај одбор је потом 

на позив Српског народног одбора у Новом Саду организовао збор на 

којем су изабрани посланици за предстојећу скупштину, између 

осталих и Мара Малагурска, заједно са друге четири жене посланице. 

Овај инцидент у политици и борби за женска права био је јединствен 

не само за војвођанске области (Банат, Бачка и Барања), већ и за 

Европу у којој женска политичка права нису постојала. Потом је 

учествовала на Скупштини Срба Буњеваца и осталих Словена 25. 

новембра 1918. године у Новом Саду, на којој је проглашено 

отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово 

присаједињење Краљевини Србији. 

После ослобођења и уједињења у југословенску државу 

Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевину Југославију 

(од 1. децембра 1918) била је и надаље активна у друштвеном и 

културном животу. Један је од оснивача Буњевачке просветне матице 

(1927). Учествовала је на чувеном Словенском балу у Београду. 

Сарађивала је у бројним књижевним и научним часописима: 

Књижевни север, Вардар, Мисли, Гласник Југословенског професорског 

друштва, Буњевачки календар, Буњевачке новине. Писала је књиге о 

буњевачким обичајима и народним ношњама, неколико приповедака и 

један позоришни комад. Најпознатије дело Маре Малагурски је 

приповетка Вита Ђанина за коју је добила награду Српске краљевске 

академије „Цвијета Зузорић“ 1928. године. Била је члан Управног 

одбора Кола српских сестара. Од 1929. године живела је у Београду и 

Новом Саду. Удала се 1919. године, за Драгослава Ђорђевића, 

професора, сенатора и бана Дунавске бановине, са којим се 1929. 
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преселила у Београд. После Другог светског рата била је члан Друштва 

књижевника Србије. Упокојила се у Београду 9. јула 1971. године.  

 

 

 

                       Миле КУЛАЧИЋ, Марија Мара Малагурски 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 15 
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МАРИЈА МАРА ЈОВАНОВИЋ 

 (1853–1939) 

 

 

Марија Јовановић рођена је 1853. године у Бегечу у 

земљопоседничкој породици Бораковића. Српску народну-

вероисповедну школу завршила је у родном месту. Школовање је 

наставила у Новом Саду. Приватно је похађала часове клавира.  

Васпитана у православној вери и националном духу била је 

приложница Српске православне цркве и народна добротворка која је 

помагала сиромашну децу и женска добротворна друштва. Била је 

жена ванредне лепоте и трипут се удавала: за Николу Стојаковића у 

Бачкој Паланци, Васу Радосављевића, земљопоседника из Томашевца 

и Каменка Јовановића, штампара и издавача из Панчева. 

У другој половини 1918. године, када су Срби у Банату, па и 

Панчеву почели да се политички организују и на позив новосадског 

Српског народног одбора, средином новембра 1918. године основали 

панчевачки Српски народни одбор Марија Мара Јовановић је била 

једна од оних који су новчаним прилозима подупирали његов рад. Као 

угледна и поштована српска родољупка била је пример другим 

Панчевкама да се одазову позиву новосадског Одбора објављеног у 

новинама Слободи и Српском листу ради организовања збора за избор 

посланика за скупштину која је заказана у Новом Саду, са циљем 

изражавања народне воље по праву самоопредељења о својој даљој 
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судбини. Због свог несебичног добротворства и нескривеног 

родољубља изабрана је, између осталих панчевачких угледних Срба, за 

посланицу из Панчева и тако била једна од седам жена посланица на 

Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у 

Новом Саду 25. новембра 1918. године, која је донела историјске 

одлуке о отцепљењу Баната, Бачке и Барање од Угарске и њиховом 

присаједињењу Краљевини Србији. 

Свој добротворни рад наставила је и после уједињења свог 

Српства и Југословенства (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, од 

1929. године Краљевина Југославија), и поклонила је свој иметак: кућу 

у Панчеву Добротворној задрузи Српкиња, две стотине ланаца плодне 

оранице у томашевачком атару друштву Привредник које је школовало 

и запошљавало српску младеж и знатна новчана средства Српској 

православној црквеној општини у Панчеву.  

За свој добротворни рад Српска православна црква ју је 

наградила орденом Светог Саве V степена. Упокојила се 1939. године у 

Панчеву, где јe и сахрањена на православном гробљу. 
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Илија СМИЉАНИЋ, Марија Мара Јовановић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 20 
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ДИМИРТИЈЕ МИТА КЛИЦИН 

(1869–1943) 

 

Димитрије Мита Клицин је рођен 11. октобра 1869. године у 

Вршцу. Основну школу и нижу гимназију је завршио у родном граду, а 

учитељску школу у Сомбору (1888). Потом је као учиељ службовао у 

Сарајеву, Мокрину, Черевићу и Вршцу. Био је управник српских 

народних школа. Написао је неколико уџбеника и буквар за српске 

основне школе (1890). Био је председник Вршачког црквеног певачког 

друштва (1907), члан певачког друштва „Лаза Нанчић“, члан Српске 

занатлијске читаонице и оснивач Српске ратарске читаонице. Са 

истакнутим вршачким радикалима покренуо је и писао за новине 

Српство, Родољуб, Банаћанин и др. Почетком 20. века из просвете 

прелази у професионално новинарсво. Радио је као управник 

Манастирске штампарије у Сремским Карловцима и одговорни 

уредник Школског листа (1909/10) који се у њој штампао. А када је 

угарска власт укинула црквено-школску аутономију, оштро је писао 

против власти. Истовремено је био и политички ангажован као 

присталица Српске радикалне странке и близак сарадник Јаше Томића. 

