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ПРЕДГОВОР

Стогодишњица присаједињења војвођанских области Србији (1918-2018) 
обележена је достојно значају историјских збивања на подручју Срема, Бана-
та, Бачке и Барање новембарских дана 1918. године. Последњи пут то је учи-
њено 1938. године. После Другог светског рата тема присаједињења је била 
скрајнута, све до 90-их година XX века и распада југословенске државе, про-
глашене 1. децембра 1918. Промене идеолошко-политичког гледишта на но-
вембарске дане 1918, како у Краљевини Југославији, тако и у социјалистичкој 
Југославији, а посебно у Аутономној покрајини Војводини, утицали су и на 
историографију, и на њене приоритете у истраживању прошлости. 

Поводом обележавања 75. годишњице присаједињења, Музеј Војводине 
и Филозофски факултет – Одсек за историју у Новом Саду, објавили су збор-
ник радова под насловом Присаједињење Војводине Србији 1918, Нови Сад 
1993. Касније је обновљен споменик краљу Петру у Зрењанину. Тема присаје-
дињења војвођанских области Србији 1918. поново је постала актуелна. Ми-
лан Ђуканов из Историјског архива Зрењанин својом књигом Први Српски 
народни одбор утро је пут будућим истраживачима збивања у средњем Бана-
ту поводом 1918. Када је Банат у питању, једино је Богумил Храбак својим За-
писницима Темишварског народног већа још средином 50-их година XX века 
утро пут архивистима. Ипак, све до 90-их година архивска грађа је чекала да 
је неко проучи и објави, како у Архиву Војводине, тако и у Рукописном одеље-
њу Матице српске и регионалним архивима на подручју Војводине. Прибли-
жавањем стогодишњице присаједињења, то се знатно променило.

Музеј Војводине је 2017. основао Збирку присаједињење, из које је 2018. 
настао Музеј присаједињења 1918, са одговарајућим каталогом његове Сталне 
поставке. Такође, покренута је едиција Присаједињење 1918, у којој је до ове 
публикације објављено 8 књига докумената (укључујући два међуратна изда-
ња - Споменица из 1929. и Споменица из 1938), студија и мемоарских штива 
значајних личности из периода Првог светског рата.
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У деветој књизи едиције Присаједињење 1918, објављују се записници 
Српског народног одбора у Великом Бечкереку (данашњем Зрењанину), у за-
једничком издању Историјског архива Зрењанин и Музеја Војводине. Прире-
ђивачи издања су Зоран Вељановић, архивски саветник и кустос-историчар 
из Музеја Војводине и Ванда Војводић Мицова, архивски саветник из Исто-
ријског архива Зрењанин. Финансијска средства за издавање ове књиге обез-
бедило је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Књига се састоји од Предговора, студије Зорана Вељановића под насло-
вом „Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918“ (стр. 9-42), Историјске 
белешке о фонду (стр. 43-51) истог аутора и Напомене читаоцима, Маје Гојко-
вић (стр. 52-53).

Први део књиге садржи веран препис девет сачуваних записника са сед-
ница Српског народног одбора у Великом Бечкереку, од 2/15. новембра до 26. 
новембра/9. децембра 1918. године, од којих су два записници ужег органа 
СНО – његовог Извршног одбора. Будући да је Српски народни одбор у Вели-
ком Бечкереку формиран 31. октобра 1918, очигледно је да недостају записни-
ци првих седница овог тела, које је као прво иступило на јавну политичку 
сцену на подручју Војводине крајем Првог светског рата. Из других извора 
знамо да је рад СНО у Великом Бечкереку почео последњег дана октобра 1918. 
и да су вођени записници са његових седница. Зашто их нема у одговарајућем 
фонду, то за сада не знамо.

Други део књиге садржи 27 аката разних подручних и регионалних ор-
гана тадашњих власти (цивилних и војних, српских, мађарских и немачких), 
који су се разним поводима обраћали Српском народном одбору у Великом 
Бечкереку или лично његовом председнику др Славку Жупанском, чешће у 
личном него у службеном својству. Сви ови акти упућују на закључак колико 
је у то време био значајан Српски народни одбор у Великом Бечкереку.

Приређивачи су у Додатку приложили факсимиле одређених докумена-
та и документарних фотографија.

Објављивање ове књиге треба да подстакне и друге установе да публи-
кују документарну грађу из својих фондова која се односи на 1918. годину, јер 
без докумената и њиховог критичког вредновања, нема праве историографи-
је, нити веродостојне историје.

Др Драго Његован

 
 



11

Зоран Вељановић 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТ ДАНА КОЈИ  
СУ ПРОМЕНИЛИ БАНАТ

Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918.

Словенски живаљ, поготово Срби у војвођанским областима, односно 
Банату, Бачкој, Барањи,1 као и у Срему и пре Првог светског рата био је изло-
жен институционалној германизацији и мађаризацији.2 Деценију пред Први 
светски рат тај притисак се појачао иако за такву политику централна, као и 
угарска влада није имала никаквог повода, а српске странке у Јужној Угар-
ској: Радикална, Демократска и Социјалдемократска странка су све чиниле 
да не погоршају положај народа који су представљали. Поједине странке су 
чак изражавале лојалност према њој.3

Само неколико дана после атентата младобосанца, Гаврила Принципа, на 
престолонаследника Фердинанда Хабзбуршког, отпочели су прогони Срба у 
Банату, Бачкој и Барањи, као и у другим деловима Аустро-Угарске монархије. 
Становништво је трпело репресалије, привођени су таоци и спровођена је при-
силна регрутација. Посебно је прогону било изложено православно свештен-
ство, монаси по манастирима, појци и учитељи српских народних школа, поли-

1 Под војвођанским областима (иако Војводина није постојала као политичко-територијална 
целина) пре уједињења 1918, војвођански Срби су у јавном диjалогу, подразумевали Банат, Бач-
ку и Барању, односно БББ. У овом раду, као и оновремени аутори, употребљавамо термин Војво-
дина за Банат, Бачку и Барању. Срем се у административној подели после Аустро-Угарске на-
годбе и Угарско-Хрватске нагодбе налазио као административна област у саставу Славоније 
(иако је био део Војводовине Србије 1848, односно Војводства Србије и Тамишког Баната 
1849−1860). После Првог светског рата, када је Дринска дивизија српске војске почетком новем-
бра 1918, ослободила Срем, и Сремци на свом збору у Руми 24. новембра 1918, изгласали уједи-
њење са новом јужнословенском заједницом, али ако до тога не дође онда се прикључују Краље-
вини Србији. О томе су дан касније обавестили Велику народну скупштину Срба, Буњеваца и 
осталих Словена у Новом Саду и постали део војвођанских области у Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца/Југославије, а потом и део Дунавске бановине у Краљевини Југославији. Види: Спо-
меница ослобођења Војводине 1918, друго издање, Нови Сад 2017. 

2 Институционална асимилација „мањинских народа” достигла је свој врхунац Апоњијевим за-
коном (Lex Apony, 1907). Угарске власти су „веровале да ће се на основу овог школског закона 
све националне мањине у Угарској потпуно помађарити и то у наредних 40 година”. Димитрије 
Кириловић, 25. новембар 1918, Војводина 1918−1938, Нови Сад 1938, 34−37; Дејан Микавица, 
Српско питање на Угарском сабору 1690−1918, Нови Сад 2011, 203; 255−257. 

3 Арпад Лебл, Грађанске партије у Војводини 1887−1918, Нови Сад 1979; Миладин Величковић 
Свињарев, Моје ратне успомене из Првог светског рата, Музеј Војводине, Одељење Музеј при-
саједињења 1918, инв. бр. 244. 
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тички прваци, уредници и власници новина и часописа на српском језику, ча-
сници и чланови културних и добротворних српских друштава. 

Без обзира на исказану лојалност према властима, српске политичке 
странке, биле су изложене јаком притиску режима. Њихови прваци били су 
ухапшени и држани као таоци, интернирани у удаљена места, или су упућива-
ни као заточеници у логоре који су се налазили широм Угарске. За кратко време, 
те странке, једна за другом, биле су принуђене да се расформирају, а њихови ли-
стови забрањени: Застава, Браник, Српство, Слобода, Бечкеречке новине, Вр-
шачки весник, Панчевачки гласник, итд.4 Да би олакшали „тешко бреме” својим 
члановима и народу, вође српских странака: Српска радикална странка (Јаша 
Томић, Јован Јовановић и Петар Попадић), Српска либерална странка (др Ми-
хаило Полит-Десанчић, Аркадије Варађанин и Павле Гостовић) и Српска народ-
на странка (Ђорђе Обрадовић, Тодор Милић и Миладин Свињарев), у писаној 
форми су обавестили великог жупана Града Новог Сада, Белу Матковића, 29. 
августа 1914. године, да су престали са сваким радом и да су њихове странке 
распуштене, а да они исказују лојалност Угарској. Национално застрањивање 
ишло је дотле да су полицајци ишли од куће до куће и тражили скидање ивањ-
данских венаца са кућа,5 те скидање ћириличких натписа са трговачких радњи. 
Заведен је такав терор да услова за легалну политичку борбу, или било какав 
опозициони рад није било. 

Притисак на Србе није се зауставио само на „голе животе” већ и на имови-
ну. У акцији прикупљања метала за потребе аустроугарске војске (од 6. фебруа-
ра 1915–1918) посебном наредбом краљевског угарског министра, председника 
владе грофа Тисе (од 2. јула 1915) била је утврђена обавеза пописа свих цркве-
них звона, а потом и бакра са црквених торњева, а затим њихово преузимање.6 
Осим тога, расписивани су државни ратни зајмови (1914−1918),7 власт је примо-
рала православно свештенство и учитеље на прикупљањe прилога код народа и 
ученика. Уведен је преки суд, забрањена су сва културна, добротворна и спорт-
ска друштва Срба: читаонице, певачка и добротворна друштва, занатлијска и 
културна друштва итд. Имовина тих друштaва (архиве, књиге, мобилијар) била 
је похарана, развучена, у најчешћим случајевима уништена на лицу места. За-
брањенa је билa дистрибуција књига и других списа штампаних ћилиричким 

4 Василије Ђ. Крестић, Историја српске штампе у Угарској 1791−1914, Нови Сад 1980. 
5 Душко Петров Савичин, Чента Леополдова Чента. Монографија села до 1941. године, Нови 

Сад 2002, 101; Скидање звона са православних црквених храмова и предаја државним органима 
зарад војних потреба није заобишао ниједан град или село у Банату, Бачкој, Барањи и Срему.

6 За преузета звона и бакар са торњева и кровова српских цркава била је предвиђена новчана 
накнада. Да ли је новчана надокнада уопште могла да буде прави еквивалент учињеној штети, 
свакако није питање материјалне природе.  

7 Државни зајмови прикупљани су у Угарској од краја 1914, до пролећа 1918. Било их је укупно 
осам. Види: Данило Кецић, Социјалдемократи Војводине у време стварања Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови Сад 1993, 77−79.
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писмом и обустављен је рад штампарија чији су власници били Срби. Из срп-
ских читаоница и књижница (библиотека, али и из приватних кућа) биле су, 
према процени „штетности” издвајане и заплењиване књиге штампане ћирили-
цом, а власници и часници хапшени и интернирани. 

Репресивно стање, односно став власти према српском становништву из 
дана у дан је бивао све гори, а са отпочетим ратним операцијама и првим ау-
строугарским поразима, претворио се у праву хистерију опште мржње коју је, 
осим властодржаца, исказивало у великој мери немачко и мађарско становни-
штво.8 Било је врло мало оних политичара, или других јавних личности који су 
успели да избегну хапшење, прогон, интeрнацију. Малобројни, којима је то 
успело, нашли су спас у емиграцији у западну Европу или, што је био најчешћи 
случај на скривеним таванима и подрумима на забаченим и усамљеним сала-
шима. Поједини лекари су крили студенте као болеснике да би избегли војну 
обавезу.9 Они који су били војно способни регрутовани су у јединице које су 
слате на Руски (Источни) или Српски (Јужни) фронт.10 У јединицама које су 
упућиване на фронт, било возом или маршом, као и на самом положају, у не ма-
лом броју дешавала су се дезертерства или предаје непријатељу. Они који су на-
пуштали своје јединице у пуној ратној опреми и крили се по шумама или сала-
шима, називали су се логошима, док их је народ звао зеленокадровцима. Током 
рата, а посебно у последњој години чинили су велике неприлике и штете у поза-
дини фронта и били стална претња локалним властима.11

Добровољачки покрет међу Банаћанима,  
Бачванима и Барањцима

Српско становништво које је мобилисано у аустроугарску војску и послато 
на Руски (Источни) фронт или Српски (Јужни) фронт није желело да се бори 

8 Споменица ослобођења..., 13−16, 21. 
9 А. Лебл, Грађанске партије..., 124−125; М. В. Свињарев, Моје ратне успомене...; Српска исто-

риографија није богата објављеним ратним успоменама и сећањима првака и јавних личности 
из Баната, Бачке, Барање и Срема. Стогодишњица обележавање Великог рата и уједињења, ука-
зује на потребу да се убрзају истраживања и објаве сачувани текстови. 

10 Мушко становништво из Торонталске жупаније (угарска административна јединица која се 
простирала готово у границама данашње територије Баната), било је углавном регрутовано у 
састав 29. царског и краљевског пешадијског пука „Барон фон Лаудон” са седиштем у Великом 
Бечкереку. Пук је био упућен на Руски фронт, на којем су регрутовани Срби у великом броју на-
пуштали положаје и предавали се руској војсци, а потом ступали у добровољце, најпре у фор-
мирану Прву српску добровољачку дивизију, а потом и Другу. Види: Филип Крчмар, Торонтал-
ска жупанија и њено наслеђе, Зрењанин, 2015; Зоран Вељановић, Архивска грађа о српским до-
бровољцима у Историјском архиву Суботица. Прилог за историју српских добровољаца у Пр-
вом светском рату, Зборник радова са Међународне конференције Архив, медији и култура се-
ћања у Првом светском рату, Архив Војводине, Нови Сад, 29–30. октобар 2014, Нови Сад 2014, 
361–376.

11 Споменица ослобођења..., 23−25.
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против своје словенске браће, те се у великом броју предавало. Код Срба је по-
сле предаје било жеље и за борбом против својих угњетача. Отуда, када је Влада 
Краљевине Србије упутила позив за формирање добровољачких јединица у срп-
ској војсци они су ступали у добровољачке редове. Међу њима било је и Срба из 
Баната, Бачке, Барање и Срема.12

* * *
 У јануару 1916. године, према инструкцији председника Владе Краљевине 

Србије Николе Пашића, српске дипломате у Русији су предале руском цару Ни-
колају II ноту о формирању добровољачких јединица, а већ у фебруару, руска 
влада је преузела обавезу финансирања и снабдевања добровољачких јединица 
које буду формиране на њеној територији. Када је у марту у Русију стигло 132 
српска официра, као официрски кадар за добровољачку јединицу у формирању, 
процес је узео маха међу близу 200.000 аустроугарских заробљеника југосло-
венског порекла.  Отуда је Прва српска добровољачка дивизија формирана 29. 
априла 1916, а њен командант је био пуковник Стеван Хаџић, док је Друга до-
бровољачка дивизија којом је командовао генерал Михаило Живковић Гвозде-

12 Српски добровољачки покрет баштини дугу традицију, а свој врхунац је достигао током 
ослободилачких ратова Срба у 19. веку. Пред почетак Великог рата, српска Врховна команда је 
донела Наредбу и Упут о формирању и начину дејстава четничких одреда који су били предви-
ђени за ратна дејства против непријатеља и које су чинили добровољци. Отуда се убрзо оснива-
ју четири четничка одреда: Јадарски, Златиборски, Руднички и Горњачки који су бројали преко 
2.500 добровољаца. Иако су, због специфичног деловања и учешћа у најсложенијим војним деј-
ствима добровољачки одреди имали велике губитке, број добровољаца је стално растао. После 
Дринске, Церске и Колубарске битке из редова заробљених аустроугарских војника у српске 
добровољце пријавило се више стотина, углавном Срба. Током 1915. године мајор Војин Попо-
вић у Крагујевцу је формирао Први добровољачки батаљон, а у Ужицу мајор Војислав Танкосић 
Други добровољачки батаљон. У јесен 1915, мајор Војин Поповић – војвода Вук, од четника и до-
бровољаца формирао је Власински добровољачки одред са преко 3.600 бораца. За потребе од-
бране Београда, формиран је Сремски добровољачки одред, док се у далекој Одеси на пут према 
Србији преко Црног мора и Дунава упутило око 3.500 добровољаца из редова аустроугарске 
војске које је заробила руска војска. За ступање у српске добровољачке јединице, бивши аустро-
угарски војници, односно заробљеници, су по наређењу Министарства војске Краљевине Срби-
је, од 22. октобра 1914, требали писаним путем да упуте Врховној команди изјаву о томе да сво-
јом вољом ступају у добровољце. После албанске голготе, на острву Крфу су формиране две до-
бровољачке јединице: прва, од преживелих добровољаца из Власинског одреда којом је коман-
довао војвода Вук, и друга, којом је командовао капетан Алимпија Марјановић и која се састоја-
ла од око пет стотина Срба из црногорске војске, који су одлучили да наставе са борбом у редо-
вима српске војске. Оне су се заједно са српском војском пребациле на Солунски фронт и уче-
ствовале у жестоким борбама током августа–септембра када је заузет врх планине Ниџе – Кај-
макчалан. Услед великих губитака добровољачки одреди су до краја 1917. године расформира-
ни, а преживели борци су распоређени у 4. и 6. пук Дринске дивизије и у јединице Моравске ди-
визије. Велико страдање српске војске надоместили су добровољци који су попунили десетко-
ване јединице. Међу добровољцима који су стигли из Русије био је велики број Банаћана, који 
су од Срба из војвођанских области били најбројнији. Види: Миодраг Цветић, Ослобођење Зре-
њанина (Вел. Бечкерека) 1918. и добровољци из средњег Баната 1914−1918 (каталог), Народни му-
зеј Зрењанин, Зрењанин 1998; З. Вељановић, Архивска грађа о српским добровољцима..., 361–
376; Споменица ослобођења..., 27−33.
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ни, формирана 26. јула 1916. године.13 Прва и Друга дивизија узеле су учешће у 
борбама на Румунском фронту у Добруџи, Амзачи, Кокарџи и Енџи Махали 
против бугарских војних снага.

У јесен 1917. одлучено је да се српски добровољци пребаце преко луке Ар-
хангелск и Баренцовог и Северног мора у Солун и прикључе Солунском фронту. 
Део добровољаца је упућен ка Солуну и преко Сибира и Порт Артура, а и преко 
далекоисточне луке Дајрене.14 Од аустроугарских заробљеника југословенског 
порекла у италијанским логорима на Солунски фронт приспело је око хиљаду 
добровољаца.15

Велики губици српске војске у прве две године рата изискивали су  моби-
лизацију свих расположивих снага. У том правцу, крајем 1916. године послати су 
војни и политички емисари и у прекоморске земље Северну и Јужну Америку, 
Аустралију и Нови Зеланд. Потом су српска, француска и британска врховна ко-
манда потписале Конвенцију о прикупљању и транспортовању југословенских 
добровољаца из Америке, Аустралије и Новог Зеланда, а од Француске је испо-
слован кредит за то.16 Ради агитације 29. и 30. новембра 1916. године, у Питсбур-
гу је одржан Велики збор исељеничких удружења. Отуда је у периоду 1916–1918, 
око 4.000 српских добровољаца стигло у француске атлантске луке Авр и Бор-
до, а потом у средоземну луку Марсељ и коначно у Бизерту (Тунис) на војну обу-
ку. После обуке пребачени су на Солунски фронт.   

Будући да је на Солунски фронт из Русије стигло око 13.000, а из САД око 
4.000 добровољаца, формирана је Југословенска добровољачка дивизија у фе-
бруару 1918. године.17 За њеног команданта именован је пуковник Војислав Жи-
вановић. Била је размештена на линији фронта код Доброг Поља и учествовала 
је у његовом пробоју (Солунски фронт), а потом и у ослобођењу отаџбине. У про-
боју Солунског фронта, уз две српске армије, учествовале су и добровољачке је-
динице у чијим саставима је било Срба из Баната, Бачке, Барање и Срема. Од 
момента када је Друга српска армија 15. септембра 1918. године, у жестоком ју-

13 Прва српска добровољачка дивизија бројала је 16.570, а друга око 20.000 бораца. Види: Ми-
лан Мицић, Формирање Прве српске добровољачке дивизије, Attendite, Гласник историјског ар-
хива у Кикинди, бр. 10, Кикинда, 2014, 105−108.