Више пута је биран за посланика на црквено-народним саборима 

(1897–1910), и био је уредник радикалског листа Застава (1911–1914).  

Због националног деловања, са отпочињањем Великог рата био 

је у интернацији и затворима у Вацу и Сегедину. Пуштен је у јесен 

1918. године и одмах се политички ангажује: најпре на тајним, а потом 

и на јавним састанцима политичких првака широм Баната и Бачке. 
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Учествовао је у оснивању Српског народног одбора (СНО) у Новом 

Саду који је за политички циљ имао стварање мреже народних одбора 

у војвођанским областима у Банату, Бачкој и Барањи (БББ) и био 

активан у преузимању власти. Оцењујући да је дошао повољан 

моменат, новосадски Српски народни одбор је преко листова Српски 

лист и Слобода, позвао све словенске народе у Банату, Бачкој и 

Барањи да у својим срединама, према утврђеним и приложеним 

пропозицијама, организују зборове и изврше избор посланика за 

предстојећу Народну скупштину, где би се изнео предлог отцепљења и 

уједињења. Мита Клицин је био изабран за посланика на Збору у 

Новом Саду. 

У преподневним часовима 25. новембра 1918. године, у Новом 

Саду одржана је Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих 

Словена у Банату, Бачкој и Барањи на којој су присутни посланици, 

међу којима је био и Мита Клицин, изгласали отцепљење војвођанских 

области Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово прикључење 

Краљевини Србији. 

У међуратном периоду бавио се политиком, да би постао 

опозиционар и присталица Стојана Протића. Био је председник 

Новосадске секције Југословенског новинарског удружења (1923–

1933), а осим новинарства бавио се публицистиком и историјом. 

Објавио је више књига и публикација. Упокојио се у Новом Саду 19. 

јануара 1943, где је и сахрањен. 
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                Ђорђе ЛАЗИН Ћапша, Димитрије Мита Клицин 

                            Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

            Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 4 
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ЉУДЕВИТ МИЧАТЕК 

(1874–1928) 

 

Људевит Мичатек је рођен 22. марта 1874. године у Кисачу, код 

Новог Сада у Бач-бодрошкој жупанији у угарском делу Хабзбуршке 

монархије, у породици која је била национално освешћена и укључена 

у борбу Словака за национална права у Аустро-Угарској. Основну 

школу је завршио у родном месту, а гимназију у Сарвашу, Храдецу 

Карлове и Кечкемету. Студирао је правне науке у Прешову, Дебрецину 

и Будимпешти. По свршетку студија преселио се у Нови Сад, где је 

отворио адвокатску канцеларију (1902). Адвокатуру је усмерио на 

одбрану права Словака и других народности који су били изложени 

институционалној асимилацији у Угарској. Са адвокатом др Милошем 

Крном покренуо је политичко-друштвено гласило Дољноземски Словак 

(Dolnoyemsky Slovak), које је заступало идеје Милана Хоџе за већа 

права Словака у Угарској. Учествовао је у јавном и културном животу, 

а у политичком ангажовању припадао је Словачкој народној партији, 

односно био је њен секретар. Залагао се за политичку и културну 

сарадњу са Србима. 

При крају Првог светског рата, када су стеге аустроугарске 

власти попустиле, словачки прваци почињу да се организују и ступају 

појединачно у везе са српским политичарима. И пре, а поготово по 

оснивању Српског народног одбора у Новом Саду словачки прваци 

попут Јана Чајака, Јулиуса Кубанија, Самуела Костолањија, др 

Милоша Крна и Људевита Мичатека ступили су у политичке договоре 
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са њеним представницима. Основа њихове сарадње био је раскид са 

Угарском државом и остваривање националних права (име, вера, 

школе на матерњем језику, политичке слободе).  

Када је новосадски Српски народни одбор преко штампе 

упутио позив свим словенским народима у Банату, Бачкој и Барањи да 

у својим срединама организују зборове и изврше избор посланика за 

Народну скупштину, у Кисачу, Петровцу и другим словачким 

срединама организовани су зборови грађана на којима је изабрано 62 

словачка посланика, међу којима је био и др Људевит Мичатек. На 

Народној скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена у БББ, која се 

одржала 25. новембра 1918. године, донесене су две историјске одлуке 

– отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске, и њихово 

прикључење Краљевини Србији. Др Мичатек је на Скупштини био 

изабран у њено председништво, а потом и за члана Великог народног 

савета.  

У новој јужнословенској држави остварио се сан и Словака 

који су на залагање др Мичатека поред основног и средњошколског 

школства на словачком језику, добили и две гимназије на матерњем 

језику. Осим тога др Мичатек је био и један од аутора наставног 

програма. Био је председник Словачке народне партије и председник 

Чехословачког савеза у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Његова 

супруга Штефанија Михалец, била је даља рођака Људевита Штура. 

Упокојио се у Бечу 6. јула 1928. године где је и сахрањен. 
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                                   Павел ПОП, Људевит Мичатек 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 8 
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ЈОВАН ХРАНИЛОВИЋ 

(1855–1924) 

 

Јован Храниловић рођен је 18. децембра 1855. године у селу 

Кричке код Дрниша у Далмацији. Започео је школовање у Сочицама и 

Крижевцима, док је прву годину богословских студија завршио у 

Загребу, а остале у Бечу. За свештеника је рукоположен 1878. године. 

Као гркокатолички парох службовао је у Жумберачкој области и 

Бачкој: Куцури (1886), Руском Крстуру и у Русинској цркви у Новом 

Саду.  

Рано је почео да се бави писањем, а потом и  националним 

радом. Када је дошао у Нови Сад, због своје изузетне образованости 

врло брзо је код новосадског грађанства стекао најпре углед, а због 

југословенских ставова и поверење. Сарађивао је са демократски 

настројеним политичарима све до замирања политичког деловања које 

се збило са почетком Првог светског рата. У последњој години рата 

стеге власти почињу да попуштају, што је дало охрабрења 

националним првацима у Банату, Бачкој, Барањи (БББ) и Срему да 

обнове политичко деловање. Поново се приближава политичким 

групама окупљеним око демократа и подржава идеју о повезивању 

словенских народа и заједничкој борби за своју еманципацију у 

угарском делу Хабзбуршке монархије. По оснивању Српског народног 

одбора (СНО) у Новом Саду, као централног политичког тела за 

војвођанске области, Храниловић на њихов предлог прихвата да међу 

Русинима делује на ширењу свести о потреби њихове политичке 
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организованости, која би утицала на обезбеђивање њихових 

националних права. А када је српска војска ослободила отаџбину и 

појавила се на обалама Дунава, а затим почетком новембра 1918. 

године почела да запоседа Банат, Бачку, Барању и Срем, политичко 

деловање словенских првака добило је велики полет. Српски народни 

одбор је у новинама Слобода и Српски лист објавио позив Србима и 

осталим Словенима да у својим местима организују зборове на којима 

ће изабрати своје посланике за скупштину која би требало да одлучи о 

судбини словенских народа у БББ. У вези с тим, Храниловић је 

организовао збор 23. новембра 1918. године у Русинској цркви у 

Новом Саду (истовремено и у Руском Крстуру, Куцури, Ђурђеву итд.), 

где су Русини изабрали двадесет и једног посланика за предстојећу 

скупштину. За два дана у Новом Саду 25. новембра 1918, Народна 

скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и 

Барањи коју је отворио управо Храниловић (као најстарији посланик), 

донела је две одлуке које ће променити судбину народа у војвођанским 

областима – отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и 

присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији. На 

Скупштини је био члан њеног Председништва, а затим и члан Великог 

народног савета. 

До краја живота бавио се новинарством – био је уредник листа 

Демократске странке Јединство, председник Новосадске секције 

Југословенског новинарског удружења, а остао је препознатљив и по 

књижевном раду и збирци песама под називом Жумберачке елегије. 

Упокојио се 5. августа 1924. године и сахрањен је на Русинском 

гробљу у Новом Саду. Одликован је орденом Светог Саве IV реда. 
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                    Слободан Бода Недељковић, Јован Храниловић  

                             Уље на платну, димензије 55 х 70 цм  

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 9 
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СТЕВАН МИХАЛЏИЋ 

(1861–1942) 

 

Стеван Михалџић рођен је октобра 1861. године у селу Чип на 

Чепелској ади код Будимпеште. Потиче из српске свештеничке 

породице. Основну школу завршио је у родном месту, а гимназију и 

Богословију у Сремским Карловцима. Од када је рукоположен за 

свештеника био је парох у Бремену, да би потом прешао у Брањину 

(1886).  

У пастирском раду био је предан, па је постао најмалађи члан 

Народно-црквеног сабора у Сремским Карловцима (1890), али је био 

члан и других црквених и просветних тела. Такође је био предан у 

унапређењу српског села у Барањи, те је у том циљу био покретач 

земљорадничког задругарства код Срба у Барањи и оснивач Првог 

српског млина. И у националној борби био је чврст ослонац барањским 

Србима. Отуда, већ на почетку Првог светског рата аустроугарске 

власти су га ухапсиле и интернирале у будимпештански затвор. Чим је 

пуштен из затвора почетком 1918. године, укључио се у припреме за 

оснивање српских народних одбора у Барањи. У почетку тајно, а потом 

по уласку српске војске у Барању (Дринска дивизија је запосела 

Барању средином новембра 1918), и јавно. Сам или заједно са 

Стеваном Поповићем, одлазио је у Сомбор на састанке са Јоцом 

Лалошевићем и тамошњим првацима у Српско-буњевачком народном 

одбору, ради координирања политичког деловања.  
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По оснивању Српског народног одбора у Новом Саду, као 

централног политичког тела за војвођанске области Михалџић, на 

њихов предлог, прихвата да међу барањским Србима делује на ширењу 

свести о потреби политичке организованости ради заштите 

националних права. Када је Српски народни одбор у новинама 

Слобода и Српски лист објавио позив Србима, Буњевцима и осталим 

Словенима да у својим местима организују зборове на којима ће 

изабрати своје посланике за скупштину која би требало да одлучи о 

судбини словенских народа у Банату, Бачкој и Барањи (БББ), 

Михалџић је организовао Збор у Брањини 23. новембра 1918. и спровео 

изборе за посланика по прописаним правилима. Два дана после тога, у 

Новом Саду 25. новембра 1918, Народна скупштина Срба, Буњеваца и 

осталих Словена донела је две одлуке које ће променити судбину 

народа у војвођанским областима: отцепљење Баната, Бачке и Барање 

од Угарске и прикључење Краљевини Србији. На Скупштини је био 

члан њеног Председништва, а затим је изабран и за члана Великог 

народног савета. Био је у делегацији која је у Београду предала регенту 

Александру Карађорђевићу одлуку о присаједињењу Баната, Бачке и 

Барање Краљевини Србији, а током Париске мировне конференције 

(1919–1920) био је члан етнографског одељења у делегацији 

Краљевине Србије, коју је предводио Јован Цвијић.  