14 Историја српског народа, VI–2, Београд 1983, 211. 
15 Од почетка агитације Владе Србије и Југословенског одбора, међу аустроугарским заробље-

ницима у Италији и њиховог ступања у добровољце, италијанска влада је опструисала ову акци-
ју, јер није желела да јача војску свог такмаца на Јадранској обали. Види: Богумил Храбак, Југо-
словенски заробљеници у Италији и њихово добровољачко питање 1915–1918, Нови Сад 1980, 137; 
161−191.

16 Услед неутралности САД, прихватни центри (Ванкувер, Монтреал, Торонто, Халифакс) и ре-
грутни кампови (Виндзор, Лумс, Монтреал, Флагерсфал) били су на територији Канаде. Види: 
Историја…, VI–2, 217; Петар Опачић, Попуна српске војске добровољцима, Добровољачки гла-
сник, бр. 8, Београд, 1996, 37.

17 Њен састав су чинили борци расформиране Вардарске дивизије и добровољци приспели из 
Русије, САД, Аустралије и Јужне Америке.
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ришу пробила непријатељски фронт (аустроугарски, бугарски и немачки), па до 
ослобођења Београда, прошло је свега 46 дана. А по наредби главнокомандују-
ћег на Солунском фронту генерала Франше д’ Переа, Моравска и Коњичка ди-
визија прешле су Дунав и почеле да ослобађају Банат до крајњег североисточ-
ног циља: реке Мориш, те села и градова у Поморишју: Сирига, Деске, Чанада, 
Великог Сентмиклуша, Нађфала, Српског Сентпетера, Арада, Лугоша и Теми-
швара.18 Добровољци, како у редовима српске војске, тако и у редовима српских 
народних стража, заједно са народним првацима, члановима српских народних 
одбора/већа и посланицима на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и 
осталих Словена, која је била весник слободе и уједињења, били су уједно израз 
демократичности и воље војвођанских Срба. 

Обнављање опозиционог рада

Смрћу Франца Јозефа I (1848−1916) и доласком на престо Карла IV Хаб-
збуршког (1916−1918), неспособног и неодлучног владара, створени су услови за 
слободније деловање опозиционих снага. Уз то, и гроф Иштван Тиса (председ-
ник угарске владе) је поднео оставку у јуну 1917. године, а његови наследници 
гроф Мориц Естерхази и Шандор Векерле, суочени са огромним проблемима 
који су се чинили несавладивим, нису били за наставак његове политике чврсте 
руке. 

До пред крај 1918. године грађанске политичке странке и њени листови у 
Банату, Бачкој и Барањи нису обнављали рад. Тек са првим наговештајима кра-
ха Аустро-Угарске, а нарочито после пробоја Солунског фронта и расула у ау-
строугарским јединицама почињу постепено да обнављају свој рад. Како су по-
четком рата биле лојалне властима, сада су биле уперене против њих. Са Декла-
рацијским покретом, који се 1917. године проширио у земљама Аустро-Угарске 
монархије настањеним Југословенима, био је покренут политички талас и у вој-
вођанским областима. Ипак, војвођански радикали нису били одушевљени 
њиме и доста хладно су га примили.

Све више се одбацивала могућност за било каквом и на било којој основи 
оствареном сарадњом са угарском владом и политичарима, а све јаче изражава-
ла жеља за обједињавањем Југословена који су живели у Аустро-Угарској и ује-
дињењем са Краљевином Србијом. У другој фази говорило се и о уједињењу у је-
динствену југословенску државу. Отуда приступање Народном вијећу Словена-
ца, Хрвата и Срба у Загребу,19 од самог његовог оснивања (октобар 1918) био је за 

18 По истом наређењу, главнокомандујућег Франше д’ Переа, заповести за српске дивизије из-
дао је регент Александар: Дунавска дивизија је ослобађала Бачку, а Дринска дивизија Срем и 
Барању; Војводина..., 14−24; Војна енциклопедија, Београд 1970; Зоран Вељановић, Југославија 
потреба или заблуда: стварање Краљевине СХС 1918, Нови Сад 2017, 134−135.

19 Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба је окупљало широк круг југословенски оријенти-
саних политичара и јавних делатника Словенаца, Хрвата и Срба са простора Аустро-Угарске. 
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политичаре у војвођанским областима само једно од решења, али и доказ реше-
ности за отцепљење и уједињење са осталим Јужним Словенима. Сарадња изме-
ђу Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба и војвођанских политичара одви-
јала се преко изасланика из војвођанских области у Народном вијећу Словена-
ца, Хрвата и Срба, Васе Стајића,20 демократа, али и преко других јавних делат-
ника и политичара.21 Радикали на челу са Јашом Томићем22 били су за другачи-
ји расплет догађаја односно, били су за уједињење прво са Краљевином Србијом, 
а затим са осталим Јужним Словенима. Њихов  првак Јаша Томић често је пона-
вљао: „Да ми најпре обучемо српску кошуљу, која нам је најближа, а онда се мо-
жемо огрнути и плаштом југословенства”. Овакво или слично  размишљање 
имали су и други јавни делатници и политичари изван круга радикала.23  

Правци деловања Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба били су усме-
рени на испуњење циљева прокламованих у актима која су донесена на осни-
вачкој скупштини – обједињавање Југословена који су живели под окриљем Ау-
стро-Угарске, док се према решавању југословенског питања постављало тако, 
да бивше аустроугарске земље, које су насељавали Југословени, прво треба да 
се уједине око Загреба, а тек онда да се изврши уједињење са Краљевином Ср-
бијом. Јаша Томић и Радикална странка,24 имали су осим идентичног става са 
Демократском странком и Народним вијећем Словенаца, Хрвата и Срба и ми-
шљење да војвођански простор (Банат, Бачка и Барања), треба прво да се отцепи 
од Угарске, али опречна мишљења у вези са начином на који то треба да се ура-
ди. Ослањани и подупирани од Владе Краљевине Србије, Николе Пашића, Мом-
чила Нинчића, Љубе Јовановића и својом бројношћу у односу на остале поли-
тичке партије у српском Подунављу, радикали су заступали став да војвођанске 

Имало је своје штампано гласило Глас Словенаца, Хрвата и Срба (Загреб) које је ширило идеју 
обједињавања југословенских снага на простору Аустро-Угарске монархије, а напослетку и ује-
дињење у заједничку државу са Србијом и Црном Гором на челу са династијом Карађорђевића.  

20 Васа Стајић је имао велики политички углед и пре избијања Великог рата. Његова нацио-
нална борба га је и довела на робију. Сматрајући да ће помоћи у политичком организовању и на-
родном обједињавању истакнути члан Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, Светозар 
Прибићевић, помогао је Васи Стајићу да побегне са робије и укључи се поново у политички жи-
вот. Види: Арпад Лебл, Политички лик Васе Стајића, изабрани политички и идеолошки списи, 
Нови Сад 1963; Саша Марковић, Васа Стајић, Нови Сад 2016.

21 Одлазак на седнице Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, или на разговоре са њеним 
првацима (најчешће са Светозарем Прибићевићем) о разним питањима били су чести и интен-
зивни. У Загреб су одлазили, поред Васе Стајића, из Суботице буњевачки првак, жупник Бла-
шко Рајић, из Руме радикалски првак Жарко Миладиновић, из Сомбора демократски првак Пе-
тар Коњевић и други.  

22 Лазар Ракић, Јаша Томић (1856−1922), Нови Сад 1986; Дејан Микавица, Јаша Томић, Нови 
Сад 2017.

23 Саша Марковић, Војвођански демократи Тихомир Остојић и Јован Јоца Лалошевић, Нови 
Сад 2017, 150. Председник Српско-буњевачког народног већа из Сомбора др Јован Лалошевић 
сматрао је, да је деловање Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба за Војводину непотребно 
и да „угрожава српску националну идеју”.

24 Лазар Ракић, Радикална странка у Војводини (1902−1919), Нови Сад 1983.
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области, после отцепљења, треба да се директно уједине са Краљевином Срби-
јом, мимо Загреба. Јаша Томић и његове истомишљеници, такође су сматрали 
да је у вези са уједињењем, Влада Краљевине Србије искуснија, међународно 
угледнија, њена војска угледна и снажна и уопште узев меродавнија од Народ-
ног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба, које је тек требало да се афирмише. Осим 
тога, радикалима су још била жива сећања на погроме Срба и антисрпске де-
монстрације у Загребу (и другим градовима у Хрватској), које су се догађале у 
непосредној прошлости, а кулминирале деценију пред Први светски рат. Јаша 
Томић је у свему томе имао велику подршку и у Срему, који је иначе посебно био 
заступљен у Народном вијећу Словенаца, Хрвата и Срба преко др  Жарка Мила-
диновићa, народног трибуна и првака сремских радикала.25

Социјалдемократе и њихови политички прваци и поред учесталих позива 
за подршку угарским социјалдемократама (СДПУ), били су окренути животним 
питањима својих ратом напаћених суграђана, сарадњом са демократама и ради-
калима, у раду Средишњег одбора за спасавање и смештај деце из Босне и Хер-
цеговине. После прогласа СДПУ, а затим одлукама ванредног конгреса који по-
зива на оснивање народних већа/одбора, укључују се свим снагама у оснивање 
Српског народног одбора у Новом Саду и његов рад. 26

* * *
Стање у Аустро-Угарској бивало је из дана у дан све драматичније. У току 

1917, а нарочито 1918. године, број дезертера у аустроугарској војсци интензивно 
се повећавао. Нов облик отпора према рату и властима уопште, био је зелени ка-
дар, који је постао присутан и у Војводини, односно Банату, Бачкој и Барањи. 
Утицај Октобарске револуције и социјална превирања почела су да узимају 
маха и озбиљно су уздрмали темеље Црно-жуте монархије. У земљи је владала 
анархија, а стара и нова власт, у угарском делу Монархије, имала је најважнији 
задатак да је заустави. Оне су је брзо окарактерисале као штетну и као „бољше-
вичко-јеврејско” дивљање. Најрадикалнији елементи зеленог кадра били су по-
вратници са Руског фронта, али они нису имали снаге да афирмишу и развију 
зелени кадар у револуционарни покрет. Већина припадника зеленог кадра, по-

25 Као члан Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (Загреб) водио је оштре полемике са хр-
ватским члановима истог тела, око уједињења Срема. Фердо Чулиновић, Југославија између два 
рата, књ. 1, Загреб, 1961, 111−114; Ђорђе Бошковић, Жарко Миладиновић (1862-1926),  Зборник 
XVIII (ур. Б. Коњевић), Рума 2018.

26 Д. Кецић, Социјалдемократи Војводине у време стварања Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца... 77−79; Социјалдемократски листови са истим именом: Слобода (Панчево), и Слобода 
(Нови Сад) који је излазио од 1910. године до 1914, када је забрањен. Слобода која је излазила у 
Новом Саду, међу првима од српских листова је обновила излажење (средина октобра 1918) и 
свесрдно (преко Душана Тушановића, Павла Татића и других) је помагала српске националне 
интересе и рад нових органа власти. Душан Попов, Српска штампа у Војводини 1918−1941, Нови 
Сад 1983, 32−35, 228−229.
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вучена стихијом сеоске и градске сиротиње, оријентисала се на пљачку имућ-
них људи и безвлашће. 

 Локалне власти су покушавале да се организују на основу заштите сво-
је имовине од пљачке, па је тако укључивала у своје редове припаднике других 
народа у мађарско-немачко-српске гарде. Некако у исто време (октобар–новем-
бар 1918) отпочео је и процес стварања српских народних одбора који су били 
уперени на негирање старих угарских органа власти. У почетку тај процес се 
одвијао спонтано, да би касније постао организован. Први Народни одбор у Ба-
нату, односно Банату, Бачкој и Барањи (БББ) основан је у Великом Бечкереку, 
док је најзначајнији међу њима био Српски народни одбор у Новом Саду који је 
преузео координацију целокупног политичког живота у БББ. 

Оснивање првог српског народног одбора  
у Банату, Бачкој и Барањи 

Средином 1918. године, и поред велике војне моћи Централних сила, у Ау-
стро-Угарској појавили су се први знаци пуцања појединих карика у ланцу по-
литичке стеге и контроле, како код владајућих народа, тако и код потчињених 
народа који су живели у војвођанским областима. У вези с тим дошло је до фузи-
је владајућих странака не би ли одржали власт, док је у исто време и насупрот 
њима Социјалдемократска странка Угарске формирала своје захтеве у 10 тачака 
у којима је тражила закључење мира, распуштање парламента, формирање вла-
де са представницима потчињених народа и демократских снага, сазив уставо-
творне скупштине, увођење тајног гласања, укидање система националног 
угњетавања и коришћење матерњег језика у свим државним институцијама. 
Ове, и још неке захтеве потврдио је ванредни конгрес СДПУ који је одржан 13. 
октобра 1918. године. Међутим, ови уступци су закаснели и нису били довољни 
да би се представници Румунског и Српско-буњевачког агитационог одбора из-
јаснили у прилог територијалног интегритета нове Угарске. Даљи догађаји на 
фронту и пораз аустроугарске увећали су проблеме и незадовољство становни-
штва. Отуда је владајућа политичка структура да би одржала власт приступила 
коренитим променама којима је била спремна на сваки компромис, па је довела 
на чело државе грофа Михаља Карољија,27 либералног грађанског политичара, 
рачунајући да је идеална фигура за преговоре са Антантом због свог антине-
мачког става који је заступао и пре почетка рата.28 Гроф Карољи је успео да 
створи коалицију странака демократске оријентације (Социјалдемократска, 

27 Михаљ Карољи (1875−1955), првак Независне странке и парламентарне опозиције у Угарској. 
Постао је у јесен 1918, председник Мађарског националног већа и мађарске владе. Када је у Ма-
ђарској избила совјетска револуција побегао је из земље. Био је противник Хортијевог режима, 
а после Другог светског рата се вратио у Мађарску, касније је био посланик у Паризу. 

28 Пробојем Солунског фронта аустроугарска војска је поражена, а држава се распала. На за-
седању Мађарског парламента гроф Карољи је рекао: „Рат смо изгубили. Сада је важно да и мир 
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Независна и Грађанско радикална странка) и формира 25. октобра 1918. године, 
Мађарско национално веће са њим на челу. Потом су објавили свој програм у 12 
тачака, који је између осталог захтева неодложно склапање мира, независност 
Угарске, опште и тајне изборе, аграрну реформу и признавање права свим наро-
дима. Међутим, на вест да је цар и краљ Карло IV за новог председника владе 
именовао другу особу, у Будимпешти је у ноћи између 30. и 31. октобра 1918. го-
дине, избила револуција „јесењих ружа” која је довела Карољија и Мађарско на-
ционално веће на чело Угарске.29

Освојивши власт, гроф Карољи је, ради придобијања становништва раза-
слао проглас мађарском народу којим му се обећава аграрна реформа, правед-
нија социјална политика, заштита радника, опште право гласа, слобода штампе 
и договора, амнестија за све политичке интернирце и затворенике и збрињава-
ње демобилисаних војника. Истовремено је управним органима преко којих је 
настојао да организује и учврсти власт, поручио да свуда оснивају мађарска на-
родна већа (МНВ) са задатком да од актуелне власти преузму све јавне функци-
је и управу, што су они и отпочели. 

Пажња се поклањала рубним жупанијама јер је један од главних циљева 
Карољијеве владе био да обезбеди целовитост у границама угарског дела Хаб-
збуршке монархије. Нарочита пажња је била усмерена на јужне границе према 
Сави и Дунаву према којима се, с једне стране у незадрживом налету кретала 
српска војска ослобађајући своју отаџбину, и с друге стране са које су стизале 
поражене и разбијене војне јединице, многобројни рањеници, демобилисани 
војници,  дезертери, али и месна сиротиња носећи осим паничног страха за 
голи живот и великог разочарења и идеје о нужним променама, па и обрачуну 
са властима, богаташима, ратним профитерима, који су довеле до тога и које су 
сматрали главним кривцима војне, државне и своје личне пропасти.30 Отуда је 
централна власт, у јужним жупанијама, а посебно оној која се граничила са Ср-
бијом – Торонталској, са средиштем у Великом Бечкереку, не само током рат-
них година, већ како у прошлости, тако још више у новонасталим бурним вре-
менима, на све административно-бирократске, судске, полицијске, а током рата 
и војне начине спроводила бескомпромисну институционалну власт према не-

не изгубимо”. Види: Петер Рокаи, Золтан Ђере, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађа-
ра, Београд 2002, 530.

29 Исто, 531−534.
30 Богумил Храбак, Логоши, зелени кадар и збивања при преврату у Војводини 1918, Истражи-

вања 8, Нови Сад 1979, 113−136; Живан Вијатов, Томашевац (прилози за историју Томашевца), 
Панчево 2009, 157; Нереди у Стапару; Нереди у околини Сомбора, Српски лист, Нови Сад, бр. 3; 
Немири у Надаљу, Српски лист, Нови Сад, бр 4; Настрадали пљачкаши, Српски лист, Нови Сад, 
бр, 6. Сви бројеви и наведени чланци су из октобра 1918, по старом календару.
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мађарским народима,31 посебно према Србима.32 У томе није ни једног часа ис-
кључивала силу и репресију коју су на својим леђима искусили бројни станов-
ници Торонталске жупаније у притворима, затворима, логорима и интернаци-
ји.33

О догађајима у Будимпешти, промени власти и именовања грофа Карољија 
за председника владе, великобечкеречки поджупан и вршилац дужности вели-
ког жупана др Агоштон Јанко34 сазнао је у раним јутарњим сатима 31. октобра 
1918. године, а становништво Великог Бечкерека је о тим догађајима обавестио 
месни лист Торонтал.35 Када је до др Агоштона стигла депеша о успостављању 
нове демократске угарске власти као и порука да се то одмах учини и у свим жу-
панијама, он се одмах прилагодио новој ситуацији и нештедимице ангажовао 
да преко потчињених власти придобије и на тај начин преокрене целу жупаниј-
ску административно-управну власт за интегралну мађарску идеологију. Већ 
истог дана (31. октобра 1918), заказао је у поподневним часовима у Торонталској 
касини збор, са намером да оснује и изабере чланове Народног већа за Торон-
талску жупанију, а потом да формира и Народну стражу која би оружаном си-
лом штитила новоосноване органе власти, новоуспостављени државни поредак, 
имовину и одржавала ред и мир у Жупанији.36 У вези с тим начинио је широку 
листу, а међу којима је било, поред угледних политичара, жупанијских и суд-
ских службеника, адвоката, лекара, новинара и других јавних личности, укљу-

31 У Торонталској жупанији, али и у другим жупанијама у Угарској које су чиниле историјски 
Банат (Крашо-северинска и Тамишки Банат), владајући народ није имао апсолутну већину, већ 
је живео са бројним словенским и другим народима (Србима, Словацима, Чесима, Бугарима, 
Румунима, Немцима, Јеврејима...). У Торонталској жупанији према попису из 1910. године, нај-
бројнији народ су били Срби (199.750), иза њих Немци (165.779), потом Мађари (128.405), Румуни 
(86.937), Словаци (16.143) итд. Види: Саша Кицошев, Драго Његован, Развој етничке и верске 
структуре Војводине, Нови Сад 2010, 32.

32 Од бројних привилегија које су аустријски цареви давали Србима да би ратовали против ње-
них непријатеља и за њене интересе, остатке остатака поништио је угарски министар просвете 
гроф Апоњи својим законом о школству 1907. године са циљем да створи јединствени политич-
ки мађарски народ, а на том путу да асимилује све немађарско становништво у Угарској. Види: 
Зоран Вељановић, Школство Срба у северном Банату од 18. до 20. века: прилог за историју 
школства у Банату и Поморишју (1, 2, 3), Attendite, Гласник Историјског архива у Кикинди, бр. 
6, 7, 8, Кикинда 2009, 2010, 2011.

33 Банаћани су највише интернирани у Сегедин, Арад, Кишкунхалаш, Петроварадин. Види: 
Арад кроз време, свеске 1−20.

34 Последњи торонталски поджупан и вршилац дужности жупана био је др Агоштон Јанко 
(1903−1918). 

35 Торонтал (Torontál) месни лист на мађарском језику. Излазио је од 1871, у прво време као не-
дељник, а од 1891, као дневни лист и службено гласило Торонталске жупаније. Излазио је и у 
Краљевини СХС/Југославији и током окупације све до 1944, када се угасио. Види: Филип Крч-
мар, Аранка Балинт, Почетак Првог светског рата у светлу великобечкеречке штампе, Зрења-
нин 2014, 15–16.