Био је постављен за сенатора у Сенату Краљевине Југославије 

(1931–1941). Бавио се писањем историографских и ентографских 

радова. Његово најпознатије дело је Барања од најстаријих времена до 

данас. Упокојио се током мађарске окупације Барање у току Другог 

светског рата 26. децембра 1942, где је и сахрањен. Носилац је ордена 

Светог Саве III степена, Карађорђеве звезде и других одликовања. 
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                             Ђорђе БЕАРА, Стеван Михалџић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 12 
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БЛАШКО РАЈИЋ 

(1878–1951) 

 

Блашко Рајић је рођен 7. јануара 1874. године у 

Маријатерезиополису (данашња Суботица) у Бачко-бодрошкој 

жупанији у Угарском делу Хабзбуршке монархије. Школовање је 

започео у родном граду, а окончао на богословији у Калочи. После 

заређења за свештеника (1902), упућен је у Душнок, а потом у Сантово 

(1903). У Суботицу се враћа да би био капелан у цркви Свете Терезије 

Аквилске (1906–1911). За свештеника жупе Свете Роке изабран је од 

суботичког градског већа, што је католочки надбискуп потврдио 

(1911). У овој цркви обављаће духовну мисију све до краја свог 

живота, у којем је носио љубав према своме роду и југословенству.  

Средином 1918, када аустроугарска власт слаби, Суботица, као 

велики град на важном путном чворишту и са већинским словенским 

становништвом, била је центар политичког окупљања. Тихомир 

Остојић, Васа Стајић, Мита Клицин и Јаша Томић долазе, најпре тајно, 

а потом и јавно, да уговарају повезивање Буњеваца и Срба у заједничку 

борбу за национална права која су им била ускраћивана, док су 

словенски народи у Угарској изложени институционалној 

асимилацији. Њима се придружују суботички прваци, међу којима и 

Блашко Рајић који је, због свог словенства, уживао посебан углед и 

међу Буњевцима и међу Србима у Суботици. Учествовао је на 

народном збору 10. новембра 1918, када је основан Народни одбор 
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Буњеваца и Срба. Од тада је у Суботици једно време постојала 

паралелна власт: Мађарског народног већа и Народни одбор Буњеваца 

и Срба, док Буњевачко-српски одбор није скроз потиснуо мађарски 

одбор и потпуно преузео власт у граду. Блашко Рајић је био изабран 

испред Српско-буњевачког народног одбора за успостављање везе и 

развијање сарадње са  Народним вијећем Словенаца, Хрвата и Срба у 

Загребу. Основа сарадње ова два одбора као и Српског народног 

одбора у Новом Саду био је раскид са Аустро-Угарском државом и 

уједињење свих југословенских народа и земаља. Када је новосадски 

Српски народни одбор упутио позив свим словенским народима у 

Банату, Бачкој и Барањи, да у својим срединама према утврђеним и 

приложеним пропозицијама, организују зборове и изврше избор 

посланика за предстојећу народну скупштину, и у Суботици је 

организован збор 24. новембра 1918, на којем је изабрано 75 посланика 

међу којима је био и Блашко Рајић. На Народној скупштини Срба, 

Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи (БББ), која се 

одржала 25. новембра 1918. године, донесене су две одлуке: 

отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово прикључење 

Краљевини Србији. Блашко Рајић је говорио у уводном делу 

Скупштине. Потом је био изабран за члана Великог народног савета. 

Заједно са Јашом Томићем изабран је и за чланове који ће бити на 

располагању српској влади. На Париској мировној конференцији 

(1919–1920) био је члан етнографског одељења у делегацији 

Краљевине Србије, коју је предводио Јован Цвијић.  

Био је један од оснивача Буњевачко-шокачке странке (1924), 

Војвођанске пучке странке (1924) и народни посланик у више мандата. 

Током Другог светског рата био је ухапшен и послат у логор у 
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Суботици, а потом интерниран у фрањевачки самостан недалеко од 

Будимпеште. После ослобођења обављао је неколико функција у 

локалној власти. Упокојио се у Суботиици 3. јануара 1951. године, где 

је и сахрањен. 

 

          
 

                                  Јене ВИШИНКА, Блашко Рајић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 10 
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МАНДА СУДАРЕВИЋ 

 (1882–1977)  

 

Манда Сударевић је рођена у Маријатерезиополису (Суботици) 

1882. године, у угледној буњевачкој породици. Основну и средњу 

школу завршила је у родном граду. Била је активна чланица Буњевачке 

касине и Доротворне задруге Буњевки у Суботици. Имала је узбудљив 

и плодан живот. 

Током Првог светског рата, када је у граду замро сав политички 

и друштвени живот, учествовала је у прикупљању и организовању 

помоћи осиромашени народ. Своју мисију није обустављала ни у 

напетој ситуацији насталој услед војних пораза аустроугарске војске на 

фронтовима. Храбро је подносила шиканирање од градских чиновника. 