36 Није прошло ни пола месеца од када је др Агоштон био учесник инаугурације новог великог 
жупана Беле Ботке и том приликом одржао инаугурациони говор у част и здравље новог жупа-
на кога су сада смењивали. Говор је држао и др Варади, потоњи председник МНВ. 
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чујући све сталеже владајуће нације и народа који су живели у Торонталској 
жупанији, односно западном делу Баната. Били су позвани и Срби, најугледније 
јавне личности међу којима др Славко Жупански,37 др Адрија Васић38 и други, 
потом готово сви „интернирци”, а нарочито „велеиздајници”, рачунајући да ће се 
они радо одазвати и бити кооперативни, јер су их колико до јуче, старе угарске 
власти прогањале и хапсиле, а сада су их нове демократске мађарске власти ре-
хабилитовале и они као равноправни, треба да учествују у политичком животу, 
па и власти, односно део власти.39

Агилни и виспрени др Агоштон, којем заиста није недостајало способно-
сти, воље и енергије, своје потчињене сународнике пожуривао је и охрабривао 
на брзо и енергично  деловање, указујући на српску војску која се појавила 1. но-
вембра 1918. на десној обали  Дунава и бојазни од њеног преласка у Банат, одно-
сно Торонталску жупанију. 

У новонасталој ситуацији, у јутарњим сатима и преподневу 31. октобра 
1918. године, када се „револуција јесењих ружа” ширила угарским делом раши-
вене Црно-жуте монархије, а српска војска налазила на ободу Дунава, у општој 
грозници где су зрна на пешчаном сату цурила брже него обично, ни велико-
бечкеречки Срби нису седели „на дивану све дуван пушећи”, већ су се по при-
мљеном позиву др Агоштона за поподневни збор истог преподнева састали др 
Славко Жупански и др Андрија Васић и отпочели разговор о томе шта да се 
чини у новонасталој ситуацији. Потврђујући верност један другоме одлучили 
су да своју судбину узму у своје руке и не приступе Мађарском народном већу, 
већ да их претекну и оснују свој Српски народни одбор и тако иступе пред др 
Агоштона и заказан поподневни збор у Торонталској касини и ставе их пред 
свршен чин.40 Др Жупански и др Васић су већ истог дана сазвали ужу конфе-
ренцију. У одређено време у центру Великог Бечкерека, поред православног цр-
квеног храма, у малој дворани Српске православне црквене општине, присти-
гли су позвани српски угледници: оба свештеника, прота Жарко Стакић и прота 

37 Српски биографски речник (даље СРБ), књ. 3, Нови Сад 2007, 826−827; Ванда Војводић Ми-
цова, Улога знаменитих личности средњег Баната у току Првог светског рата (ур. Д. Катић, М. 
Јаћимовић), Зборник радова са Међународне конференције Архив, медији и култура сећања у 
Првом светском рату, Архив Војводине, Нови Сад, 29–30 октобар 2015, Нови Сад 2016, 261.

38 СРБ, књ. 2, Нови Сад 2006, 80; В. В. Мицова, Улога знаменитих личности....265.
39 Био је то свакако занимљив начин размишљања да оне (тј. Србе) које су до јуче лажно опту-

живали на монтираним „велеиздајничким процесима”, осуђивали и слали на губилиште или 
интернацију по казаматима и логорима, којима су породице и имања уништавали, мобилисали 
и слали на фронтове против своје истокрвне браће, да ће после свега тога сада допузати и при-
грлити мрву личних привилегија. Свакако да су српски прваци били потцењени (по родољубљу, 
моралу, а нарочито по способностима), што је и довело до потпуног краха старо-нове политике 
мађарских политичара, односно власти. С друге стране, да су Срби добро знали с ким имају по-
сла, нема сумње; Види напомену бр. 54.

40 Др Жупански вели у својим сећањима у Споменици ослобођења Војводине да је њихов став и 
одлука била спонтана „без уплива са стране или савета иједне стране”. Види: Споменица ослобо-
ђења...., 137. 
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Драгутин Мојић,41 др Славко Жупански, др Андрија Васић, Живко Ж. Терзин, 
Милан Ракић, Паја Ристић, Светозар Исаковић и Јефта Вуков.42 Др Жупански и 
др Васић изложили су своја сазнања о ситуацији у Будимпешти, Жупанији и 
Великом Бечкереку, као и о намерама др Агоштона. Потом и о потреби да Срби 
у Великом Бечкереку оснују засебно револуционарно тело које ће заступати и 
штитити интересе Срба у граду али и шире. После „братског и искреног догово-
ра”,  једнодушно је решено да се у Великом Бечкереку оснује Српски народни 
одбор и Српска народна стража која би била гарант самом Српском народном 
одбору, али и свом српском становништву.43 За председника је изабран др Ан-
дрија Васић.44 Присутни су се изјаснили на узајамну верност, солидарност, да 
ће оставити по страни раније политичке несугласице и да ће од сада сви бити 
чланови јединствене странке, српске.45 Будући да није било пуно времена, већ 
на том првом састанку тек основаног Српског народног одбора, постављен је 
као један од задатака да се деловање рашири, односно прошири на цео средњи и 
горњи Банат „где год има Срба”. Да се обавесте и организују „све српске масе у 
јединствену фалангу, да их одушевимо и спремимо за све могуће напоре, које 
народна ствар буде захтевала”.

Тако се окончала седница првог, основаног Српског народног одбора у Ба-
нату, Бачкој и Барањи.46

41 В. В. Мицова, Улога знаменитих личности..., 256−268.
42 Биографије чланова Српског народног одбора, осим Милана Ракића и Јефте Вукова налазе 

се у овој књизи. О Ракићу и Вукову историографија није оставила писаног трага, те њихове био-
графије остају изазов за нове истраживаче. 

43 Одлука за оснивање Српске народне страже била је кључна за даљи ток и развој догађаја.
44 Др Андрија Васић (Вршац, 12. 6. 1874 – Београд, 4. 6. 1955). Породица Васић се преселила у 

Велики Бечкерек 1894. године. По завршетку права запослио се у Торонталској жупанији као 
помоћник жупанијског правозаступника. Био је један од оснивача Српске штедионице д. д. 
1906, и њен председник до 1938. године. Био је истакнути члан српских националних и култур-
них друштава. По избијању Великог рата био је ухапшен и оптужен за велеиздају. На суђењу у 
Сегедину био је ослобођен оптужбе, али је извесно време био интерниран у Угарску и држан 
као талац. Вративши се из интернације, током бурне јесени 1918, заједно са др Жупанским ра-
дио је на политичком организовању Срба у Вел. Бечкереку. У преподневним часовима 31. окто-
бра 1918, заказана је седница на којој је присуствовало свих девет позваних великобечкеречких 
српских првака који су изабрали др Васића за председника, а др Славка Жупанског и Живка Ж. 
Терзина за потпредседника. На седници 2/15. новембра 1918, замењени су положаји тако да је др 
Васић постао потпредседник, др Жупански председник. Када су бирани посланици за Велику 
народну скупштину у Новом Саду, 25. новембра 1918, А. Васић био је изабран за посланика, а на 
ВНС је изабран за члана Великог савета. После успостављања нове власти вратио се дужности 
жупанијског правозаступника, да би после неколико година отворио адвокатску канцеларију 
(1926–1938), а потом се преселио у Београд. Био је истакнути члан српских националних и кул-
турних друштава. 

45 Споменица ослобођења..., 137−138.
46 У досадашњим истраживањима, нисмо пронашли записник са овог оснивачког састанка Срп-

ског народног одбора у Великом Бечкереку (31. октобар 1918). Могуће да га није ни било, јер у тој 
напетој ситуацији, кратком времену да се организује и одржи један састанак, а потом оде на дру-
ги састанак који је заказао поджупан др Агоштон у Торонталској касини, нико од присутних 
није обраћао пажњу на вођење записника. Нити се касније спомиње да га је било. Неоспорна је 
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Истог дана, поподне, по заказаном часу и позиву др Агоштона, српски 
представници са др Славком Жупанским и др Андријом Васићем на челу, дошли 
су у Торонталску касину на мађарски збор са „готовим чином”.47 Др Агоштон је 
после поздрава ступио у разговор са др Жупанским о ситуацији у граду и о 
оснивању српско-мађарског народног већа. Током трајања збора када је поджу-
пан др Агоштон најавио оснивање Мађарског националног већа за подручје То-
ронталске жупаније, на опште изненађење присутних, др Андрија Васић је са-
општио да су Срби у Великом Бечкереку, већ основали свој Српски народни од-
бор 31. октобра,48 а др Славко Жупански је додао да и Срби попут Мађара при-
хватају принцип народног самоопредељења и у вези с тим су основали свој Срп-
ски народни одбор, и да се само тако, деловањем на националној основи може 
гарантовати мир и безбедност у Граду и Жупанији. Српским представницима 
присутни мађарски представници су отворено замерили, али др Жупански и др 
Васић су били одлучни у ставу да се учињено не може мењати, а да је мир и бе-
збедност најважнија за све. Предлог српске делегације је био да свако са своје 
стране утиче код својих сународника на поштовање јавног реда и мира у граду, 
на шта је са супротне стране приговарано да Срби слабе заједничке напоре у 
одржавању реда, мира и поретка. Чврст став др Жупанског и др Васића, али још 
више страх од зеленог кадра и разузданих маса које су из дана у дан пристизале 
у град и око града по околним селима, преовладао је став др Агоштона и  примо-
рао присутне да се помире с тим да је основан Српски народни одбор и Српска 
народна стража и да је то политичка стварност.

Сутрадан, када се прочула вест о оснивању Српског народног одбора при-
ступило се организовању Српске народне страже, што ће се показати као кључ-
но за јачање и  ширење његовог утицаја. Позиву за упис у Српску народну стра-
жу прихватио је велики број великобечкеречких младића, бивших војника, али 
и зеленокадроваца (логоша) тако да се могао формирати цео батаљон. Младиће 
који су се добровољно уписали у Српску народну стражу, а који су на главама 
носили капе са националном тробојком постројио је њен командант Михајло 

чињеница да се оснивачки састанак Српског народног одбора у Вел. Бечкереку одржао 31. окто-
бра 1918. године у малој сали СПЦО у порти Успенске цркве. О састанку, др Славко Жупански је 
касније написао: „Тако знам, да је то било прво Српско народно веће, које је у Угарској основано”, 
а да нико од истакнутих личности и учесника у бурном политичком животу Баната, Бачке и Ба-
рање током 1918, није ову тврдњу оповргао, или бар довео у сумњу. Види: Споменица ослобође-
ња..., 137; Аутор монографије која је доживела два издања: Први Српски народни одбор 1918, Ми-
лан Ђуканов, архивски саветник у Историјском архиву у Зрењанину, у свом делу такође не наво-
ди извор за ово тврђење, изгледа да се и он држао тврдње др Жупанског које су објављене у Спо-
меници ослобођења Војводине. Исто навођење можемо видети и код: Saša Marković, Politički život 
Bunjevaca u Vojvodini u Kraljevini SHS−Jugoslaviji 1918−1941. godine, Subotica 2010, 22; Filip Krčmar, 
Torontalska županija i njeno nasleđe, 95. 

47 Исто, 138.
48 Megalakult a Nagybecskereki Nezeti Tanáccs, Torontál 252 sz, 1918. november 4, 2; , Споменица 

ослобођења..., 137−138.
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Миша Веновић, потпуковник.49 У том часу међу бројним окупљеним народом у 
црквеној порти иступио је родољуб Милан Гардиновачки са великом српском 
тробојком која је била скројена од свиле, а коју су сви присутни целивали као 
саставни део заклетве. Потом је, уз опште одушевљење национална тробојка 
била истакнута на згради Српске црквене општине.50

После три дана од збора у Торонталској касини, као што је и најављивано, 
3. новембра 1918. године, основано је Мађарско народно веће (МНВ).51 За пред-
седника je изабран месни адвокат и политичар др Имре Варади. Ради компро-
миса и привидног израза јединства у МНВ је било Мађара, Немаца и Јевреја. 
Срби и Румуни су позвани да се придруже МНВ и за њих су била обезбеђена ме-
ста.52 Истовремено, основана је и Мађарска народна гарда.53 Ипак, није било 
снаге за ефикасно деловање МНВ, већ је пасивност била његово одличје. Отуда 
је, у дешавањима која су се одигравала вртоглавом брзином у Граду и Жупанији, 
МНВ увек било за корак иза Српског народног одбора. Самим тим имало је и 
споредну политичку улогу у новембарским данима 1918. године. 

Свакако да је постојање Српског народног одбора доводило до очајања ма-
ђарске политичке прваке, јер им је постајало јасно да им ситуација измиче од 
жељеног циља и контроле, напослетку и интегралне Мађарске чији би и они 
били део. Поготово када је др Жупански отишао код шефа полиције др Деака 
коме је најпре изложио узбуркано стање код народа и мишљење да је јавни по-
редак пред великим искушењима, те затражио 100 пушака за Српску народну 
стражу. У првом моменту шеф полиције је то одлучно одбио, што није изнена-
дило др Жупанског, који је одлично познавао држање и деловање др Деака пре и 
током рата.54 Чврст став др Жупанског, али још више страх од зеленог кадра и 
разузданих маса које су из дана у дан пристизале у град  и око града по околним 
селима, пpеовладао је и приморао др Агоштона и присутне да се помире са срп-
ским ставом и основаним Српским народним одбором као политичким чинио-

49 Михајло Веновић (Госпић, Лика 1860 – Велики Бечкерек, 1920). Војну академију завршио је 
у Бечу, а потом током војне службе напредовао до чина потпуковника када је пензионисан. 
Већи део војне каријере одслужио је као официр 29. царског и краљевског пешадијског пука 
„Барон фон Лаудон”, који је био стациониран у касарни у Великом Бечкереку. Био је оснивач и 
председник Сокола. Сахрањен је на православном гробљу у Великом Бечкереку 1920. године.

50 После више од 70 година (од револуције 1848/49. године и Војводовине Србије), поново се у 
Великом Бечкереку завиорио српски барјак. Овај догађај је додатно осоколио Србе у Великом 
Бечкереку да истрају у својој намери. 

51 Megalakult a Nagybecskereki Nemzeti Tanács, Torontál 252 sz, 1918. november 4, 2
52 Ференц Немет, Милан Мицић, Банат – новембар 1918. године. Великобечкеречки лист То-

ронтал – догађаји, виђења, ставови, Н. Милошево–Панчево–Сириг 2019.  
53 Највеће искушење за Мађарску народну гарду којој је био челник капетан др Деак, било је 

одржавање реда у граду и онемогућавање војника који су се са фронтова враћали својим кућа-
ма да улазе у град и праве неред. 

54 Др Славко Жупански у својим сећањима, шефа полиције др Деака, овако описује: „Да је било 
по његовом, сви би ми висили о дуду. Био је прави крвопија, напатио је и нас и наше породице 
нечувеним зулумима”. Види: Споменица ослобођења..., 138–139. 
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цем. Ипак, на инсистирање и тврдње др Жупанског да још има неподељених пу-
шака у магацину, предао је 80 пушака којим се наоружала прва чета Српске на-
родне страже.55 Наоружавши се, Српска народна стража постројила се са срп-
ским тробојкама на капама, а за недељу дана нарасла је на 400 добро наоружа-
них пешака, 4 митраљеза и неколико коњаника. Командант Српске народне 
страже био је бивши аустроугарски потпуковник Миша Веиновић, а заменик 
Иван Савић.56 На тај начин, обе наоружане страже (мађарска и српска) којима 
су руководили национални одбори, односно већа, деловале су у садејству на 
очувању реда и мира. Патролирале су градом и спречавале провале и пљачке 
које су чиниле веће или мање групе наоружаних војника који су се враћали са 
фронта. Ипак, поступајући промишљеније и делујући одлучније и организова-
није Српски народни одбор је преузео у своје руке и под своју надлежност све 
важније објекте под своју контролу: пошту, Аустроугарску банку и Железничку 
станицу.57 Убрзо је контролисао и путне правце као и већи број села око самог 
града, а потом и шире по Банату.

Одлучним и правоваљаним деловањем, Српски народни одбор се станов-
ништву у граду, али и шире у Банату, наметнуо као истинска политичка снага 
која је била спремна у исто време да води политичке послове и заштити грађане 
од хаоса и нереда, баш као и становништву у околним политичким општинама 
где су основани локални Српски народни одбори и Српске народне страже. А 
потом да се посвети организовању дочека српске војске. Великобечкеречки 
Српски народни одбор састајао се свакодневно обично у вечерњим сатима. На 
другој седници председничка и потпредседничко место заменили су др Васић и 
др Жупански, тако да је др Жупански постао председник,58 а др Васић потпред-

55 Исте ноћи, шеф полиције је побегао из Великог Бечкерека. Споменица ослобођења... , 138.   

56 Исто.
57 Када је Мађарско национално веће схватило да све мање држи власт у својим рукама, а да 

Српски народни одбор из дана у дан јача, покушало је да поврати кључне објекте које су запосе-
ли Српски народни одбор и његова Српска народна стража. Тако је дошло до првог и јединог 
оружаног сукоба између две страже. По издатој наредби, стражари Мађарског националног 
већа су напали Железничку станицу у Великом Бечкереку, али су после краћег пушкарања са 
Српском народном стражом, били опкољени, савладани и после разоружавања спроведени у за-
твор. У току свог постојања и деловања Српска народна стража није имала губитака у људству 
(рањених или погинулих).

58 Др Славко Жупански (Меленци, Банат 30. 9. 1880 – Зрењанин, 15. 2. 1959). Након завршене 
Гимназије у Новом Саду уписао је Правни факултет у Будимпешти и постао питомац Текелија-
нума. За време студија био је активан члан универзитетске омладине и председник Пештанске 
уједињене омладине. Докторирао је 1907. године и положио адвокатски испит. У Вел. Бечкереку 
отворио је адвокатску канцеларију. Са свештеником Драгутином Мојићем издавао је Бечкереч-
ке новине од 1913. до 1914, када су забрањене. Афирмисао се као идејни вођа Срба у овом делу Ба-
ната. Отуда је 1914. године међу првима био ухапшен и осуђен као велеиздајник. Потом је ин-
терниран у капуварски затвор у којем је провео краће време. После тога је био регрутован у ау-
строугарску војску у Вршцу, али да би је избегао, војничким ашовом посекао је руку. Стациони-
ран је у војној болници у Темишвару, а затим у Дебрецину одакле је пред крај рата пуштен кући. 
Претрпео је тешка страдања током рата. Током боравка у интернацији ни његова породица није 
била поштеђена шиканирања. На иницијативу др Жупанског у згради Српске православне цр-
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седник. Као задатак од највећег значаја је био повезивање са Новим Садом, Ја-
шом Томићем, Митом Ђорђевићем, др Игњатом Павласом59, Митом Клицином и 
другим политичким првацима. У вези с тим др Славко Жупански и Живко Ж. 
Терзин60 су отишли 2. новембра у Нови Сад ради договора о наредним активно-
стима.61 Осим разговора са новосадским првацима присуствовали су првој 
(основачкој) седници Српског народног одбора која се одржала у просторијама 
Матице српске која се тада налазила на главном новосадском тргу у непосред-
ној близини зграде магистрата. Том приликом су примили "на себе дужност, да 
спроведу организацију српског народа у својој околини". 

квене општине у Вел. Бечкереку, 31. октобра 1918, основан је Српски народни одбор. То је био 
први СНО на територији Баната, Бачке и Барање. Потом је великобечкеречки СНО иницирао 
оснивање месних СНО у политичким општинама средњег Баната и усмеравао становништво у 
политичкој борби за остваривање својих народних права. Био је посланик на Великој народној 
скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918, где је изабран у Велики народни савет. После осло-
бођења изабран је за великог жупана торонталске жупаније. Као владин повереник спроводио 
је аграрну реформу и колонизацију у Банату. Био је активан у Обласном одбору народне омла-
дине и председник Окружног одбора Радикалне странке. Његова је била идеја и предлог за по-
дизање споменика краљу Петру I Карађорђевићу. Почетак Другог светског рата и окупације, за-
текао га је у Београду, да би се потом склонио у Црну Гору. После рата био је председник Обла-
сног одбора народног фронта и народни посланик АП Војводине и Србије.

59 Др Игњат Павлас у својству повереника Народне управе за унутрашње послове за БББ при-
суствовао је седници СНО у Вел.  Бечкереку (22. нов./5. дец. 1918) на којој је предао решење о 
именовању  др Жупанског за "великог жупана муниципије торонталске жупаније". ИАЗр, Ф: 
486, Записник СНО у Вел. Бечкереку од 22. новембра/5. децембра 1918.