По обнављању политичког живота у граду, и оснивања првог 

заједничког политичког тела Буњеваца и Срба у Суботици, Народни 

одбор Буњеваца и Срба 10. новембра 1918. године, Манда је била међу 

првим Буњевкама које су се придружиле у борби за еманципацију 

буњевачког народа, али и жена Буњевки. Учествовала је у 

организовању становништва за дочек српске војске и лечење 

изнемоглих и болесних. Била је члан одбора који је припремио и 

уредио прихватну болницу са две стотине кревета, а потом пружао 

свакодневну помоћ болесним српским војницима који су пристизали у 

Суботицу по њеном ослобођењу 13. новембра 1918. године.  

На Збору који је организовао Народни одбор Буњеваца и Срба 

ради избора посланика за скупштину у Новом Саду била је једна од пет 
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суботичких жена изабрана за посланицу из Суботице. Сутрадан је са 

других 75 суботичких посланика у возу, без прозорских стакала 

отпутовала на Народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена 

у Новом Саду 25. новембра 1918, на којој је изгласано отцепљење 

Баната, Бачке и Барање од Угарске и њихово присаједињење 

Краљевини Србији.   

После проглашења уједињења Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца 1. децембра 1918. године, Манда је наставила свој 

добротворни рад, овога пута усмерен на помагање сиромашним 

девојкама и деци у њиховом школовању. 

Била је удата за Врању Сударевића, лекара и политичког 

првака Буњеваца у Суботици, члана месног Буњевачко-српског 

народног одбора и учесника на Великој народној скупштини у Новом 

Саду 1918. године. Упокојила се у дубокој старости 1977. године. 
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Дејан ТРИФУНОВИЋ, Манда Сударевић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 19 
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КАТИЦА РАЈЧИЋ 

 (1889–1967) 

 

Катица Рајчић рођена је у Маријатерезиополису (Суботици) 

1889. године, у угледној буњевачкој породици. Основну и средњу 

школу завршила је у родном граду, а школовање је наставила у Бечу, 

где је била чланица Академске омладине.  

Родољубиво и слободарски васпитана, бавила се друштвено-

добротворним радом и била је активна чланица више друштава који су 

својим деловањем унапређивали друштвену и културну климу у 

Суботици. Ова национална друштва су били брана националном 

однарођавању и асимилацији која је крајем 19. века узела маха међу 

Буњевцима на северу Бачко-бодрошке и Брањске жупаније у Угарском 

делу Хабзбуршке монархије. На тим традиционалним годишњим 

окупљањима која су организовала буњевачка и српска друштава, као 

што су добротворне женске задруге, певачка друштава и читаоница, 

Буњевци и Срби су долазили у госте једни другима, јачали везе и 

међусобно поверење. Како је Катица поседовала ванредни певачки 

таленат, готово да није било друштвеног догађаја у Суботици почетком 

19. века на ком не би учестовала са изворним буњевачким и српским 

песмама. Била је активан члан Пучке касине (осн. 1878), у певачкој 

секцији. Редовно је наступала на годишњици Друштва која се 

одржавала на Марин дан. 
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Када је у Суботици крајем 1918. године почео да се обнавља 

политички живот и када је основан Народни одбор Буњеваца и Срба 

(НОБС) одбор 10. новембра 1918. и Катица, као права родољупка, је 

узела учешћа у његовом раду. Отуда је била на збору који је 

организовао Народни одбор Буњеваца и Срба ради избора посланика за 

предстојећу скупштину и била је једна од пет суботичких жена међу 75 

изабраних суботичких посланика. Сутрадан (25. новембра 1918) је 

возом отпутовала на Народну скупштину Срба, Буњеваца и остаих 

Словена у Нови Сад, где је изгласано отцепљење Баната, Бачке и 

Барање од Угарске и њихово присаједињење Краљевини Србији. 

После Првог светског рата, ослобођења и присаједињења 

војвођанских области Краљевини Србији, а потом и широј 

југословенској заједници Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца (од 

1929. године Краљевини Југославији) и даље је са великим жаром 

учествовала у културном животу. Тако је заједно са суботичким 

Буњевкама учествовала на чувеном Словенском балу у Београду 1938. 

године, чији је домаћин била краљица Марија Карађорђевић. Том 

приликом Буњевке су краљици поклониле раскошну буњевачку ношњу 

од лионске свиле, коју је краљица, у њихову част, и обукла те вечери. 

На двор Карађорђевића била је често позивана, и у тим приликама је 

више пута певала буњевачке и српске народне песме. 

Била је удата за познатог суботичког банкара Александра  

Рајчића-Шандора, директора Грађанске банке, који је баш као и она 

био буњевачки национални делатник, члан БСНО-а и посланик на 

Великој народној скупштини у Новом Саду. Упокојила се 1967. године 

и сахрањена је на католичком гробљу у Суботици. 
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                            Дејан ТРИФУНОВИЋ, Катица Рајчић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм  

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 18 
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ОЛГА СТАНКОВИЋ 

 (1865–1957) 

 

Олга Станковић је рођена у Маријатерезиополису (данас 

Суботица) 1865, у имућној и угледној српској породици. Основну и 

средњу школу завршила је у родном граду. Говорила је мађарски и 

немачки језик. Била је приложница Српске православне цркве и 

чланица Добротворне задруге српкиња.  