60 Живко Ж. Терзин (Вел. Кикинда, 1871 – Петровград, 1946), поседник и трговац. У родном 
граду завршио је Трговачку школу и почео да се бави трговином. Већ 1894, био је трговац тек-
стилом. Потом је прешао у Вел. Бечкерек где је отворио трговачку радњу у Главној улици. Још 
као млад се истицао на националном пољу, па су га на почетку Првог светског рата ухапсиле и 
оптужиле мађарске власти за велеиздају. Његова трговачка радња на Главној улици на којој се 
налазио ћирилички натпис била је потпуно демолирана. Интерниран је у Капувар код Брати-
славе. Из интернације вратио се 1918. Приликом оснивања Српског народног одбора у Вел. Беч-
кереку (31. окт. 1918) био је изабран за потпредседника. Као изабрани посланик учествовао је на 
Великој народној скупштини у Новом Саду (25. нов. 1918), где је изабран за члана Великог на-
родног савета. Заслужан је и за оснивање Хипотекарне банке у Вел. Бечкереку 1934. године.

61 О боравку др Жупанског, и Живка Ж. Терзина у Новом Саду и њиховом састанку са челници-
ма Српског народног одбора у Новом Саду остали су штури писани трагови. Др Жупански вели 
да су они известили Новосађане о свом оснивању и деловању, па да су то исто предложили дома-
ћинима. Један од челника привременог Српског народног одбора у Новом Саду Мита Ђорђевић 
описује овај сусрет у једној реченици: „Били су једном из В. Бечкерека Д-р Славко Жупански, 
адвокат и Живко Терзин, трговац, који су однели инструкције за Банат”. Види: Споменица осло-
бођења..., 40; Покрет међу Србима у Банату, Српски лист, Нови Сад, бр. 1, од 24. октобра 1918.  



28

Др Андрија Васић

Живко Ж. Терзин

Др Славко Жупански 

Михајло Миша Веновић
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Оснивање Српског народног одбора у Новом Саду

Са неповољном ситуацијом на фронтовима и општим незадовољством 
становништва унутар Аустро-Угарске монархије попуштала је стега власти 
што је дало основа за обнову политичког живота. Први иницијатор за обнову 
политичког живота и стварања народног покрета који би радио на отцепљење 
војвођанских области од Угарске, био је Тихомир Остојић који се на путу 
кући из интернације задржао у Суботици. Мултикултурална, мултиетничка 
и мултиконфесионална Суботица је била право место за свенародно органи-
зовање против општег тлачитеља.62 Железничко чвориште и укрштање пут-
них праваца било је идеално место за окупљање и политичко делање јавних 
делатника из Бачке, Баната и Барање.63 Отуда је већ, 2. октобра, после једног 
у низу тајних састанака војвођанских првака донесена резолуција коју су 
пренели неки од ондашњих загребачких листова Обзор и Хрватска држава.64 
Остојићева иницијатива заталасала је не само Бачку већ и Банат и Барању.65 
Требало је да прође свега месец дана од Остојићеве иницијативе у Суботици, 
па да у Новом Саду почетком новембра 1918. године, буде основан Српски на-
родни одбор који је настао из Средишњег одбора за Банат, Бачку и Барању, за 
прихватање и смештај деце из Босне и Херцеговине.66 Одбор је после више 
него успешног деловања, био спреман да у датом тренутку, као добро органи-
зовано и препознатљиво тело, прерасте у политичку снагу. У вези с тим сва-
кодневно су одржавани састанци у кући др Игњата Павласа, да би крајем ок-
тобра 1918, одбор прерастао у политички орган под именом Српски народни 
одбор у Новом Саду. На ту одлуку утицале су организоване групе народних 

62 Саша Марковић, Војвођански демокрaти Тихомир Остојић и Јован Јоца Лалошевић, Нови 
Сад, 2017; Mirko Grlica, Geza Vaš, Subotica u Jugoslaviji, Pro memoria,  br, 7, Subotica 1989; Зоран 
Вељановић, Јован Јоца Манојловић – народни трибун и вођ суботичких Срба у Великом рату, 
Зборник радова са међународнос саветовања – елите у Великом рату, Нови Сад, 27–28. октобар 
2016, Нови Сад 2017. 

63 Готово да нема политичких првака и јавних личности које нису присуствовале неком од 
бројних састанака који су се одржавали у Суботици током октобра па до краја новембра 1918. 
године: Тихомир Остојић, Васа Стајић, Јаша Томић, Мита Клицин, Јован Јоца Лалошевић, Пе-
тар Коњевић, Коста Хаџи, жупник Блашко Рајић, Јован и Владислав Манојловић, Албе Мала-
гурски, Бабијан Малагурски, Војислав Станковић и други. 

64 Резолуција коју је саставио Тихомир Остојић, у тачки 2 вели: „...да сматрају једино мировну 
конференцију за мјеродавну у погледу решења југословенског питања, а у вези са Бачком, Бара-
њом и Банатом, као будућим саставним дијелом слободне заједничке југословенске државе 
свију Југословена... ”. Види: Коста Милутиновић, Војводина и ствaрање Југославије, Присаједи-
њење Војводине Краљевини Србији 1918, Зборник (ур. М. Смиљанић), Нови Сад 1993, 86; Мирко 
Грлица, Догађаји у Суботици октобра – децембра 1918. године, Присаједињење Војводине..., 235.  

65 Осим у Вел. Бечкереку (преподне) и у Темишвару је 31. октобра (предвече) основано Српско 
народно веће које је прихватило проглас Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу и 
о томе обавестило Народно вијеће СХС у Загребу. Види: Б. Храбак, Записници темишварског 
народног већа, Зборник Матице српске, Серија друштвених наука, бр. 10, Нови Сад 1955, 78. 

66 Споменица ослобођења..., 34−38. Средишњи одбор за Банат, Бачку и Барању, за прихватање и 
смештај деце из Босне и Херцеговине је деловао од 14. децембра 1917. године. 
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првака и политичара у већим градовима Бачке, Баната, Барање,67 као и изве-
штај Јаше Томића са састанка у Суботици 27. октобра 1918.68 Извештај је обу-
хватао постигнут договор у коме су изасланици неколико градова из Баната, 
Бачке и Барање постигли начелни договор да се у Новом Саду оснује Српски 
народни одбор као средишња управа за Банат, Бачку и Барању; да се начини 
проглас у коме ће се позвати народ да у „нашим местима” организује српске 
народне одборе69 који ће „у извесном моменту преузети власт у своје руке”, те 
да се покрене и политички народни лист који ће бити орган Српског народног 
одбора и обавештавати народ о свим догађајима који се збивају, као и  радња-
ма које треба предузимати.

После детаљних припрема Српски народни одбор у Новом Саду је одр-
жао своју прву јавну седницу, 3. новембра 1918. у свечаној дворани Матице 
српске која се тада налазила на централном градском тргу. У раду Српског 
народног одбора у Новом Саду учествовале су све организоване политичке 
снаге: демократска, социјалдемократска и радикална странка. За председни-
ка је изабран радикалски првак Јаша Томић.70 Главни циљ Српског народног 
одбора у Новом Саду, као и новооснованих месних српских народних одбора 

67 Први Српски народни одбор/веће основан је у Великом Бечкереку (31. октобра 1918), а потом 
су његови представници допутовали у Нови Сад и о томе известили чланове Средишњег одбора. 
Види: Милан Ђуканов, Српски народни одбор у Великом Бечкереку 1918. године, Зрењанин 1998, 
36; Потом су основани и други српски народни одбори/већа у свим већим градовима и политич-
ким општинама Баната, Бачке и Барање: Темишвару, Сентомашу, Вршцу, Куманима, Молу, Сом-
бору, Суботици, Ади, Перлезу, Вел. Кикинди, Бремену, Кетфељу итд. Види: Споменица ослобо-
ђења..., 92−95., Српски лист, Нови Сад, бр. 1, 2, 4, 6, 8-13, 15 и 16 од окт. и нов.  1918. (по ст. кал) .

68 М. Грлица, Догађаји у Суботици..., 234−236.
69 У свом опису догађаја око оснивања српских народних одбора, др Жупански изричито тврди 

да је великобечкеречки Српски народни одбор први основан, као и то, да је он са Живком Терзи-
ним отишао у Нови Сад да их обавести о томе и предложио им да то исто и они учине, с тим да 
они „узму у руке руковођење око организовања целокупног нашег покрета у Војводини. Све до 
нашег доласка није се у том правцу у Новом Саду ништа учинило”. Његове наводе, нико од срп-
ских првака који су учествовали у оснивању Српског народног одбора у Новом Саду није оспо-
рио. С друге стране, такође је упадљиво да своје наводе Жупански не поткрепљује архивском 
грађом или другим изворима. Види: Петровград (Велики Бечкерек), (ур. А. М. Станојловић), Пе-
тровград 1938, 68; Ове тврдње др Жупанског, без навођења других извора, преузели су у својим 
радовима: М. Ђуканов, Ф. Крчмар, С. Милин. Резултати наших истраживања потврђују речи др 
Жупанског. После оснивања Српског народног одбора у Великом Бечкереку (31. октобра 1918, у 
преподневним сатима), основано је као друго у низу од 211, колико их је укупно основано до Ве-
лике народне скупштине у Новом Саду (25. новембра 1918), Српско национално веће у Темишва-
ру (31. октобра 1918, у вечерњим сатима). Види: Б. Храбак, Записници темишварског..., 78. Дакле, 
као трећи у низу је основан новосадски СНО.

70 Л. Ракић, Јаша Томић, 288−289; Споменица ослобођења..., 43; У председништво су изабрани: 
Јаша Томић, председник, Аркадије Варађанин и др Игњат Павлас, потпредседници, др Милан 
Петровић и Мита Ђорђевић, тајници. Извршни одбор: Душан Тушановић, Павле Татић, др Лаза 
Марковић, Коста П. Миросављевић, др Милан Свињарев, свештеник Јоца Јовановић, Лаза Ми-
росављевић, Душан С. Марковић, Душан С. Монашевић, и чланови Ђорђе Велић, Богољуб Пре-
шић, др Александар Моч, Душан Лалошевић, Стеван Дотлић, Мита Клицин, Тихомир Остојић, 
др Паја Јанковић, др Радивој Стратимировић, Марко Вилић, Јован Живојиновић, Влада Стефа-
новић и Љубомир Стефановић. 
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или народних већа у Банату, Бачкој и Барањи био је да преузме власт од угар-
ске власти и да припреми свечани дочек српске војске и организује народну 
скупштину на којој би посланици одлучили, према Вилсоновим начелима  са-
моопредељења, у којој држави желе да живе. Ради обавештавања становни-
штва о намерама, Српски народни одбор у Новом Саду, покренуо је своје гла-
сило Српски лист,71 а користио је и плакате који су лепљени на јавним и про-
метним местима. За одржавање својих седница Српски народни одбор је ода-
брао зграду Матице српске, која се тада налазила на главном тргу. На згради 
је великим словима постављен натпис Српски народни одбор, и биле су истак-
нуте српске заставе и народни ћилими. Заседање Српског народног одбора се 
одвијало свакодневно. Тако је Матица српска постала политичко средиште не 
само Новог Сада, већ и свих војвођанских области. Осим тога, у згради Мати-
це српске се налазио и Уреднички одбор Српског листа.72 Српски народни од-
бор у Новом Саду је донео и низ важних одлука међу којима су свакако три 
биле најзначајније: да се у свим местима где живи се „наш народ ма које вере 
био”. организују народни одбори; основао Српску народну стражу као свог 
полицијског и војног чиниоца и покренуо Српски лист.73 

На седници је усвојен Проглас са којим је Српски народни одбор изашао 
у јавност и који је штампан у два листа: Српском листу, ограну Српског на-
родног одбора и Слободи, органу Социјалдемократске странке, и као засебан 
плакат „Организујмо се хитно” (25. октобар/7. новембар 1918) и потом разаслат 
у сва места по Банату, Бачкој и Барањи. 74

Позиву Српског народног одбора су се придружили Словаци, Буњевци, 
Русини, Шокци и Хрвати. За кратко време су се направили контакте са На-
родним вијећем Словенаца, Хрвата и Срба у Загребу, и отпочели су договори 
око деловања ка истом циљу.75

71 Д. Попов, Српска штампа..., 17−26. Први број Српског листа изашао је 6. новембра 1918, а по-
следњи 2. фебруара 1919. Био је орган Српског народног одбора. На оснивачкој седници Српског 
народног одбора у Новом Саду за уредника је изабран Мита Клицин, док су Уредништво чини-
ли: др Милан Петровић, Марко Вилић, др Тихомир Остојић, Богољуб Прешић, Јаша Томић, др 
Миладин Свињарев, др Павле Јанковић и др Александар Моч; Види: Записници привремених 
органа власти у Новом Саду 1918−1919. (приредила Љиљана Дожић), Нови Сад 2018, 36; Гордана 
Петковић, Новосадски Српски лист 1918–1919, Нови Сад 2019.

72 Душан Попов, Матица српска и догађаји око ослобођења 1918, Присаједињење Војводине…, 
172−173;

73 Споменица ослобођења...., 41−43. 
74 Рукописно одељење Матице српске (даље РОМС), М 7.416 „[...] Српски народни одбор позива 

сва српска места у којима живи наш народ, ма које вере био, да хитно организује своје народне 
одборе у свим местима и да веће вароши са својом околином, среза пошаљу 3−5 својих изасла-
ника у Нови сад или имена њихова доставе овамо, како би се у најкраћем времену могло органи-
зовати Српски народни одбор као представник нашег народа у Угарској [...] ”, Српски лист, Н. 
Сад, бр. 2, од 26. окт. 1918.  (по ст. кал)

75 Споменица ослобођења…, 44.
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 Карољијева нова угарска власт у војвођанским областима није имала 
политичку снагу за било какво супротстављање оснивању и деловању Срп-
ског народног одбора, а у бирању између већ присутних невоља, зеленог ка-
дра и Српског народног одбора, изабрала је ову другу.

* * *
Да би спречио продирање српско-француске војске преко Дунава и 

Саве, председник новоизабране мађарске владе гроф Карољи са петнаесто-
чланом делегацијом 6. новембра 1918. године отпутовао је у Београд на разго-
вор са командантом савезничких трупа на Источном фронту генералом 
Франше д’ Переом. Међутим, уместо да се разматра његов захтев, био је при-
моран да саслуша услове примирја и план демаркационе линије која је ишла 
правцем: Драва−Печуј−Баја од Дунава до ушћа реке Мориш у Тису, Арад, па 
10 км источно од Темишвара и спуштала се на југ до Дунава. Не потписујући 
никакав документ Карољијева делегација се вратила у Пешту, 9. новембра 
1918. године.

Српски народни одбор у Новом Саду је добио већи значај када је у Нови 
Сад 9. новембра 1918. године ушла српска војска на челу са мајором Војисла-
вом Бугарским. Међутим, ситуација је постала апсурдна после 13. новембра 
1918, када је мађарска влада Михаља Карољија, сходно потписаним Београд-
ским примирјем, које је у име мађарске владе потписао Бела Линдер, односно 
војном конвенцијом Антантиних сила на Балкану, добила цивилну управу 
над запоседнутим територијама, односно војвођанским областима: Бачком, 
Банатом и Барањом.76 Самим тим, опстанак и даље оснивање органа српске 
власти био је супротан овој конвенцији. Међутим, стара угарска власт која је 
била у распаду, а ни нова, Карољијева, која се тек успостављала, није могла то 
да спречи. Поврх свега, у новонасталој  ситуацији, као најпречи задатак, како 
старој, тако и новој мађарској власти било је успостављање реда и мира. Ипак, 
у духу свог програма председник нове мађарске владе, гроф Карољи, је преко 
жупанијских власти, позвао политичке општине у Бачкој, Банату и Барањи 
да изгласају новој мађарској влади поверење. Међутим, Српски народни одбо-
ра у Новом Саду однео је превагу, и већина политичких општина са српском и 

76 Mihalj Karolji, Vjera bez iluzija, Zagreb 1982. Гроф Михаљ Карољи, био је либерални грађански 
политичар којег је као последњу наду изабрао мађарски парламент у циљу преговора са Антан-
том. Око њега се створила коалиција левих партија (Независна, Грађанска радикална и Соци-
јалдемократска партија Угарске), која ће 25. октобра 1918, формирати Мађарско национално 
веће са њим на челу. Свој програм су изложили у 12 тачака: неодложно склапање мира, незави-
сна Угарска, општи и тајни избори, аграрна реформа, признавање права свим народностима 
итд. Међутим, када је Карло IV, са своје стране за новог председника мађарске владе, уместо Ка-
рољија 30. октобра именовао грофа Јаноша Хадика, земљопоседника и политичара, избио је у 
Будимпешти метеж међу становништвом који је довео Карољија и Мађарско национално веће 
на чело Мађарске. Тако је до краја рата Михаљ Карољи био на челу нестабилне политичке вла-
сти у Мађарској.
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словенском већином се покоравала једино наредбама и упутствима Српског 
народног одбора у Новом Саду, као централног представника Баната, Бачке и 
Барање. Таквом стању умногоме су допринели српски листови: Српски лист 
и Слобода, који су на својим страницама обавештавали становништво о свим 
догађајима важним за српски и словенски живаљ у војвођанским областима.    

Српски народни одбор у Великом Бечкереку и ослобођење 
Великог Бечкерека 17. новембра 1918.

Када је, 31. октобра 1918. године основан Српски народни одбор у Вели-
ком Бечкереку, пред собом је имао веома озбиљне и изазовне задатке од којих 
су били најважнији организационо функционисање и опстанак политичког 
деловања, јер је у Граду и средишту Торонталске жупаније, односно запад-
ном делу Баната још увек, мада на заласку, функционисала стара угарска 
власт, а у најави нова мађарска у узлету, на чијем челу се после „револуције 
јесењих ружа”. налазио гроф Карољи. Поготово после пристигле Карољијеве 
депеше и упутства својим присталицама на који начин да преузму власт и 
одрже целину нове мађарске државе. Поред тога у Великом Бечкереку као и 
по целом Банату (односно Торонталској жупанији), налазило се и функцио-
нисало „старо” судство и жандармерија, као и знатан број аустроугарске до-
бро наоружане регуларне војске. Све ове чињенице нису ишле у прилог поли-
тичког опстанка, а посебно  несметаног организованог деловања и ширења 
српских народних одбора/већа, како у граду, тако и у провинцијалу,77 јер је у 
сваком трену административна сила, жандармерија, а напослетку и сама ау-
строугарска војска, да је била куражнија и одлучнија, лако могла да примени 
моћ власти и оружане силе и прекине рад, тек основаног Српског народног 
одбора у Великом Бечкереку. Свакако да је тактичaн и обазрив став нове ма-
ђарске власти и њених политичких и управних првака: градског начелника 
др Золтана Перишића, поджупана др Агоштона Јанка, председника Мађар-
ског народног већа др Имреа Варадија, шефа полиције др Деака, према Срп-
ском народном одбору и српским политичком првацима др Жупанском, др 
Васићу и другима, био условљен чињеницом о све бројнијој и оружјем опре-
мљенијој Српској народној стражи, али још више општим сазнањем  да је срп-
ска војска избила на десну обалу Дунава и да се сваки час може очекивати 
њен прелазак у Јужну Угарску ради даљег гоњења аустроугарске војске, па 
самим тим и да „закуца на врата” Великог Бечкерека.             

Поред основног циља који су имали челници Српског народног одбора у 
Великом Бечкереку, имали су задатак и припрему за дочек српске војске у 

77 Провинцијал су се називале политичке општине (односно варошице и села) у ближем и да-
љем окружењу Великог Бечкерека. 
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Великом Бечкереку и средњем Банату. Поготово када су се почетком 6. но-
вембра 1918. године прве јединице Моравске дивизије српске војске пребаци-
ле на банатску страну Дунава и приближиле се Великом Бечкереку на свега 
стотинак километара. А када је Панчево, као највећи град у јужном Банату, 9. 
новембра запосео Гвоздени пук Моравске дивизије српске војске, било је из-
весно да ће пут српској војсци према северу водити преко Великог Бечкере-
ка. Само је било питање дана или часа када ће се то и догодити. Челници Срп-
ског народног одбора су разматрали на који начин да ступе у везу са српском 
војном командом и јединицама у Панчеву када им се понудила неочекивана 
помоћ мађарске управе и жандармерије. Њихови представници су замолили 
челнике СНО да ступе у контакт са српком војном Командом у Панчеву и из-
дејствују од њих да у војном походу на север „избегну битку око Великог Беч-
керека и да поштеде град”. На захтев СНО, од мађарских власти добили су на 
располагање посебан воз, добру локомотиву и два вагона и 10. новембра 1918. 
године, раздрагана колона Срба у којој је било готово пола СНО окупила се на 
Железничкој станици у Великом Бечкереку. Пошто су локомотиву окитили 
српским барјаком, одушевљена депутација великобечкеречких Срба укрцав-
ши се кренула је са песмом на уснама пут Панчева у предвечерњим сатима. 
После четрдесетак километара воз са српском депутацијом и раздраганим 
народом је зауставио пуцањ српске предстраже код села Црепаје.78 На пу-
шчани пуцањ предстраже, путници у возу су уместо легитимисања одгово-
рили певањем српске химне. На тај начин се догодио први сусрет српских де-
путата са српском војском. Сусрет је протекао уз велике изливе среће, да би 
после објашњења куда се воз са путницима упутио и добијених пропусница, 
кренуло у Панчево. У позно вече, по приспећу на панчевачку Железничку 
станицу, великобечкеречка депутација је била упућена команданту Гвозде-
ног пука, Мики Ковачевићу, где је била топло примљена. Потом се отишло на 
преноћиште, а сутрадан су се без икаквих задржавања на путу вратили у Ве-
лики Бечкерек са саопштењем да ће српска војска 16. новембра 1918. године 
стићи пред Велики Бечкерек „а Немци ако су ради кавге, нека их дочекају”.79 
Саопштење др Жупанског и описи делегације која се вратила из Панчева, 
нису морали да се понављају двапут, јер су их и Срби и Аустроугарска коман-
да и војници у Великом Бечкереку, добро схватили. Срби с радошћу, а ови 
други, са зебњом и страхом. Отуда је већ сутрадан почела најхитнија евакуа-
ција и повлачење аустроугарске војске из Великог Бечкерека на север према 
Сегедину.