Током тешких ратних дана у Српској православној црквеној 

општини учествовала је у прикупљању помоћи за таоце и утамничене 

суботичке Србе у арадском и другим логорима по Угарској, као и за 

сиромашне и унесрећене суграђане. Када је у Суботици крајем 1918. 

године почео да се обнавља политички живот и када је основан 

Буњевачко-српски народни одбор 10. новембра 1918, Олга је, уз свог 

мужа, узела учешћа у његовом раду. Отуда је била на Збору који је 

организовао Народни одбор Буњеваца и Срба (НОБС) ради избора 

посланика за скупштину у Новом Саду и била једна од пет суботичких 

жена изабраних за посланике. После три дана је са других 75 

Суботичана у возу, без прозорских стакала отпутовала на Народну 

скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Новом Саду 25. 

новембра 1918, која је изгласала отцепљење Баната, Бачке и Барање од 

Угарске и њихово присаједињење Краљевини Србији. 
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По ослобођењу и уједињењу у новоствореној Краљевини Срба, 

Хрвата и Словенаца, наставила је добротворни рад овога пута усмерен 

на помагање деце у новооснованим добровољачким колонијама на 

Палићу и Горњем и Доњем Масарикову (Хајдукову). Неколико пута 

годишње, о великим црквеним празницима, Врбици и Божићу, 

даривала је колонистичку децу.  

Пред избијање Другог светског рата, учествовала је у оснивању 

и раду Југословенске, односно Српске узданице – дому за сиромашну 

женску децу са добровољачких колонија која се школују у Суботици, 

иначе задужбина велике добротворке Данице Коњовић у згради близу 

Храма Светог Вазнесења Господњег у Суботици. Иако у позним 

годинама за време Другог светског рата, у току окупације, у Српској 

православној црквеној општини (даље СПЦО) прикупљала је и 

достављала помоћ за заточене Србе у суботичким логорима (у касарни 

на Палићком путу, у Соколском дому и у згради код Болнице). 

Истовремено је била приложница у новцу за куповину хране за децу 

избављену из логора Шарвар која су била смештена у прихватилиште 

коју је водила СПЦО у јужном делу града – Александрову и Водицама.  

Упокојила се у 92. години у Суботици. Сахрањена је на 

Православном гробљу у Дудовој шуми.  
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 Драган МИЛИЧИЋ, Олга Станковић 

 Уље на платну, димензије 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 17 
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АНАСТАСИЈА МАНОЈЛОВИЋ 

(1889–1974) 

 

Анастасија Таза Манојловић потиче из старе трговачке и 

земљопоседничке породице Димитријевић, чији су чланови били међу 

најистакнутијим личностима у јавном и политичком животу Срба 

Суботице, а и шире у Бачко-бодрошкој жупанији. Њихова моћ се 

оличавала у богатству, али и у образованости. Њен отац је био 

председник сирочадског стола, а она једно од десеторо његове деце. 

Основну и средњу школу завршила је у родном граду. Поред тога њени 

родитељи (Јован и Милица) су јој пружили и музичко образовање.  

Како је од малена васпитана у православном духу, током целог 

свог живота била је приложник Српске православне цркве, и часница 

Добротворне задруге Српкиња. Осим тога, као и њен муж Душан 

Манојловић који је био главни благајник, велики капетан, и напослетку 

велики жупан у Суботици (1927 – 1929) и оба девера Владислав и 

Јован Манојловић, ни она није могла да не буде активни судионик у 

бурним временима која су обележила Суботицу пред крај Првог 

светског рата. Замрли политички живот поново је оживео у јесен 1918. 

године, окупивши српске и буњевачке прваке у циљу стварања 

заједничког политичког тела. Реализација тих активности било је 

оснивање Буњевачко-српског народног одбора 10. новембра 1918. 

године, у којем су њен муж и и девери имали важну улогу. Њен задатак 

је био да ради на организовању суботичких жена на прикупљању 

хране, постељине за болничке кревете и санитетски материјал ради 
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опремања болнице за српску војску која се приближавала Суботици. 

Када је српска војска запосела Суботицу 13. новембра 1918. године и 

донела слободу словенском живљу, Србима и Буњевцима, Анастасија 

је била једна од оних суботичких жена које су даноноћно бдиле  над 

војницима који су оболелим од шпанске грознице или других обољења. 

На проглас Српског народног одбора у Српском листу и 

Народни одбор Буњеваца и Срба је у Суботици организовао збор на 

коме су изабрани посланици за Народну скупштину Срба, Буњеваца и 

осталих Словена у Новом Саду где је и Анастасија изабрана, заједно са 

друге четири жене из Суботице, за посланика. Заједно са осталих 75 

суботичких посланика Буњеваца и Срба, возом је отпутовала у Нови 

Сад и учествовала на Великој народној скупштини 25. новембра 1918. 

године, која је прогласила оно што је донедавно био само сан српског и 

словенског живља на северу Бачке – отцепљење Баната, Бачке и 

Барање од Угарске и њихово присаједињење Краљевини Србији. 

По уједињењу у јужнословенску државу (Краљевина Срба, 

Хрвата и Словенаца, од 1929. године Краљевина Југославија), 

пожртвовано је пружала помоћ на добровољачким колонијама у 

околини града: Палић, Горње и Доње Масариково (данас делови 

Хајдукова), Чавољ и Келебија. За свој несебични рад одликована је 

орденом Светог Саве V степена. Упокојила се у дубокој старости у 

својој вили на Палићу. Сахрањена је на православном гробљу у 

Дудовој шуми у породичној гробници Манојловића, 1977. године. 
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                Зоран БУЛАТОВИЋ, Анастасија Таза Манојловић 

Уље на платну, димензије 55 х 70 цм.  

           Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 21 
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ЖАРКО МИЛАДИНОВИЋ 

 (1862–1926) 

 

Жарко Миладиновић је рођен 29. јуна 1862. године у Ердевику. 

Започео је школовање у родном месту и Чалми, а гимназију је похађао 

у Новом Саду и Осеку. Студије права је завршио у Бечу. По повратку 

са студија отворио је адвокатску канцеларију у Руми. Као млад се 

укључио у културни и јавни живот. Покренуо је лист Самозаконија 

(Нови Сад, 1897), а потом је уређивао лист за забаву и поуку Српска 

домаја (1904–1906). У Руми је издавао недељник Радикал (1908/12). 

Био је члан УО и Економског одсека Друштва за СНП (1899–1914). 

Политиком се бавио све до своје смрти. Био је политички 

ангажован у Радикалној странци, и већ од 1897. посланик на Црквено-

народном сабору у Сремким Карловцима, где је биран у саборске 

одборе. У време анексионе кризе у БиХ, „у велеиздајничком процесу“ 

под оптужбом да је врбовао добровољце из Србије и слао оружје 

комитама, био је затворен, заједно са још 53 Срба у Загребу (фебруар-

август 1908). Са отпочињањем Првог светског рата био је интерниран 

и утамничен. При крају рата пуштен и одмах се укључио у обнову 

политичког живота у Руми и Срему. Као радикал залагао се за 

отцепљење од Угарске у уједињење свих јужнословенских области. 

Као радикал био је члан Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба у 

Загребу и учествовао у његовом раду заступајући интересе Срема. У 

другој половини октобра 1918. био један од оснивача Народног већа у 

Руми, које је преузело власт у вароши. А када је 6. новембра 1918, 
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српска војска (јединице Дринске дивизије) ушла у Руму, Миладиновић 

је био организатор њиховог дочека.  

Организовао је у својој кући (али се због великог броја прешло 

у порту СПЦО) Збор у Руми 24. новембра 1918, који је одлучио да се 

Срем отцепи од Угарске и прикључи Југословенској заједници, а ако се 

то не догоди да се прикључи Србији. Претходно су народни 

одбори/већа по Срему извршили избор посланика који су изгласали 

Резолуцију. Сутрадан је делегација Сремаца са Румског збора 

присуствовала на Народној скупштини у Новом Саду, на којој је 

изгласано отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и 

присаједињење Краљевини Србији. 

Као радикал редовно је биран за народног посланика у 

Скупштини Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) у Београду, 

где се ускоро и преселио. Био је министар пошта и телеграфа у влади 

Краљевини СХС (1922). Упокојио се у Београду 25. јула 1926, а 

сахрањен на православном гробљу у Руми следећег дана. 
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                      Слободан ИВАНОВИЋ, Жарко Миладиновић 

                             Уље на платну, димензије 55 х 70 цм 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 7 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Изложбена поставка којом Музеј Војводине, у сарадњи са 

установама културе у АП Војводини, наставља са обележавањем 

стогодишњице присаједињења Војводине Краљевини Србији 1918. 

настала је као резултат савременог истраживачког рада Музеја 

присаједињења 1918, одељења Музеја Војводине и његових стручњака 

– кустоса. Обухвата турбулетни и драматични временски период који 

започиње од краја XIX до средине XX века. У средишту истраживања 

су биле личности које су биле покретачи и носиоци политичких идеја и 

народног покрета. Кроз њихов животни пут и деловање може се 

пратити интезивна борба Срба за национални опстанак који је био 

притиснут од стеге два моћна царства: Османлијског и Аустријског 

(Аустро-Угарска монархија), а која су, на подручју војвођанских 

области (Банат, Бачка, Барања и Срем) водила ратове од краја XVIII 

века и потом кроз цео XIX, XX и почетак XXI века. Резултат те борбе 

која је узрокована системским и институционалним притиском на 

национално биће Срба (вековна денационализација и асимилација) 

било је политичко организовање и ослобођење: најпре 1948. године у 

Српску Војводину (Војводство Србија и Тамишки Банат), а потом 25. 

новембра 1918. године када су се у сутон Великог рата, Срби у 

војвођанским областима (Банат, Бачка и Барањи) политички 

организовали и на Народној скупштини у Новом Саду 25. новембра 

1918. године (и дан раније Сремци у Руми), изгласали отцепљење од 

Угарске и присаједињење Краљевини Србији и широј југословенској 

заједници на челу са династијом Карађорђевић. По проглашењу 
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Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. и њеним 

међународним признањем де јуре су се сјединили са матицом Србијом 

и њихов вековни сан је постао јава.  

*** 

На изложби су, по први пут, приказани и портрети личности 

које су мало или никако биле познате широј па и стручној јавности. 

Плод су системског рада на прикупљању и обради музејских предмета 

из времена „Присаједињења 1918.“ и чине незаобилазну копчу између 

прошлости и садашњости. Њиховом спознајом, посетиоци изложбе, 

имају прилику да спознају делић из властите историје, која им у 

временима иза нас није била доступна. Ексклузивитет изложбене 

поставке црпи се и из истоимене музејске збирке која је настала у 

Музеју присеједињења 1918, и као таква је јединствена у музејима 

Војводине и Републике Србије.  