78 Велико равничарско село Црепаја, налази се у јужном Банату на двадесетак километра се-
верно од Панчева. 

79 Др Славко Жупански, Велики Бечкерек у Ослобођењу, Споменица ослобођења..., 135−148. Др 
Жупански je ове догађаје описао са доста емоција, што и поред временске дистанце од двадесет 
година, најбоље описује осећања која су владала код учесника. 
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Ослобођење Великог Бечкерека 17. новембар 1918. године.

Како је било саопштено тако се и догодило, 16. новембра 1918. године пред 
Великим Бечкереком се појавила српска војска, односно Други пешадијски пук 
„Књаз Михаилo” – Гвоздени пук, који је предводио бригадир Драгутин Ристић, 
потпуковник. Сутрадан, 17. новембра, Чланови Српског народног одбора и Срп-
ске народне страже пошли су ка српској војсци, која је после смотре, у поворци, 
поред српске војске,80 чинило 150 коњаника и 200 окићених кола са Српском 
народном стражом, члановима и часницима Српског народног одбора. Кренули 
су у град ка Жупанијској згради где их је дочекало становништво из града и 
околине. Са балкона су се народу обратили др Жупански и пуковник Ристић, а 
потом су отишли у Српску православну цркву где је прота Жарко Стакић одр-
жао Благодарење. 

Сутрадан, 18. новембра 1918. године, почело је преузимање управе над Гра-
дом и Жупанијом. Др Жупански је у јутарњим часовима сазвао седницу Српског 
народног одбора са обавезом да сви морају бити присутни, јер ће се решавати 
важни послови. У приправности је била и Српска народна стража која је обезбе-
ђивала Српски народни одбор. Др Славко Жупански је изложио предлог да се 
мађарска власт која је  још увек била присутна у Граду и Жупанији, свргне, и да 
власт преузме Српски народни одбор. После показане једнодушности, решено 

80 Torontál 264 sz, 1918. november 18, 1. Српска војска је бројала „око 860 добро опремљених вој-
ника”. У чланку се даље каже да је српска војска у „највећем реду ушла у град, дуж главне улице”.
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је да сав посао обави Српски народни одбор корпоративно. У црквеној порти 
формирана је поворка од чланова СНО, а око њих су ишле чете Народне страже. 
Официри у пратњи су носили у рукама исукане сабље, а момци су носили напу-
њене пушке са бајонетима на њима. Потом су се упутили преко корзоа до Град-
ске куће, а Српска народна стража је енергично ушла у зграду и заузела све 
просторије. За то време је Градску кућу други део Српске народне страже др-
жао опкољену. Др Жупански је градском начелнику др Золтану Перишићу са-
општио да на основу народног самоодређења Српски народни одбор узима 
Градску управу у своје руке и позвао га је да Управу преда и да се одмах уклони, 
што је овај, и учинио претходно предавши кључеве. Одмах затим, по истом по-
слу, кренули су ка Жупанијској згради, где је позван др Агоштон да преда упра-
ву Жупаније Српском народном одбору као мандатору Баната, а на основу наче-
ла о народном самоодређењу. Испрва, др Агоштон је то одбио,81 али под претњом 
оружане силе, ипак је, предао звање и кључеве и уклонио се из зграде. На исти 
начин Српски народи одбор је преузео власт у свим осталим самоуправним и 
државним звањима: у Среском начелству, Финансијској дирекцији, Градској по-
лицији, Среском суду, Окружном суду, Државном школском надзорништву, 
просветним заводима. До 19 сати, сва Градска и Жупанијска управа била је у ру-
кама Српског народног одбора, а на зградама су се, уместо угарских застава и 
симбола, вијориле српске тробојке.82

Српски народни одбор у Великом Бечкереку од уласка српске 
војске 17. новембра до Велике народне скупштине  

у Новом Саду 25. новембра 1918. 

Однос Владе Краљевине Србије, Српског народног одбора у Новом Саду и 
Народног вијећа у Загребу био је сложен. У јеку преговора око уједињења, Вла-
да Краљевине Србије и Народно вијеће водили су политичка надмудривања. 
Прилажење војвођанских области било којој страни, само би ојачало позиције 
једној, у односу на другу страну. Све ово утицало је да се у Војводини појаве раз-
мимоилажења између радикала, демократа и социјалдемократа. Први, у супрот-
ности са осталима били су најзначајнији политички чинилац, као најбројнији и 

81 Torontál 270 sz, 1918. november 25. Чланови МНВ, односно њихови прваци који су заменили 
„стару власт” су невољно предали кључне објекте у граду. На поступке и деловања СНО су ула-
гали протесте. За неколико дана, МНВ је у пуном саставу на челу са председником И. Варадијем 
у Жупанијској згради, где је било седиште српске Команде, посетило пуковника Драгомира Ри-
стића жалећи се на СНО, Народну управу у Новом Саду и напослетку на др Жупанског. Исто-
времено, Варади је тражио да се поред СНО „у решавању ствари” у Граду пита и Мађарско наци-
онално веће и Немачко национално веће; Историјски архив Зрењанин (даље ИАЗ), Ф. 486, Срп-
ски народни одбор у Великом Бечкереку (даље Ф. 486), писма насловљена на адвоката др Жу-
панског, 10−11. новембар 1918. године.   

82 A szerb megszállás első napja, Torontál 265 sz, 1918. november 19; Велики Бечкерек у Ослобођењу, 
Споменица ослобођења..., 135−148;  
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са највећим угледом. Они су после размимоилажења са демократама и социјал-
демократама, сву активност усмерили на учвршћивање своје власти преко све 
утицајнијих народних одбора организованих у свим војвођанским областима, 
као и на пропагирању уједињења са Краљевином Србијом. У томе су имали по-
ред подршке Владе Краљевине Србије у одсутном тренутку и подршку дела На-
родног вијећа, односно њеног најутицајнијег политичара, Светозара Прибиће-
вића који је кратко поручио демократама Васи Стајићу и Петру Коњовићу: „Ки-
дајте са Загребом!”, чиме је формално била уклоњена, с те стране, препрека за 
непосредно присаједињење војвођанских области  Краљевини Србији.83

 Велику подршку Јаши Томићу пружили су радикали из Срема на челу са 
Жарком Миладиновићем.84 Сремски радикали су 24. новембара 1918. године на 
својој Скупштини, односно Збору изасланика народних већа из Срема који је 
чинио неколико стотина посланика,85 подржали присаједињење Срема јужно-
словенској заједници и Краљевини Србији.86 На Румском збору су одређени де-
легати Срема за Велику народну скупштину у Новом Саду који су сутрадан пут-
ничким колима пристигли у Нови Сад и усвојену резолуцију предали председа-
вајућем на Великој народној скупштини на самом заседању.87

* * *
Српски народни одбор је у Српском листу 19. новембра 1918. године,88 и ли-

сту Социјалдемократске странке Слобода, и у засебном формату, као плакат об-
јавио Проглас  којим су позвали становништво војвођанских области Србе, Бу-

83 Драго Његован, Присаједињење Војводине Србији, Нови Сад 2004, 238. 
84 Жарко Миладиновић (Ердевик, 1862 − Београд, 1926) адвокат и политичар, био је председ-

ник Народног већа у Руми и члан Народног вијећа у Загребу, учествовао је у припреми одржа-
вање Збора Срба из Срема у Руми. Види: Ђорђе Бошковић, Жарко Миладиновић (1862−1926), 
Зборник VIII (ур. Б. Коњевић) Завичајни музеј Рума, Рума 2018, 155−170. Д. Његован, З. Вељано-
вић, Од сна до јаве . Присаједињење Војводине Србији, каталог изложбе, Музеј Војводине, Нови 
Сад, 2018, 118; Ђорђе Ђекић, Миладиновић, Жарко, СБР, књ. 6, Нови Сад 2014, 429.

85 Збор се одржао у кући Жарка Миладиновића који је био један од главних организатора. Ме-
ђутим, како је морао хитно да отпутује у Загреб на седницу Народног вијећа СХС чији је био 
члан, није био у могућности да присуствује Збору, који због тога није одложен. Историографија 
још увек није утврдила прецизан број присутних посланика на Румском збору. Може се претпо-
ставити да је било (свакако не у самој кући где су се најпре окупили, и у пространом дворишту и 
испред куће, већ у црквеној порти где су потом прешли) до 700 Сремаца. Види: Румски збор, 
Гласник−Glasnik, Ср. Карловци, бр. 12 од 14/27. новембра 1918 ; Српски лист, Нови Сад, бр. 17, од 
14. нов. 1918. (по ст. кал)

86 Хрватски државни архив, Загреб, Хр-ХДА-124-3-1-257, Резолуција збора у Руми; Душан Ву-
летић, Народни збор у Руми, Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918, Нови Сад 1993, 
160−161.

87 Делегати из Срема су били: Јован Радивојевић, Емилијан Грбић, Влада Савић − Шукац и 
Милан Костић Види: Д. Његован, З. Вељановић, Од сна до јаве. Присаједињење Војводине Србији, 
каталог изложбе, Музеј Војводине, Нови Сад, 2018, 95, 135.

88 Изворно, датуми у оновременим српским листовима,  плакатима и документима су били ис-
писани по старом календару. У нашем тексту пишемо их по новом календару.
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њевце, Словаке, Шокце, Русине, Хрвате, да спроведу избор својих посланика за 
предстојећу скупштину у Новом Саду и „одлуче слободно о својој вољи којој др-
жави желе да припадну”.89 У Прогласу је наглашено да право гласa, односно да 
бирају и да буду бирани имају „сви мушки и женски чланови општине који су на-
вршили 20 година”. Биран је један посланик на хиљаду душа.90

Мада је Народно вијеће у Загребу (чије одлуке нису биле обавезујуће), дан 
раније изгласало уједињење свих јужнословенских земаља бивше Црно-жуте 
монархије укључујући и војвођанске области, о чему је писмом био обавештен 
Васа Стајић, Српски народни одбор у договору са осталим одборима у Банату, 
Бачкој и Барањи, а после спроведених избора у свим политичким општинама 
(одржаних од 18. до 24. новембра), 25. новембра 1918. године, у Новом Саду, у све-
чаној сали Гранд хотела отпочео је заседање Велике народне скупштине Срба, 
Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи. Учешће у раду Скуп-
штине узело је 757 посланика91 из 211 градова и сеоских општина Баната,92 Бач-
ке93 и Барање,94 који су представљали све тада активне политичке странке (Де-
мократска, Радикална, Социјалдемократска и Словачка народна партија) и гру-
пе.95 Срба је било 578, Буњеваца 84, Словака 62, Русина 21, Немаца 6, Шокаца 3, 
Хрвата 2 и Мађара један. 

Као гости, Скупштини су присуствовала четири делегата из Срема, члано-
ви Српског народног одбора у Новом Саду, чланови Српске народне одбране из 
Новог Сада, политичари из Београда (Краљевине Србије), те известан број срп-
ских и француских официра који су се затекли у граду, као и позвано грађан-
ство.

89 Сазив народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена, Српски лист, Нови Сад, бр. 11, 
6. новембар 1918; Сазив народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена, Слобода, Нови 
Сад, бр. 12, 6/19. новембар 1918.

90 Исто.
91 Исказани број присутних посланика на Великој народној скупштини Срба, Буњеваца и 

осталих Словена у Новом Саду је наведен на основу сачуваних пуномоћја која су посланици 
били дужни да понесу са собом и покажу верификационој комисији приликом уласка у скуп-
штинску салу. По предаји пуномоћја, комисија је сваком посланику потврђивала мандат на тај 
начин што му је давала улазницу за скупштину на којој је исписивала његово име и презиме и 
редни број по приспећу. Музеј Војводине, одељење Музеј присаједињења 1918, Збирка историј-
ских предмета, инв. бр. 11. Улазница са именом Константина Костића, посланика из Опова је 
изложена на сталној поставци Музеја присаједињења 1918.

92 На Великој народној скупштини најбројнији су били посланици из Баната: који су дошли из 
132 политичке општине (градова и села) у укупном броју од 389 посланика. Банаћани су чинили 
већину од преко 50% присутних посланика и како вели др Жупански: „У том великом питању 
Банат је одлучио. Сем спорадичних гласова из Панчева и из Вел. Кикинде, цео је Банат био за 
то, да се Војводина присаједини Мајци Србији”. Види: Споменица ослобођења..., 148.

93 Бачвани су дошли из 66 политичких општина, укупно 351 посланик.
94 Барањци су дошли из девет политичких општина, укупно 17 посланика.
95 Један број изабраних посланика, због болести није дошао на Скупштину и отуда је разлика 

у броју између изабраних на зборовима политичких општина и присутних посланика. .
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После уводних говора, прочитани су предлози и приступило се гласању на 
коме су свих 757 посланика исказали једнодушје и акламацијом изгласали дуго 
прижељкиване одлуке: 

 1. Прекид државно-правних веза са Угарском, и 
 2. Прикључење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији. 
Потом је изабран Велики народни савет и др Славко Милетић за председ-

ника, са функцијом да доноси потребне уредбе и наредбе и да поставља Народну 
управу као извршни орган Савета, као и да врши надзор над њом. Народну упра-
ву су чинили следећи одсеци на чијем челу су стајали народни повереници са за-
меником и потребним особљем: 1. Политички послови, 2. Унутрашњи послови, 3. 
Правосуђе, 4. Просвета, 5. Финансије, 6. Саобраћај, 7. Привреда, 8. Прехрана и 
снабдевање, 9. Социјалне реформе, 10. Народно здравље, и 11. Народна одбрана. 
Потом се Скупштини обратио Јан Груњик, словачки посланик из Петровца, који 
је прочитао изјаву Скупштине посланика словачких општина у Бачкој, Банату и 
Срему, у којој су они са своје стране изгласали присаједињење новој држави. 

Одмах затим одржана је прва седница Великог народног савета која је иза-
брала два одбора: први за састављање пословника Савета и устројства Народне 
управе и други, за предлагање кандидата за чланове Народне управе. На првој 
седници НУ је донела одлуку о преузимању власти на целој територији БББ и о 
томе обавестила дотадашње органе власти.96 

Да би саопштили донете одлуке Влади Краљевине Србије, Велика народна 
скупштина је послала своје делегате у Београд.97 Тим чином била је заокружена 
вековна борба Срба у Банату, Бачкој, Барањи за ослобођење и уједињење са ма-
тицом Србијом. Тим чином црвено-плаво-бели барјак развиорио се после 70 го-
дина поново над Војводином Српском.

* * *
После само неколико дана, дакле 1. децембра 1918. године, у кући Крсмано-

вића на Теразијама у Београду, регент Александар Карађорђевић, у име краља 
Петра I Карађорђевића  прогласио је нову државу: Краљевство Срба, Хрвата и 
Словенаца.98 У нову државну заједницу југословенских народа, војвођанске 
области Банат, Бачка, Барања, као и Срем, на основу одлуке Велике народне 
скупштине у Новом Саду ушле су као саставни део Краљевине Србије.

96 ИАЗр, Ф. 486, Записник од 26. нов./9. дец. 1918. Одлуку о разрешењу свих СНО/В па и  СНО у Вел. 
Бечкереку пренео је др Жупански 9. децембра 1918.

97 Архив Србије, МИД, ПО1918, фас. 10, дос. 5, Писмо ВН Савета Влади Кр. Србије од 4. 
дец.1918. 

98 Алтернативни циљеви да се око Србије уједине само оне земље штокавског наречја нису 
биле јасно формулисане у неком званичном акту, али били су присутни како у Србији, тако и 
код великих сила Британије, Француске и Русије. Види: Милорад Екмечић, Дуго кретање изме-
ђу клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492−1992), Београд 2010, 350; Милорад Екме-
чић, Ратни циљеви Србије 1914, Београд 1973. 
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ЗАКЉУЧАК

Код Срба с обе стране Дунава и Саве никада није престала да постоји 
свест о истокрвности и једнодушности. Отуда су бројне везе и делања на уза-
јамном помагању и у добру и у злу: у културном и духовном уздизању или у 
устанцима  против Османлија и српског народног покрета и борбе за опста-
нак Српске Војводине. Идејна свест Срба била је у свеприсутној и никад не-
потиснутој државотворности код народних, световних и духовних првака, 
али и обичног народа и у најудаљенијем и најмањем селу. 

У моменту када су опште прилике постале повољне за реализацију ује-
дињења, а то је била херојска победа српске војске у Првом светском рату, на-
род у војвођанским областима: Банату, Бачкој, Барањи са својим првацима 
које је предводио Јаша Томић, на Великој народној скупштини Срба, Буњева-
ца, Словака и осталих Словена у Новом Саду 25. новембра 1918. године, про-
гласио је отцепљење од Угарске. Истовремено, изгласао је присаједињење ма-
тици Србији, а потом пригрлио 1. децембра 1918. године и Србе који су живели 
преко Дрине и Уне, као и остале Словене у јединствену југословенску државу. 
То је био несумњиво прогресиван чин који је испунио вековни сан о ослобо-
ђењу и уједињењу Срба у јединствену државу. Отуда је одлука Велике народ-
не скупштине у Новом Саду о присаједињењу Баната, Бачке и Барање Краље-
вини Србији свакако један од најзначајнијих догађаја у новијој историји срп-
ског народа, а њене последице су видљиве до данашњег дана.  

У потирању старе недемократске, а оснивању нове народне власти (СНО 
и СНС) и освајању слободе и народних права, као и дочеку српске војске, орга-
низовању зборова, избору  посланика и учествовању у Великој народној скуп-
штини у Новом Саду где су донете одлуке о отцепљењу од Угарске и присаје-
дињењу матици Србији и широј јужнословенској заједници, велики допринос 
су дали и великобечкеречки Срби. Уосталом, они су и основали први Српски 
народни одбор у војвођанским областима, подстакли оснивање Српског на-
родног одбора у Новом Саду; на Велику народну скупштину Срба, Буњеваца 
и осталих Словена у Новом Саду 25. новембра 1918. године, бечкеречки посла-
ници др Славко Жупански, др Андрија Васић, прота Жарко Стакић, др Емил 
Гаврила, Живко Ж. Терзин, Бранко А. Јовановић, Божидар Божа Јовановић, 
Сава Рада Радованчев и Жива Анђелов пошли су са јединственом одлуком у 
недрима на којој је писало: „Вел. бечкеречки српски народни одбор тежи и 
жели, да се ми припојимо Србији и тек после сједињења нашег са Србијом 
нека се одлучи судбина Југославије”.99

99 ИАЗр, Ф. 486, Српски народни одбор у Вел. Бечкереку, Записник од 9/22. новембра 1918. го-
дине. 
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SUMMARY

The awareness of oneness and that of the same blood never ceased to exist 
among Serbs on both sides of Danube. From it came a vast number of connection 
along with helping hands in both good and evil times: in cultural and spiritual 
growth or during the uprising against the Ottomans, the fight of Serbian National 
Movement and preservation of Serbian Vojvodina. The state formatting 
consciousness remained ever present among Serbian national and spiritual 
leaders and was never suppressed even among people living far away in distant 
and small villages.

 In the time when the conditions for realization of the unification were finally 
met i.e. the heroic victory of the Serbian Army in The First World War, people in 
regions of Vojvodina: Banat, Bačka, Baranja, with their leaders led by Jaša Tomić 
declared the secession from Hungary at the Great National Assembly of Serbs, 
Bunjevci, Slovaks and other Slavs held in Novi Sad on 25th of November 1918.  At 
the same time, they voted for the unification to Serbia. The Serbs living on the 
other side of Drava and Una rivers both with other Slavs were also unified on 1st of 
December 1918, in a sovereign Yugoslav state. It was with no doubt a progressive 
act that realized a centuries long dream of all Serbs being liberated and unified in 
one state. The significance of the decision of unification of Banat, Bačka and 
Baranja to Serbia, made at the Great National Assembly in Novi Sad, stands out as 
one of the most important events in modern Serbian history with aftermath being 
visible even today.

 Serbs from Bečkerek made a great contribution in ending the old non-
democratic system, and establishing a new national reign (with Serbian National 
Councils and Serbian National Guard) altogether with winning freedom and 
national rights, as well as welcoming the Serbian Army and conducting the election 
of the peoples’ representatives for the Great National Assembly in Novi Sad that 
voted secession from Hungary and unification to Serbia and wider Yugoslav state. 
Indeed, they created the first Serbian National Council in Vojvodina and aided the 
formation of the same Council in Novi Sad; The representatives of Bečkerek Serbs 
Slavko Županski PhD, Andrija Vasić PhD, archpriest Žarko Stakić, Emil Gavrila 
PhD, Živko Ž. Terzin, Branko A. Jovanović, Božidar Boža Jovanović, Sava Rada 
Radovančev and Živa Anđelov went at the Great National Assembly of Serbs, 
Bunjevci and other Slavs held in Novi Sad on 25th of November 1918, with a single 
decision that says: “Serbian National Council of Veliki Bečkerek wishes and wants 
that we may first be unified to Serbia, only after that let the fate of Yugoslavia be 
decided.“100 

100 IAZr, F. 486, Srpski narodni odbor u Vel. Bečkereku, Zapisnik od 9/22. novembra 1918. godine. 
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ИСТОРИЈСКА БЕЛЕШКА О ФОНДУ 

СРПСКИ НАРОДНИ ОДБОР  
У ВЕЛИКОМ БЕЧКЕРЕКУ

 (1918–1919) 1918–1918.

 
 
 

Основне карактеристике садржаја грађе

Архивску грађу чине записници који су вођени на седницама Српског 
народног одбора у Великом Бечкереку. У сваком од њих су описане радње које 
су чинили чланови СНО у борби за своју политичку еманципацију и освајање 
власти у Великом Бечкереку, дочеку српске војске која је донела ослобођење 
из „аустроугарског казамата” и дугоочекивану слободу, организовање месних 
српских народних одбора у политичким општинама („провинцијалу”) у То-
ронталској жупанији (односно данашњем Банату), припрему Великобечкере-
чана и „провинцијала” за Велику народну скупштину у Новом Саду и одлуч-
ност да се тако крене са једнодушним ставом за директно присаједињење 
Краљевини Србији.  Последња седница Српског народног одбора у Великом 
Бечкереку описана је у записнику као сажетак свега онога што се догодило 
од пробоја Солунског фронта; оснивања Српског народног одбора у Великом 
Бечкереку; ослобођења и Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и оста-
лих Словена у Новом Саду 25. новембра 1918, и присаједињења Баната, Бачке 
и Барање Краљевини Србији, па до разрешења народних одбора (самим тим и 
СНО у Великом Бечкереку); почетак рада Народне управе у Новом Саду која 
је поставила нове чиновнике и увела их у звања. На крају, о постављању спо-
мен-плоче са именима чланова Српског народног одбора на Жупанијској 
згради.

После преузимања грађе, у Историјском архиву Зрењанин уписан је у 
улазну књигу инвентара под бројем 486 и смештен у депо, у јужном крилу 
Градске куће, иначе седишту Историјског архива. У записнику Комисије101 је 

101 Примопредајну комисију чинили су Јован Палфи (Историјски архив Зрењанин), мр Слобо-
дан Радовановић и Митар Крејић (Архив Војводине).
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наведено да је фонд „регистратурски сређен”102 и да се „архивска грађа састо-
ји од списа (1 кутије) у количини од 0,15 дуж. метра”. 

Архивски фонд (Ф. 486) састоји се од једне кутије у количини од 0,12 ме-
тара. Списи нису сачувани у потпуности, недостаје први записник103 и делови 
записника који су уписани под бр. 7 у Аналитичком инвентару СНО у Вели-
ком Бечкереку. Сачувана је и непотпуна службена кореспонденција са ме-
сним српским народним одборима које је великобечкеречки Српски народни 
одбор у сарадњи са локалним становништвом основао, или координисао њи-
хово оснивање: СНО Перлез, СНО Тараш, СНО Кумане, СНВ Јарковац, и СНО 
Баранда. Такође, и неколико докумената Великобечкеречке добротворне за-
друге „Српкиња”, Команде 3. батаљона Другог пешадијског пука „Књаз Миха-
ило”; Команде Банатских железница у Темишвару, као и један предмет који 
припада Српској војној команди у Темишвару. У сачуваним документима се 
уочава примена канцеларијског пословања, тј., списи су већином редовно за-
вођени, што недвосмислено указује на то да је постојала и деловодна књига. У 
пет документа (од 10. и 11. децембра 1918) административни број није заведен, 
а у оним последњим, сачуван је онај, под бројем 213/1918, што указује да је 
било, најмање 213 документа. 

Дакле, архивска грађа је преузета несређена и непописана (и без описа 
физичког стања грађе), па остаје нејасно шта је све преузето, јер му недостају 
извесни делови, као и основни апарат канцеларијског пословања (деловодна-
/е књига/е). Стога је било потребно да грађа буде архивистички сређена и об-
рађена, што је по пријему и учињено, 1997. године. Тада су израђена научно-
информативна средства о архивској грађи, а сачуван је само аналитички ин-
вентар.104 Фонд до сада није категорисан.

Оригинали свих записника и докумената које је стварао СНО у Великом 
Бечкереку се чувају у фонду (Ф. 486) Српски  народни одбор у Великом Беч-
кереку:  9 записника (1–9) и 28 осталих докумената (8–34, 36), као и 1 плакат 
Народне управе за БББ, Одсек за унутрашње послове (који обавештава гра-
ђане да су дужни да се лојално понашају према властима и не шире гласине 
које проузрокују лоше стање. У противном ће бити предузете репресивне 

102 „Регистратурски сређен” је архивистички израз за регистратурски материјал који се преу-
зима из регистратуре по редоследу како је складиштен на полицама. Нпр: од редног броја 1 до 
редног броја 150. Односи се на јединице паковања, углавном регистраторе, кутије, фасцикле, 
свежњеве. Овај израз се више не употребљава у стручној архивистичкој терминологији, јер ар-
хивски фонд може бити само архивистички сређен (према прописаним архивистичким прин-
ципима и евиденцијама које се воде у радном картону), а завршна фаза сређеног фонда и обра-
ђене грађе је израда научноинформативних средства, сумарног и аналитичког инвентара.

103 Мисли се на Записник са оснивачке седнице која је одржана у згради СПЦО у преподнев-
ним сатима 31. октобра 1918.

104 Сумарни инвентар или радни картон нисмо пронашли. У Водичу кроз архивске фондове 
Историјског архива Зрењанин, св. 1, Зрењанин 2007, обрађено је првих 200 фондова и збирки, 
св. 2 је у штампи, а рад на св. 3 је у току. 



47

мере). Записници су писани руком, црним мастилом. Остала документа су 
писана руком, црним мастилом, графитном оловком и писаћом машином, на 
српском језику, ћириличким писмом, осим документа под архивским бројем 
21, 26, 31, 33, 34. и 35. (један део), у којем има исписаних страница на мађар-
ском језику, и страница куцаних писаћом машином. Плакат (арх. бр. 36) је 
штампан. Документ под бр. 35, не припада овом фонду. За сада немамо сазна-
ња о томе да ли се докумената која недостају, налазе у другим архивима у Ре-
публици Србији, или земљама бивше СФРЈ, или суседне Румуније.105

Историјат ствараоца фонда Српски народни одбор  
у Великом Бечкереку

После пробоја Солунског фронта у силовитом налету српске војске рас-
падале су се аустроугарске линије. Одбачене и поражене јединице, под стал-
ним гоњењем српске војске  повлачиле су се пред српским јединицама, што је 
изазвало велико незадовољство становништва, панику и нереде у угарском 
делу Хабзбуршке монархије. Владајућа политичка елита у Будимпешти, да би 
одржала власт, приступила је коренитим променама изгуравши у први план 
грофа Михаља Карољија, либералног грађанског политичара који је успео да 
створи коалицију странака демократске оријентације и са њима формира 25. 
октобра 1918. године, Мађарско национално веће којем је био председник. 
Међутим, у Бечу нису прихватали Карољијеве тежње за реформама и демо-
кратизацијом друштва, па је у Будимпешти у ноћи између 30. и 31. октобра 
1918. године, избила револуција „јесењих ружа” која је довела Карољија и 
МНВ на чело Угарске. Одмах потом, Карољи је радио на придобијању станов-
ништва и разаслао је проглас мађарском народу којим му је обећао аграрну 
реформу, праведнију социјалну политику, заштиту радника, опште право 
гласа, слободу штампе и говора, амнестију за све политичке интернирце и за-
творенике и збрињавање демобилисаних војника. Истовремено, управним 
органима је преко којих је настојао да организује и учврсти власт, поручио да 
свуда оснивају мађарска народна већа (МНВ) са задатком да од актуелне вла-
сти преузимају све јавне функције и управу, што су они и отпочели. 

Пажња се поклањала рубним жупанијама, јер је један од главних циљева 
Карољијеве владе био да обезбеди целовитост у границама угарског дела Хаб-
збуршке монархије. Нарочита пажња је била усмерена на јужне границе пре-
ма Сави и Дунаву према којима се, с једне стране у незадрживом налету кре-
тала српска војска ослобађајући своју отаџбину, и с друге стране са које су 
стизале поражене и разбијене војне јединице, многобројни рањеници, демо-

105 Наредна истраживања ће потврдити, или оповргнути постојање недостајућих записника 
или предмета.
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билисани војници, али и дезертери носећи осим паничног страха за голи жи-
вот и великог разочарења и идеје о нужним променама, па и обрачуну са вла-
стима, богаташима, ратним профитерима, које су довеле до тога и коју су сма-
трали за главног кривца војне, државне и на крају своје личне пропасти. 

О догађајима у Будимпешти, становништво Великог Бечкерека су оба-
вестиле дневне новине Торонтал, а поджупана Агоштона службена депеша о 
успостављању нове  власти, као и порука да се промене учине и у свим жупа-
нијама, па и у Торонталској. Већ истог дана (31. октобра 1918), заказао је у по-
подневним часовима збор са намером да оснује Мађарско национално веће и 
изабере чланове Народног већа за Торонталску жупанију, а потом да форми-
ра и Народну гарду која би оружаном силом штитила новоосноване органе 
власти, новоуспостављени државни поредак, имовину и одржавала ред и мир 
у Жупанији. Отуда је  начинио широку листу личности које је требало да буду 
позване, а међу њима је било, поред угледних политичара, жупанијских и суд-
ских службеника, адвоката, лекара, новинара и других јавних личности укљу-
чујући све сталеже владајуће нације, и народе које су живеле у Торонталској 
жупанији, односно Банату, па и Срба. Били су позвани и Срби, и то, најуглед-
није јавне личности међу којима и др Славко Жупански, др Адрија Васић и 
други, потом готово сви „интернирци”, а нарочито „велеиздајници”,  рачунају-
ћи да ће се они радо одазвати и бити кооперативни, јер су их колико до јуче 
угарске власти прогањале и хапсиле, а ето, од нове демократске мађарске 
власти рехабилитовани су као равноправни судеоници у политичком животу, 
па и власти. 

У новонасталој ситуацији, у општој грозници, великобечкеречки Срби 
су показали да су дорасли времену и ситуацији. У току раног преподнева, 31. 
октобра 1918. године,  састали су се др Славко Жупански и др Андрија Васић 
и отпочели разговор о томе шта ваља чинити у том часу, и одлучили су да сво-
ју судбину узму у своје руке и не приступе Мађарском народном већу, већ да 
претекну Мађаре, и оснују свој, Српски народни одбор. У вези с тим др Жу-
пански и др Васић су већ истог дана сазвали састанак виђенијих Срба у малој 
дворани Српске православне црквене општине у центру града. Прота Жарко 
Стакић, прота Драгутин Мојић, др Славко Жупански, др Андрија Васић, 
Живко Ж. Терзин, Милан Ракић, Паја Ристић, Светозар Исаковић и Јефта 
Вуков су после излагања др Жупанског о ситуацији у Будимпешти, Жупанији 
и Великом Бечкереку, као и о намерама др Агоштона, и о његовом предлогу о 
потреби да Срби у Великом Бечкереку оснују засебно револуционарно тело 
које ће заступати и штитити интересе Срба у Граду једнодушно решили, да 
се у Великом Бечкереку оснује Српски народни одбор и Српска народна стра-
жа која би била гарант самом СНО, али и свом српском становништву. 
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С обзиром на то да није било пуно времена већ на том, првом састанку, 
тек основаног Српског народног одбора, јавио се као један од задатака да се 
деловање прошири на цео средњи и горњи Банат, односно „где год има Срба”. 
Тако је окончана прва седница Српског народног одбора у Великом Бечкере-
ку, првооснованог, у Банату, Бачкој и Барањи. 

Истог дана, поподне, по заказаном часу и позиву др Агоштона, српски 
представници са др С. Жупанским и др А. Васићем на челу, појавили су се у 
Торонталској касини на мађарском збору са „готовим чином”, а др Жупански 
је обавестио присутне да и Срби попут Мађара, прихватају прокламован 
принцип народног самоопредељења и да су у вези с тим основали свој народ-
ни одбор. Осим тога, српска делегација је предложила да свако са своје стра-
не утиче код својих сународника на поштовање јавног реда и мира у граду и 
да се помире са српски ставом и основаним Српским народним одбором као 
политичком стварношћу. 

Сутрадан, у порти СПЦО се приступило самом чину организовања На-
родне страже, а потом је први пут после Српског народног покрета 1848/49, и 
проглашења Војводовине  Србије, била истакнута национална тробојка на 
згради Црквене општине. 

После три дана, 3. новембра 1918. године, од збора у Торонталској каси-
ни, основано је Мађарско народно веће (МНВ) на челу са адвокатом и полити-
чарем Имреом Варадијем. Истовремено је основана и Народна гарда. Од тог 
времена је дуализам власти у Граду и Жупанији постала свакодневица, која 
ће сваког наредног дана јачати Српски народни одбор, а слабити Мађарско 
народно веће. 

Поступајући промишљеније и делујући одлучније и организованије 
Српски народни одбор је преузео у своје руке и под своју надлежност и кон-
тролу све важније објекте: Пошту, Аустро-угарску банку и Железничку ста-
ницу. Убрзо је контролисао и путне правце као и већи број села око самог 
града, а потом и шире по Банату. Одлучним и правоваљаним деловањем Срп-
ски народни одбор, становништву у граду, али и шире у Банату, наметнуо се 
као истинска политичка снага која је била спремна у исто време да води по-
литичке послове и заштити грађане од хаоса и нереда, баш као и становни-
штво у околним политичким општинама где су основани тамошњи српски 
народни одбори и српске народне страже. А потом да се посвети организова-
њу дочека српске војске. Великобечкеречки Српки народни одбор заседао је 
свакодневно обично у вечерњим сатима. Као задатак од прворазредног знача-
ја је био повезивање са Новим Садом, Јашом Томићем, Митом Клицином и 
другим политичким првацима. У вези с тим др Жупански и Живко Терзин су 
отишли 2. новембра у Нови Сад на договор о даљим акцијама и присуствовали 
су оснивању Српског народног одбора у Новом Саду који је почетком јесени 
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1918. године постао централни одбор, односно политичко тело за Банат, Бач-
ку и Барању.  

* * *
Када су се јединице Моравске дивизије српске војске пребациле на ба-

натску страну Дунава и 9. новембра 1918. запоселе Панчево, мађарска управа 
и жандармерија је замолила челнике СНО да издејствује од њих да у војном по-
ходу на север „избегну битку око Великог Бечкерека и да поштеде град”. Су-
традан је српска делегација отишла у Панчево и по повратку саопштила да ће 
српска војска 16. новембра 1918. године стићи пред Велики Бечкерек. На те ве-
сти, већ сутрадан, почела је најхитнија евакуација и повлачење немачке  вој-
ске из Великог Бечкерека на север према Сегедину.

У преподневним сатима 17. новембра 1918, Други пешадијски пук „Књаз 
Михаило” славни Гвоздени пук српске војске, коју је предводио пуковник Дра-
гутин Ристић, умарширао је у Велики Бечкерек ка Жупанијској згради где их 
је дочекало становништво из града и околине. Са балкона Жупаније, народу су 
се обратили др Жупански и пуковник Ристић, а потом су отишли у Српску 
православну цркву где је прота Жарко Стакић одржао Благодарење. 

Сутрадан, 18. новембра 1918. године, почело је преузимање управе над 
Градом и Жупанијом. До 19 сати, сва Градска и Жупанијска управа била је у 
рукама Српског народног одбора, а на зградама су се, уместо угарских застава 
и симбола, вијориле српске тробојке.            

* * *
Српски народни одбор је у Српском листу 19. новембра 1918. године, и 

листу Социјалдемократске странке Слобода, и у засебном формату, као плакат 
објавио Проглас којим су позвали становништво војвођанских области Србе, 
Буњевце, Словаке, Шокце, Русине, Хрвате, да спроведу избор својих послани-
ка за предстојећу Скупштину у Новом Саду и „[…]одлуче слободно о својој 
вољи којој држави желе да припадну”. У Прогласу је наглашено да право гласа, 
односно да бирају и да буду бирани имају „[…]сви мушки и женски чланови оп-
штине који су навршили 20 година”. Биран је један посланик на хиљаду душа.

Српски народни одбор у договору са осталим одборима у Банату, Бачкој и 
Барањи, а после спроведених избора у свим политичким општинама (одржа-
них 18–24. новембра), 25. новембра 1918. године, у Новом Саду, у свечаној сали 
Гранд хотела отпочео заседање Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и 
осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи. Учешће у раду Скупштине узело 
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је 757 посланика из 211 градова и сеоских општина Баната,106 Бачке107 и Бара-
ње,108 који су сачињавали представнике свих политичких странака које су 
тада биле активне (Демократска, Радикална, Социјалдемократска и Словачка 
народна партија) и група.109 Срба је било 578, Буњеваца 84, Словака 62, Русина 
21, Немаца 6, Шокаца 3, Хрвата 2 и Мађара један. 

Као гости Скупштини су присуствовала четири делегата из Срема, чла-
нови Српске народне одбране из Новог Сада, политичари из Београда (Краље-
вине Србије), те известан број српских и француских официра који су се зате-
кли у граду, као и позвано грађанство.

После уводних говора прочитани су предлози и приступило гласању на 
коме су свих 757 посланика исказали једнодушје и акламацијом изгласали 
дуго прижељкиване одлуке: 

 3. Прекид државно-правних веза са Угарском, и 
 4. Прикључење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији. 
Пошто је изабран Велики народни савет и др Славко Милетић за пред-

седника, са функцијом да доноси потребне уредбе и наредбе и да представља 
Народну управу као извршни орган Савета и да врши надзор над њом. 

Да би саопштили одлуке, Велика народна скупштина је послала своје де-
легате Влади Краљевине Србије, која их је прихватила. Тим чином била је зао-
кружена вековна борба Срба у Банату, Бачкој и Барањи за ослобођење и уједи-
њење са матицом Србијом. Тим чином црвено-плаво-бели барјак поново се 
развијорио после 70 година над Војводином Српском.

* * *
После само неколико дана, дакле 1. децембра 1918. године, у кући Крсман-

ца на Теразијама у Београду, регент Александар Карађорђевић, у име краља 
Петра I Карађорђевића,  прогласио је нову државу: Краљевство Срба, Хрвата и 
Словенаца. У нову државну заједницу југословенских народа, војвођанске 
области Банат, Бачка, Барања су на основу одлуке Велике народне скупштине 
у Новом Саду, ушле као саставни део Краљевине Србије.

106 На Великој народној скупштини најбројнији су били посланици из Баната: који су дошли из 
132 политичке општине (градова и села) у укупном броју од 389 посланика. Банаћани су чинили 
већину од преко 50% присутних посланика и како вели др Жупански: „У том великом питању 
Банат је одлучио. Сем спорадичних гласова из Панчева и из Вел. Кикинде, цео је Банат био за 
то, да се Војводина присаједини Мајци Србији”. Споменица ослобођења…, 148.