Дакле, ова историјска прича је смештена у преломно доба 

новије српске историје. Део је колективног сећања које артикулише 

свест грађана АП Војводине и који је део српске (али и других народа 

са којима Срби живе у АП Војводини) културне баштине.                                         
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SUMMARY 

 

The exhibition with which the Museum of Vojvodina, in 

cooperation with cultural institutions in AP Vojvodina, continues to 

celebrate one hundred years of the unification of Vojvodina to the Kingdom 

of Serbia in 1918. It was created as a result of modern research work of the 

Museum of Unification 1918 (Museum of Vojvodina) and their experts - 

curators. It covers a turbulent and dramatic time period starting from the end 

of the 19th to the middle of the 20th. 

At the center of the research were figures who were the initiators and 

bearers of political ideas and the people's movement. Through their way of 

life and activities, one can follow the intense struggle of Serbs for national 

survival, which were pressed by the grip of two powerful kingdoms, the 

Ottoman and Austrian (Austro-Hungarian monarchy), in the area of 

Vojvodina (Banat, Backa, Baranja and Srem) led from the end of the XVIII 

century and then throughout the XIX, XX and the beginning of the XXI 

century. 

The result of that struggle, which was caused by systemic and institutional 

pressure on the national being of Serbs (centuries of denationalization and 

assimilation), was political organization and liberation: first in 1848 in 

Serbian Vojvodina (Vojvodina and Tamiski Banat), and then on November 

25, 1918. Then, at the end of the Great War, the Serbs in Vojvodina (Banat, 

Bačka and Baranja) organized themselves politically and at the National 

Assembly in Novi Sad on November 25, 1918 (and the day before Sremci in 

Ruma). They voted to secession from Hungary and unification to the 

Kingdom of Serbia and the wider Yugoslav community led by the 
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Karadjordjevic dynasty. 

After the proclamation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on 

December 1, 1918 and its international recognition de iure, united with the 

motherland and their long-term dream became reality. 

                                                             *** 

At the exhibition, for the first time, portraits of personalities who 

were little or not known to the general and even the professional public were 

shown. They are the fruit of systematic work on the collection and 

processing of museum objects from the time of "Unification in 1918" and 

form an unavoidable link between the past and the present. With this 

knowledge, the visitors of the exhibition have the opportunity to learn a 

piece from their own history, which was not available to them in the times 

behind us. The exclusivity of the exhibition is also drawn from the museum 

collection of the same name, which was created in the Museum of 

Unification in 1918 (Museum of Vojvodina), and which as such it is unique 

in the museums of Vojvodina  

and the Republic of Serbia. 

Hence, this historical story is set in the turning point of recent Serbian 

history. It is a part of the collective memory that articulates the mind of the 

citizens of AP Vojvodina and which is a part of the Serbian (but also other 

peoples with whom Serbs live in AP Vojvodina) cultural heritage. 
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К А Т А Л О Г 

 

1. Радован ЈОКИЋ, Јаша Томић, акрил и уље на платну, 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 1 

2. Радован ЈОКИЋ, Јаша и Милица Томић, акрил и уље на платну, 80 х 

100 цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 25  

3. Милан ПИВНИЧКИ, Милица Томић, уље на платну, 55 х 70  

цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 16 

4. Тадија ЈАНЧИЋ, Славко Жупански, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 14 

5. Петар ЋУРЧИЋ, Јован Јоца Лалошевић, уље на платну, 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 2 

6. Бранка ЈОВАНОВИЋ КНЕЖЕВИЋ, Славко Милетић, уље на платну 

55 х 70 цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења П1918, инв. бр. 6    

7. Василије ДОЛОВАЧКИ, Бабијан Малагурски, уље на платну, 55 х 70 

цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 5 

8. Видоје ТУЦОВИЋ, Петар Коњовић, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 3 

9. Синиша ЛАБУС, Павле Татић, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 13 

10. Миле КУЛАЧИЋ, Марија Мара Малагурски, уље на платну, 55 х 70 

цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 15 

11. Илија СМИЉАНИЋ, Марија Мара Јовановић, уље на платну, 55 х 70 

цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 20 

12. Ђорђе ЛАЗИН Ћапша, Димиртије Мита Клицин, уље на платну, 55 х 

70 цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 4 

13. Павел ПОП, Људевит Митачек, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 8   

14. Слободан Бода Недељковић, Јован Храниловић, уље на платну, 55 х 

70 цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 9  
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15. Ђорђе БЕАРА, Стеван Михалџић, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 12   

16. Јене ВИШИНКА, Блашко Рајић, уље на платну, 55 х 70 цм. Музеј 

Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 10    

17. Дејан ТРИФУНОВИЋ, Манда Сударевић, уље на платну, 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 19   

18. Дејан ТРИФУНОВИЋ, Катица Рајчић, уље на платну, 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 18    

19. Драган МИЛИЧИЋ, Олга Станковић, уље на платну, 55 х 70 цм. 

Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 17    

20. Зоран БУЛАТОВИЋ, Анастасија Таза Манојловић, уље на платну, 55 

х 70 цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 21 

21. Слободан ИВАНОВИЋ, Жарко Миладиновић, уље на платну, 55 х 70 

цм. Музеј Војводине, Музеј присаједињења 1918, инв. бр. 7 
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