107 Бачвани су дошли из 66 политичких општина, укупно 351 посланик.
108 Барањци су дошли из девет политичких општина, укупно 17 посланика.
109 Један број изабраних посланика није дошао на Скупштину због болести, и отуда је разлика 

у броју између изабраних на зборовима политичких општина и присутних посланика на самој 
Скупштини.
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Историјат архивског фонда

Прва сазнања о архиви Српског народног одбора Велики Бечкерек у не-
достатку писаних историјских извора добили смо на посредан начин.110 Архи-
ва Српског народног одбора у Новом Саду као и поједине архиве српских на-
родних одбора из Баната и Бачке,111 предате су на чување Државној архиви у 
Новом Саду (данашњи Архив Војводине. Назив установе се више пута мењао. 
У даљем тексту: Архив Војводине, скраћено: АВ), 1. маја 1927. године (Сл. нови-
не Краљевине СХС, бр. 106/1927). После Другог светског рата архива Српског 
народног одбора се налазила у згради Покрајинског извршног већа у Новом 
Саду. Током 1956. године, пресељена је у Сремске Карловце, у зграду Патри-
јаршијског двора где је тада било седиште Архива Војводине. Током смештаја 
у депое није био заведен као посебан фонд, нити је било евиденција о тој ар-
хиви, али ни било каквих сазнања. Током сређивања и обраде, фонд Народне 
управе за Банат, Бачку и Барању је издвојен из грађе Краљевске банске упра-
ве Дунавске бановине.112 Тада је и уочена архива Српског народног одбора Ве-
лики Бечкерек, која је предложена за издвајање у посебан фонд. То је и учи-
њено, али није рађено на његовом стручном, архивистичком сређивању. Кра-
јем 1989, предложен је за преузимање Историјском архиву Зрењанин, и до 
примопредаје је дошло 9. новембра 1989. године.113 После преузимања фонда 
у Историјском архиву Зрењанин, уписан је у улазну књигу инвентара под 
бројем Ф. 486. 

Опис печата

На Записницима Српског народног одбора налази се печат само у једном 
случају, односно на једном од сачуваних записника и то печат Српске право-
славне црквене општине: отисак је елипсастог облика, светлоплаве боје. 
Чине га две концентричне елипсе (спољашња дебља и унутрашња рубна тања) 
које су на окрајницама, односно спољњег дела печата. У горњем реду је испи-
сано великим словима (али нешто нижој градацији од доњег и средишњег 
реда) и српским језиком, ћириличким писмом: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА, у 

110 Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад 1999, 73–74. Решењем Министар-
ства унутрашњих дела архива народне управе за Банат, Бачку и Барању поверена је на чување 
Државној архиви у Новом Саду 1. маја 1927. године (Сл. новине Краљевине СХС, бр. 106/1927). Ар-
хивска грађа је приликом сређивања, издвојен из грађе Краљевске банске управе Дунавске ба-
новине. 

111 Прво СНО/В у Барањи је основано током новембра 1918, у Бремену. Других осам је основано 
на зборовима приликом избора посланика за ВНСк у Н. Саду. Архиве СНО/В нису предате.  

112 Фонд је сређиван више пута: 1967, 1983. и 1991. 
113 Записник о примопредаји бр. 416-39/2-89, од 9. 11. 1989. За Архив Војводине у својству пре-

давалаца архивске грађе, потписали су Митар М. Крејић и др Сава Живков, а примаоци су били 
Јован Палфи и Благоје Јованов као одговорно лице, тј. директор. 
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доњем реду ВЕЛ. БЕЧКЕРЕК, а у средини печата ЦРКВЕНА ОПШТИНА. Из-
међу натписа налазе се графичке стилизације које подсећају на гранчице 
биља, вероватно класа жита по којем је Банат био и остао препознатљив. 

Степен сачуваности

Записници су сачувани у већем делу, док су списи фрагментарно сачува-
ни. Књиге (деловодне) нису сачуване.

     Зоран Вељановић
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НАПОМЕНА ЧИТАОЦИМА

Публикација Записници Српског народног одбора у Великом Бечкереку 
1918, је заједничко издање Музеја Војводине и Историјског архива Зрењанина 
у едицији Присаједињење 1918. коју је установио Музеј у част стогодишњице 
„прикључења”, односно присаједињења Баната, Бачке и Барање Краљевини 
Србији 1918, а уредник ове едиције је Зоран Вељановић, заменик директора 
Музеја Војводине.

Грађу за књигу 9 у едицији, за објављивање су приредили Зоран Веља-
новић, архивски саветник и кустос-историчар у Музеју Војводине и Ванда 
Војводић Мицова, архивски саветник у Историјском архиву Зрењанин. 

Књига пред вама садржи оригиналне записнике који су настали радом 
Српског народног одбора у Великом Бечкереку током 1918. и остала сачувана 
документа СНО (решења, молбе, одлуке, службена кореспонденција итд.). 
Грађа се чува и стручно одржава у Историјском архиву Зрењанин, у фонду 
(Ф. 486) Српски народни одбор у Великом Бечкереку и Матици српској, Руко-
писном одељењу (РОМС), инв. бр. М. 7.417, а за публиковање је приређена пре-
ма методологији досадашње праксе САНУ и Катедре за историју Филозоф-
ског факултета у Новом Саду.

Језик и правопис. У записницима су доследно поштоване особености 
језика, правописа и стила изворне архивске грађе, а које припадају функцио-
налностилском комплексу одступања од општеважећих ортографских норми 
савременог српског језика у писању великог слова и употреби правописних 
(интерпункцијских) знакова (тачка, запета, црта, цртица, тачка запета, ком-
бинације тачке и заграде, знак процента). Тачка као помоћни правописни 
знак у записницима, писана је различито, са или без скраћеничке тачке и ме-
ђусловних белина: у верзалним скраћеницама (С.Н.О./СНО/С Н О – Српски 
народни одбор), иза сажетих скраћеница састављених од првог и последњег 
слова или слогова (Др./Др/др./Д-р – доктор наука; г./год. /го. итд.), мерним 
скраћеницама (кг./м.) пресловљено, почетним скраћеницама које су углавном 
сведене на ужи или шири почетак речи (нпр. п. председник/ппредседник/п 
председник; ппуковник/ппук). Ипак, без обзира на врсту употребљених скра-
ћеница и честу употребу слободнијег скраћивања речи, оне су у контексту ја-
сне и недвосмислене. Интервенисано је само у писању тачке на крају речени-
це, када је она у оригиналу недостајала. 

Тиме смо желели да сачувамо аутентичност језика и административног 
стила, као и додатне емоционалне и експресивне особине исказа документа. 
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То се пре свега види у различитим начинима обраћања, употреби архаичних 
речи, израза и термина у канцеларијском пословању тога времена, германи-
змима и другим туђицама, као и употреби вишечланих назива инстанци др-
жавне и црквене управе и хијерархије. Остала решења оновремене лексике и 
правописног узуса која се не подударају са општеважећом нормом савреме-
ног српског језика, вероватно су била инспирисана социолингвистичким ра-
злозима и такође су у потпуности поштована.

Очигледне омашке и грешке у писању имена и презимена, такође су за-
држане, да би препис остао веран оригиналу. То се посебно односи код наво-
ђења следећих личности: Пршић, уместо Прешић; Јелечић уместо Јелачић; 
Веиновић и Вејновић уместо Веновић итд. Садржајне грешке су такође сачу-
ване. Уколико нека реч ипак није исчитана, могуће објашњење је наведено у 
фусноти.

Навођење датума. Грегоријански календар у Краљевству СХС званично 
је прихваћен Законом о изједначавању старог и новог календара од 10. јануа-
ра 1919. године. Према овом закону, на дан, 15. јануара по јулијанском кален-
дару, престао је да важи стари календар и исти дан, 28. јануара по грегоријан-
ском календару, уведено је ново рачунање времена. У Банату, Бачкој и Бара-
њи, као саставним деловима Аустро-Угарске, пре присаједињења Краљевини 
Србији био је у употреби грегоријански календар. У оригиналним записни-
цима СНО (и осталим сачуваним документима) датуми су навођени недо-
следно, по старом, али и по новом календару. У препису докумената у овој 
књизи, датуми су остављени као у оригиналу, а у Садржају су наведена оба 
датума у загради. У текстовима који предходе Записницима: 39 дана који су 
променили Банат и Историјска белешка о фонду датуми су писани по новом 
тј, грегоријанском каледару.

Историјску белешку о фонду за потребе овог издања, саставио је Зоран 
Вељановић, архивски саветник.

Маја Гојковић





I

СРПСКИ НАРОДНИ ОДБОР

У ВЕЛИКОМ БЕЧКЕРЕКУ 





59

 
 
 
 
 

Записник

седнице месног српског народног одбора, одржане у Вел. Бечкереку, 
2/15. новембра 1918.

Председава: др. Славко Жупански,114  председник
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа.

Присутни чланови: Др. Андрија Васић115 и Живко Ж. Терзин116 потпред-
седници, преч. Г. Жарко Стакић, прота, Иван Богојевић, Живојин Терзин, 
Пера Стајић, Паја Ристић, Јован Стефановић, Михаило Шипош, Коста Ракић, 
Емил Јовановић, Пера Турински, Јефта Вуков, Милан Радић, Жива Јанкахи-
дац, Душан Радивојевић, Божа Јовановић, Пера Субић, Пера Вуков, др. Ми-
лан Влајковић, Радивој Дадић, Јован Крижанов, Ђока Ристић, Светозар Иса-
ковић, Јован Бошковић, Паја Маринков, Паја Милићев, Миливој Бугарски, 
Иван Савић, Стеван Козловачки, Миливој Попов, Лазар Лехоћан, Иван Ми-
хајловић, Жива Коларов117, Никола Берберски, Коста Димитријевић, Миливој 
Мољац, Шандор Лујански, др. Милош Стакић, Никола Сувајџић, Душан Стан-

114 Др Славко Жупански (Меленци, Банат 30. 9. 1880 – Зрењанин, 15. 2. 1959). На иницијативу 
др Жупанског у згради Српске православне црквене општине у Вел. Бечкереку, 31. октобра 
1918, основан је Српски народни одбор. То је несумњиво био први СНО на територији Баната, 
Бачке и Барање. Учествовао је на Великој народној скупштини у Новом Саду (25. 11. 1918). Види 
напомену бр. 58.

115 Др Андрија Васић (Вршац, 12. 6. 1874 – Београд, 4. 6. 1955). Заједно са др Жупанским радио је 
на политичком организовању Срба у Вел. Бечкереку. У преподневним часовима 31. октобра 1918, 
основали су СНО у Вел. Бечкереку. Др Васић је био изабран за председника. На седници 2/15. 
новембра 1918, заменио је положај са др Жупанским који је постао председник, а др Васић пот-
председник. Учествовао је на Великој народној скупштини у Новом Саду (25.11.1918). Види на-
помену бр. 44

116 Живојин Живко Ж. Терзин (Вел. Кикинда, 1871 – Петровград, 1946). Вративши се из интер-
нације укључио се у политички живот. Приликом оснивања Српског народног одбора у Вели-
ком Бечкереку (31. 10. 1918) био је изабран за потпредседника. Као посланик из Вел. Бечкерека 
учествовао је на Великој народној скупштини у Новом Саду (25. 11. 1918). Види напомену бр. 60. 

117 Жива Коларов (Вел. Бечкереку, 1893 – Зрењанин, 8. 8. 1974) После завршетка Гимназије сту-
дирао је у Бечу, Грацу и Загребу. У Великом рату учествовао је као официр. Током бурних но-
вембарских дана био је члан СНО у Вел. Бечкереку. После рата је дипломирао и као професор је 
почео да ради 1925, у Трговачкој академији у Вел. Бечкереку. У истој школи био је и директор. 
За време Другог светског рата је био ухапшен. Пензионисан је 1960, као директор Економске 
школе у Зрењанину. Бавио се локалном историјом и објављивао је радове у научним и другим 
часописима. Такође, био је редован члан Историјског друштва у Новом Саду и повереник и 
председник Месног одбора Матице српске у Зрењанину. 
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ков, Цветко Мађарев, Богдан Живковић, Бранислав Стефановић, Јован Гли-
горовић, Коста Ћосић, Стеван Пиварски, Сава Радованчев и Богољуб Јанко-
вић.

Бр. 1.

Др Андрија Васић предлаже др Славка Жупанског за председника месне 
политичке општине, што присутни са узвиком „Живио” прихвађају.

Решено је: предлог г. Др. А. Васића пододбор једногласно усваја и др. 
Славко Жупанског бира за председника месне политичне општине града Вел. 
Бечкерека.

Бр. 2

Др. Славко Жупански заузимајући председничко место захваљује се на 
поклоњеном поверењу и уједно предлаже, да се досадашњем председнику др. 
Андрији Васићу на његовом досадашњем раду изрече и записнички убележи 
захвалност.

Решено је: поднешени предлог усваја се једногласно. 

Бр. 3

Живојин Терзин предлаже,  да се Љубомир Лукић млађи ухапси.
Решено је: овај пододбор нема екзекутивне власти, те према томе не 

може га ухапсити. 

Бр. 4.

Председник јавља, да наше страже на свим местима уредно раде, да же-
љезнице нити долазе, нити одлазе изузев мале жељезнице. Изнаша да је раз-
говарао са др. Варадијом118, а и по нас би добро било да влакови од Сегедина 
долазе, но исти ће долазити само у томе случају, ако ми гарантујемо, да ће од 
горе амо приспели влакови натраг се вратити.

118 Др Имре Варади, председник Мађарског народног већа у Великом Бечкереку. Заједно са др 
Агоштоном и др Перишићем спроводио је политику Карољијеве владе: придобијање становни-
штва за идеју независне мађарске државе. Њихово деловање у Мађарском националном већу је 
било различито од планова и рада Српског народног одбора у Вел. Бечкереку, тј., оно што су Ма-
ђари, позивајући се на прокламовано самоопредељење желели за себе, ускраћивали су другим 
народима па и Србима.
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Решено је: извештај г. председника узима се на знање, а овај одбор га-
рантује, да ће од Сегедина амо приспели особни влакови натраг се вратити.

Бр. 5.

Председник јавља, да су неки људи ноћас на станици напали нашу стра-
жу и на њу пуцали, нашто је гарда наша послала појачање, нападаче опколи-
ла, оружје од њих узела, амо их дотерала. Ови нападачи су после отпуштени.

Живојин Терзин предлаже да се у оваквим случајевима строжије посту-
пи.

Решено је: извештај г. председника узима се на знање с тим да се коман-
дант наше гарде г. Миша Веиновић119 упути да у будуће у оваквим случајеви-
ма строжије поступи.

Бр. 6.

Др Андрија Васић предлаже Бранислава Јелачића120 за перовођу овога 
одбора.

Решено је: за перовођу овога одбора једногласно бира се Бранислав Јела-
чић месни учитељ и перовођа месне црквене општине.

119 Михајло Миша Веиновић (Госпић, Лика, 1860 – Вел. Бечкерек, 1920). Војну академију завр-
шио је у Бечу, а потом је службовао у гарнизонима Аустро-Угарске монархије, да би највећи 
стаж имао као официр 29. регименте (пука) у Вел. Бечкереку, где се после пензионисања наста-
нио. Био је оснивач и председник „Сокола” у Вел. Бечкереку пре Великог рата, па је почетком 
рата био ухапшен, осумњичен за велеиздају и интерниран у сегедински затвор. Током бурних 
догађаја крајем октобра и новембра 1918, стао је уз српске прваке који су основали СНО а њега, 
као потпуковника у пензији, именовали за команданта Српске народне гарде/страже. Бриљант-
ни успеси великобечкеречке Народне страже током бурних новембарских дана 1918, у коме ни 
један младић није изгубио живот, његово су дело. 

120 Бранислав Јелачић (Сомбор, 1887 – Велики Бечкерек, 1927). У родном граду завршио је 
нижу Гимназију и Учитељску школу. У Суботици се запослио као хоровођа Српског певачког 
друштва. Музичку академију је почео да студира у Будимпешти, али је није завршио због лошег 
материјалног стања. У Суботицу се вратио 1909. године, а већ следеће године је био изабран за 
учитеља Српске народне основне школе у Вел. Бечкереку где се преселио. У Вел. Бечкереку је 
водио хор, секретарске послове Српске православне црквене општине и био наставник српског 
језика. За време Великог рата био је мобилисан у радничку бригаду где је тешко оболео. Био је 
члан и записничар СНО. После ослобођења 1918, био је секретар Жупаније и уредник Жупаниј-
ског службеног листа. Значајну улогу је имао у увођењу српске администрације после слома Ау-
стро-Угарске. Радио је на превођењу важећих законских прописа на српски језик. Због наруше-
ног здравственог стања пензионисан је већ 1925. године. 
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Бр. 7.

Председник изнаша, да је госп. Милан Радић, као председник одбора 
који се стара и води бригу око исхране месних грађана, јако оптерећен и пре-
длаже, да се његово место, а за повереника у Аустро-Угарској банци са другим 
лицем попуни.

Решено је: за повереника Аустро-Угарске банке бира се г. Миливој Попов 
главни књиговођа месне Аграрне банке. Досадашњи повереник г. М. Радић 
умољава се, да новоизабраном поверенику г. Миливоју Попову на лицу места 
агенде преда.

Бр. 8.

Председник предлаже, да одбор изабере себи два подпредседника.

Решено је: за подпредседнике овога одбора једногласно бирају се: г. Др. 
Андрија Васић и г. Живко Ж. Терзин.

Председник затвара седницу у 6 1/2 часова по подне.
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седнице месног српског народног одбора, одржане у Вел. Бечкереку, 5. нов. 
1918. године.

Председава: г. др. Славко Жупански, председник
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа.

Присутни чланови: Живко Ж. Терзин потпредседник, јереј Павле Милићев, 
Богдан Живковић, Бранко М. Јовановић, јереј Драгутин Мојић, Маша Латовљев, 
Жива Козловачки, Миша Дајић, Стеван Козловачки, Ђорђе Муц, Риста Ћурчин, 
Цвета Дајић, Паја Ристић, Пера Стајић, Живојин Терзин,121 др Андрија Васић, 
потпредседник Рада Цветков, Иван Богојевић, Пера Субић, Ђока Ристић,122 Лаза 
Радичев, Светислав Лала, Емил Јовановић, Миша Крањев, Лаза Крањев, Шурица 
Берберски, Паја Маринков Никола Гардиновачки, Ђока Куручки, др. Милан Влај-
ковић, Пера Вуков, Коста Ћосић, Јефта Вуков, Милан Радић, Мита Настић, Ми-
ленко Јовановић, Жива Милићев, Маринко Бађин, Јован Стефановић, Марко Ба-
калић, Ника Миља. Сава Рада Рованчев, Жива Јанкахидац, Ђока Козловачки, 
Тоша Ерцеган, Светозар Исаковић, Жарко Стакић, Михаило Шипош,123 Коста Ди-

121 Живојин Терзин (Велика Кикинда, 1869 – Зрењанин, 1957). Као млад је дошао у Вел. Бечке-
рек. По занимању је био трговац. У народу је био познат под именом „Мали Терзин”. Био је пове-
реник „Привредника” на овом подручју, организације која је бринула о сиромашној деци. „При-
вредник” је ову децу слао у привредно развијенија места на изучавање трговине и заната да би 
их на тај начин оспособио за живот. Ниједан национални, културни, просветни и друштвени 
покрет у Вел. Бечкереку није прошао без његовог учешћа. Одмах по избијању Велико рата је 
ухапшен, оптужен за велеиздају и интерниран у логор у Чорни. Био је члан СНО. Одликован је 
Орденом Светог Саве IV степена за велике заслуге у раду „Привредника”.

122 Ђока Ристић (Бечеј, 1871 – Велики Бечкерек, ?). У Новом Бечеју и Будимпешти је учио трго-
вину, а затим је 1894, дошао у Вел. Бечкерек код Штагелшмита. Сопствену трговину отворио је 
1903, и то је временом постала једна од најугледнијих продавница у граду. Текстилна роба, по-
готово штофови које је набављао били су на великом гласу. Имао је значајну улогу у привред-
ном животу града као председник Удружења трговаца (1922–1932), потпредседник Трговачке 
коморе (1925–1941), члан Управе Српске банке, оснивач и председник Задруге Срба привредни-
ка и један од оснивача Школе трговачке омладине (1922). Истицао се у културном и друштвеном 
животу, био је мецена певачких и других културних и добротворних друштава, био је дугогоди-
шњи часник Српске читаонице и директор Грађанске касине. Био је члан СНО, а после ослобо-
ђења и уједињења, одборник градске Скупштине.

123 Михаил Шипош (Темишвар, 7. 11. 1891 – Зрењанин, 5. 8. 1964). Основну школу и Гимназију 
са испитом зрелости завршио је у Новом Саду. Музиком је почео да се бави од првог разреда 
Гимназије, када је почео да учи да свира виолину код композитора Исидора Бајића. Због лошег 
материјалног стања, а и очеве жеље уписао је Богословију у Карловцима, коју је завршио јуна 
1914. За време Првог светског рата почео је да ради као болничар у болници у Српском учитељ-
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митријевић, др. Милош Стакић, Обрад Славков, Миливој Мољац,124 Стева Пивар-
ски, Радивој Дадић, Јоца Смедеревац, Љуба Лукић ст. Жива Воргић, Јоца Крижа-
нов, Војин Ђукић, Жива Пирошев, Пера Турински, Васа Лукић, Васа Цветков, 
Миливој Бугарски,125 Жива Козловачки ст. Шандор Лујански присутни чланови 
одбора. 

Бр. 1. 

Председатељ отвара одборску седницу у 10 часова пре подне и изнаша, да 
већи део месног чиновништва није изабран вољом народа, те би та места требала 
попунити и предлаже, да управу вароши узме у руке овај одбор. Пита: да ли се од-
бор слаже са тиме? Одговор беше прима се.

Тако исто треба, да овај Одбор узме у руке и жупанијску Власт. Председатељ 
пита: да ли се одбор слаже са тиме? Одговор беше слаже се. 

Тако исто и солгабировати126 треба да се попуне са нашим људима. На пита-
ње председатеља: да ли се одбор слаже са тиме? Одговор беше: прима се.

Једногласно је решено: варошку, жупанијску управу и управу солгабирова-
та узима у руке месни српски народни одбор.

ском конвикту, а коју је финансирала новосадска Српска женска задруга. Постављен је за све-
штеника у Вел. Бечкереку 1915. године. Био је члан СНО. Свештенички позив напустио је 1945. 
године.

124 Миливој Мољац (Нови Сад, 31.12.1890 – Зрењанин, 22.11.1979). Матурирао је у Новом Саду 
25. 6. 1909. У Коложвару (Клужу) је дипломирао 23. 6. 1914, а после рата је основао „Апотеку” 
(1919–1949) и институционално радио на унапређењу апотекарства у Кр. СХС. Активан је био на 
националном, културном и просветном пољу: као старешина Банатске Соколске жупе, старе-
шина Соколског друштва у Вел. Бечкереку, Јадранске страже, Друштва за Српско народно по-
зориште, Друштва за улепшавање Бање Русанде, Црвеног крста, Српске црквене општине, 
Српског црквеног певачког друштва, Српске читаонице и Грађанске касине. Радио је као про-
фесор латинског језика, хемије, физике, технологије и познавање робе. Активно се бавио и по-
литиком: био је члан СНО, председник месног и обласног одбора Народне одбране и Демократ-
ске странке, посланик у Београду, већник Дунавске бановине, одборник Торонталско-тамишке 
жупаније, одборник и потпредседник града Петровграда. Сарађивао је у више листова Слога, 
Банатска пошта. Основао је Задругу Срба привредника, а био је и њихов потпредседник. Од-
ликован је Орденом Светог Саве IV степена и Југословенске круне IV и V степена, за заслуге 
стечене на културно-просветном раду. 

125 Миливој Бугарски (Сента, 1872 – Зрењанин, 1949). Завршио је Препарандију (Српску учи-
тељску школу) у Сомбору 1892, и исте године је дошао у Вел. Бечкерек где се запослио као учи-
тељ. Говорио је више језика, а и више пута био је биран за члана Eпархијског школског одбора у 
Темишвару. Био је члан СНО у Вел. Бечкереку. Бавио се пчеларством, како у пракси, тако и у те-
орији. Објавио је низ чланка о пчеларству. Проналазач је познате „Бугарскове” кошнице, коју су 
употребљавали пчелари широм света. Унапређивао је ову привредну грану, a своје знање je не-
уморно преносио на млађе пчеларе.

126 Срески начелници (мађ. szolgábiró, нем. Stuhlrichter).
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Бр. 2. 
Председатељ изнаша, да би овај одбор за сада деловао у варошкој кући преко 

својих повереника, а сва остала звања да се затворе.

Једногласно је решено: у први мах овај одбор преко својих повереника дело-
ваће у варошкој кући, а остала звања да се затворе до даљег расположења.

Бр. 3. 

Председатељ изнаша, да треба, да се постарамо ко ће послове у варошкој 
кући обављати.

Једногласно је решено и бирају се следећа господа: др Славко Жупански за 
председника општине, Ђурица Берберски за бележника, Јован Стефановић за 
шефа порезног звања, др. Иван Мирков за шефа полиције, Пера Стајић за потка-
петана полиције с тим, да му се поверава вођење звања дотле док др Иван Мирков 
не дође, Рада Цветков за главног рачуновођу, др. Милош Стакић за шефа саните-
та и Коста Димитријевић за шефа матрикуларног одељења. 

Бр. 4. 

Председатељ предлаже за оверовљење записника: Нику Миљу и Жарка Ста-
кић.

Решено је: поднешени предлог усваја се једногласно. 

Председатељ затвара седницу у 10 1/2 часова.

Прочитано и потписано.

Бранислав Јелачић,    Др Славко Жупански
перовођа      председник

Жарко Стакић127

овд. прота
Ника Миља

127 Жарко Стакић (Бачком Петровом Селу, 1864 – Петровград, 1935). Гимназију је завршио у 
Новом Саду, а Богословију у Карловцима. Затим је почео да студира права. Администратор па-
рохије у Вел. Бечкереку постао је 1888, а парох 1898. године. Прота у Вел. Бечкереку постао је 
1900. године. Тада је почео и да интезивно сарађује са књижевним листовима. Превео је припо-
ветку за децу Каптол. Стеван Сремац био му је брат од рођене тетке. Бавио се и националним 
радом, те је у јесен 1918. био један од девет чланова који су основали СНО у Вел. Бечкереку. Као 
изабрани посланик учествовао је на Великој народној скупштини у Новом Саду (25. новембар 
1918).
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седнице вел. бечкеречког српског народног одбора, одржане у Вел. Беч-
кереку, 6. новембра 1918. године.

Председава: г. др. Славко Жупански, председник
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа.

Присутни:

др Андреја Васић и Живко Ж. Терзин потпредседници, Жарко Стакић, 
Павле Милићев, Драгутин Мојић, Коста Димитријевић, Лазар Радичев, Јоца 
Крижанов,128 Коста Ћосић, Пера Турински, Шандор Лујански, Миливој Бу-
гарски, Ђока Мијуцин, др. Војислав Поповић, Љубомир Лукић ст. Иван Чебр-
занин, Богдан Живковић, Емил Јовановић, Душан Станков, Ђурица Бербер-
ски, Светозар Цветков, Васа Цветков, Чеда Бранкован, Жива Коларов, Свето-
зар Исаковић,129 Паја Маринков, Божа Јовановић,130 Душан Недић, Аца Кр-

128 Јован Јоца Крижанов (Вел. Бечкерек, 1877 – Вел. Бечкерек, 1932). Месарско-кобасичарски 
занат изучио је родном граду, а затим је отишао као и већина занатских помоћника у иностран-
ство. Радећи у иностранству научио је неколико страних језика. По повратку у Вел. Бечкерек 
постао је извозник стоке у Беч и Будимпешту. Неколико година живео је у Темишвару. У бур-
ним новембарским данима био је члан СНО. После Првог светског рата наставио је посао и 
отворио две месарске радње у центру града. У том периоду био је један од веома утицајних људи 
у граду. Био је биран у разне управе привредних и културних удружења. Његовом заслугом ку-
пљен је Занатлијски дом и у ту сврху дао је највећи новчани прилог у граду. Био је добротвор и 
мецена сиромашних ученика и свих сиромашних. 

129 Светозар Исаковић (Сакуле, Банат, 30. 4. 1856 – Петровград, 30. 4. 1937). Будући да је рано 
остао без оца о његовом школовању се бринуо рођак Ђ. Станковић који је био судија у Вел. Беч-
кереку. После завршеног школовања добио је посао у суду. Био је члан Матице српске од 1913. 
године. Веома је био омиљен међу земљорадничким делом становништва у граду, за чију се суд-
бину нарочито старао за време Великог рата. Зато је стално био биран за одборника градске 
скупштине. Био је члан СНО, а од 1915. до 1926, био је председник Црквене општине. После Пр-
вог светског рата био је повереник на спахијском имању у Конаку, а потом је био постављен за 
директора Фабрике мрежа. У иностранству је био цењен као стручњак за мреже за све врсте 
морског риболова, а посебно је био цењен у Грчкој. Био је члан УО Савеза банатских индустри-
јалаца (1928). Патријарх Ђорђе Бранковић му је био близак рођак. 

130 Божидар Божа Јовановић (Вел. Бечкерек, 1861 – Зрењанин 1950). Основну и занатску школу 
завршио је у родном граду. Био је веома угледан привредник у граду и учинио је много на уна-
пређивању занатства. Током бурних новембарских дана био је члан СНО. Као изабрани посла-
ник учествовао је на Великој народној скупштини у Новом Саду (25. новембра 1918). После осло-
бођења 1918. постао је први председник удружења занатлија у граду. Био је члан управе Српске 
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стић, Жива Чекрџин, Љубомир Сувајџин, Пера Вуков, Жива Јанкахидац,131 
др. Милан Влајковић, Миленко Јовановић, Обрад Славков, Ђурица Турински, 
Аца Девић, Милан Радованчев, Војин Ђукић, Душан Гардиновачки, Жива Де-
вић, Никола Гардиновачки, Младен Коларов, Јоца Дунђерски, Ђока Иванов, 
Јован Бошковић, Стева Воргић, Пера Крецуљ, Ника Берберски, Илија Недић, 
Миша Гојков, Миша Попов, Ђура Стефановић, Данило Кирћански, Емил Же-
нар, Жива Радованчев, Бранко Јовановић, Ника Миља, Ђока Куручки, Жива 
Грујић, Ђока Козловачки, Вељко Гардиновачки, Иван Богојевић, Пера Стајић, 
Стева Радић, Риста Ћурчин, Емил Николић, Маша Латовљев и Васа Лучић. 

Председник отвара седницу у 5 часова после подне.

Бр. 1.

Г. Драгутин Ристић,132 пуковник другог пука моравске дивизије поздра-
вља одбор – сада већ – у српској згради /:жупанијској:/ и честитајући одбору 
на његовом мушком држању, жели, да и будући рад овог одбора уроди плодом.

Др. Славко Жупански, председник захваљује се г. Драгутину Ристићу, 
пуковнику на поздраву, а сакупљени кличу: Живио!

Пуковник праћен узвицима „Живио!” удаљује се из седнице.
Председник предлаже, да одбор изрече и записнички убележи захвал-

ност г. Драгутину Ристићу, пуковнику – и Михајилу Ковачевићу, потпуков-
нику другог пука моравске дивизије, који на челу свога пука дођоше и нас 
ослободише.

Решено је: предлог г. председника одбор једногласно усваја са бурним 
узвицима: „Живели!”

штедионице и низа других привредних и културних друштава. Као члан Давидовићеве Демо-
кратске странке имао је значајну улогу у њеном раду у Вел. Бечкереку. 

131 Живан Жива Јанкахидац (Вел. Бечкерек, 1882 – Зрењанин, 1953). Рано је остао без родите-
ља. Гимназију је завршио у родном граду, а Богословију у Карловцима. У Темишвар прелази 
1905. године на службу у Епархију. У Вел. Чанаду био је парох од 1907. до 1913, када је напустио 
свештенички позив и вратио се у Вел. Вечкерек. За време Првог светског рата био је мобилисан 
у болничку службу. Био је члан СНО. После рата имао је значајну улогу у Граду где је био град-
ски начелник (1919–1920), а затим народни посланик на листи Самосталне демократске стран-
ке. По истеку мандата именован је за председника Сирочадског стола. Учествовао је у унапре-
ђењу задругарства, био је један од стубова Лиге против туберкулозе. Залагао се за подизање 
дома „Јадранске страже” у Омишу. За време Другог светског рата био је хапшен и мучен. После 
рата радио је добровољно у Војној болници. Објављивао је радове из историје у разним часопи-
сима, алманаху Петровград и листу Зрењанин.

132 Драгутин Ристић (Београд, 1872 – Београд, 1959), пуковник, командант Друге пешадијске 
бригаде Моравске дивизије чије су јединице ослободиле Велики Бечкерек 17. новембра 1918. го-
дине.
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Бр. 2.  

Председник чита Српски Лист у коме је публикован сазив народне скуп-
штине, која ће се одржати у Новом Саду.

Решено је: избор посланика обавити у петак 9./22. новембра о.г. у 9 часо-
ва пре подне у великој дворани жупанијске зграде.

Избором руководи извршни одбор, надопуњен са: 4 ратара из оповачке 
четврти и то: Рада Турински, Цвета Мађарев, Ника Миља и Ђорђе Муц; 4 ра-
тара из градноуличке133 четврти и то: Ђурица Турински, Миладин Ћурчин, 
Светислав Маринко Бађин и Лаза Јанкахидац; 2 ратара из Чонтике и то: Пан-
та Димитријевић и Данило Кирћански; од учитеља Бранко Јовановић. Срп-
ски Лист, односно текст сазива скупштине и упутство одштампати у више 
примерака и разаслати околним скупштинама. 

Бр. 3. 

Председник позива одбор, да предложи лица, која жели изабрати 
у кандидациони одбор. 

Решено је: у кандидациони одбор једногласно бирају се: Душан Недић, 
Рада Радованчев, Младен Коларов, Жива Анђелов, Жива Табачки, др. Андрија 
Васић, Живојин Терзин, Жарко Стакић, Лаза Радичев, Драгутин Мојић, Ни-
кола Берберски, Јефта Вуков и Божа Јовановић.

Овај одбор састаће се 7. нов. т.ј. сутра у 9 часова пре подне у жупанијској 
дворани. 

Бр. 4. 

Божа Јовановић пита: по којем сату треба да се равна сада изабрани кан-
дидациони одбор.

Решено је: у поноћ између 6. и 7. новембра има се сат помаћи унапред са 
12 на 1. час. 134 Упућује се шеф полиције да ово изврши.

133 Мисли се на Граднуличку улицу.
134 По заузећу војвођанских области (Баната, Бачке и Барање) српска војска као и француске 

јединице су рачунале време по „солунском времену” као у време боравска на Солунском фрон-
ту. Солунско време се разликовало од средњоевропског у томе што се казаљка сата померала 
сат времена унапред. Дакле, враћањем казаљке сата „за тачно 1 сат (60 минута)” уназад почело 
је да се примењује средњоевропско рачуњање времена које је и раније важило у Србији.  
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Бр. 5. 

Председник јавља, да у Н. Саду постоје две струје; једна тежи да се Срби 
из Угарске прикључе Југославији, а друга тежи, да се прикључимо Србији. 
Председник позива одбор, да у овом питању заузме становиште.

Решено је једногласно: вел. бечкеречки одбор тежи и жели, да се ми при-
појимо Србији и тек после сједињења нашег са Србијом нека се одлучује суд-
бина Југославије.

Бр. 6. 

Председник јавља, да су  на основу закључка овог одбора примљена сва 
звања, но рад у местима још није отпочео; даље јавља, да су га колеге Румуни 
потражили, да са њиме преговарају; речено им је, да ће овај одбор ступити с 
њима у преговоре само у томе случају, ако претходно пристану на то, да се 
Банат прикључи Србији; ако овај одбор признаду за власт и њему заклетву 
положе, да ће се њему покоравати, порезу амо слати. Ако се Румуни на све 
ово обвежу обећано им је, да ће у чисто румунским општинама моћи органи-
зовати себи гарду и веће. Напомењено им је и то, да, ако не би пристали на то 
да се Банат прикључи Србији, сматраћемо их као непријатеље, а не пријате-
ље.

Извештај г. председника узима се на знање.

Бр. 7. 

Лаза Радичев, председник апровизационог одбора пита, да ли је он ду-
жан старати се и о исхрани војске.

Решено је: за шефа пододбора за исхрану војске бира се Петар Субић,135 
а Лазар Радичев има се старати само о исхрани нашег грађанства.

135 Петар Пера Субић (Орловат, Банат, 1879 – Велики Бечкерек, 13. 11. 1927). Гимназију је завр-
шио у Вел. Бечкереку, а Препарандију у Сомбору. Прво радно место као учитељ добио је у бач-
ком селу Дероње где је службовао (1900–1908), а потом је изабран за учитеља у Вел. Бечкереку 
где је живео до краја живота. Велику популарност стекао је као учитељ, а био је омиљен и међу 
земљорадницима и занатлијама. Његова способност довела га је до положаја управитеља срп-
ских основних школа у граду. Као и Миливој Бугарски бавио се пчеларством и био је велики 
практичар и теоретичар. Трећу земљорадничку задругу у Граднулици основао је 1911. године и 
био је њен управитељ 16 година. Од ове задруге створио је једну од најјачих задруга у Банату. 
Током бурних новембарских дана укључио се у Српску народну стражу и командовао једним 
одредом. Истакао се способношћу и храброшћу. Са својим одредом заузео је Железничку ста-
ницу са возним парком.
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За чиновнике апровизационог одељења, са дневницом од 10 К, бирају се: 
Зоран Грујин, Душан Рацков, Емил Женар и Душан Станков.

Бр. 8. 
Председник позива одбор да изабере једно лице, које ће водити бригу о 

томе где ће спавати оне особе, које званичним послом путују кроз В. Бечке-
рек.

Једногласно бира се Живојин Терзин. [...] 136

136 Записник није сачуван у целости. Претпостављамо да би требало да се завршава реченицом 
у којој је уписано време окончања седнице и именима записничара и председника (Бранислава 
Јелачића и др Славка Жупанског).
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Записник

изборне седнице одржане у Вел. Бечкереку 9./:22:/ новембра 1918. године 
у народној великој дворани месног српског народног одбора, ради избора по-
сланика за Народну скупштину Срба, Буњеваца и осталих Словена у Бачкој, 
Банату и Барањи, а која ће се одржати у Новом Саду, 12. /:25:/ новембра 1918. 
године у 11 часова пре подне.

Избором руководи: г. Др. Славко Жупански, председник с. н. одбора
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа мес. срп. нар. одбора.

Присутни чланови одбора за руковање избором /: изборно поверени-
штво :/: др Андрија Васић, Јован Стефановић, Ђурица Берберски, Светозар 
Исаковић, Жарко Стакић прота, др. Милан Влајковић, Иван Богојевић, Бог-
дан Живковић, Радивој Дадић, Милан Радић, Лаза Радичев, Пера Стајић, 
Миша Веновић, Божа Јовановић, др. Емил Гаврила, Рада Турински, Цвета 
Мађарев, Ника Миља, Ђорђе Муцу, Ђурица Турински, Младен Ћурчин, Све-
тислав /:Маринско:/ Бађин, Лаза Јанкахидац, Панта Димитријевић, Данило 
Кирћански и Бранко Јовановић. 

Бр. 1.

Др. Славко Жупански, председник отвара изборну седницу у 9 часова 
пре подне и утврђује, да је одржање избора претходно публиковано: бубњем и 
у оба месна св. храма, да је  претходно саопштено ко има право гласа т. ј. како 
мушки тако и женски, који су навршили 20 година, да сваки бирач може бити 
и биран; уједно извештава да је од месних парох. звања извештен, да је број 
становника Срба у Вел. Бечкереку 8750.

Решено је: Узима се на знање. 
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Бр. 2.

Председник чита проглас срп. нар. одбора новосадског од  4./17. нов. 1918. 
године у предмету сазива срп. народне скупштине, тумачећи сваки поједини 
пасус.

Решено је: Узима се на знање. 

Бр. 3.

После прочитања прогласа о сазиву срп. нар. скупштине, председник 
позива присутне бираче и бирачице, да предложе своје кандидате. 

Јереј Павле Миличев предлаже следећу господу: др. Славка Жупанског, 
др. Андрију Васића, проту Жарка Стакића, др. Емилу Гаврила137, Живка Ж. 
Терзина, Бранка А. Јовановића, Божу Јовановића, Саву Раду Радованчева и 
Живу Анђелова. Свако прочитано име сакупљени бирачи и бирачице, про-
праћају са једнодушним и бурним: „Живио!”

Има ли кога, да жели предложити другу господу? Одговор беше: нема.
Председник хтеде оставити пет минута присутним бирачима  /: ицама:/ 

да се за то време споразуму и по томе изнесу кога желе кандидовати. Присут-
ни прекидају председников говор са узвицима: „то ни је потребно” и изрази-
ше се, да прихватају предложену листу.  

Председник позива оне, који нису сагласни са предложеном листом, или 
желе друге кандидовати, или ти пак поједине желе брисати и њихова места са 
другима попунити, нека се пријаве. На позив председатеља нико се не јавља. 
Председник пита: могу ли предложену господу – чија имена поново чита – 
прогласити за једногласно изабраним посланицима? Одговор беше: „можете”.

Председник пре но што је предложене прогласио изабранима, извешта-
ва присутне бираче и бирачице, да је вел.бечкеречки Српски Народни Одбор у 
седници својој, одржаној 6. нов. 1918. године – приликом претреса питања: 
коме да се прикључе Срби из, Баната, Бачке и т. д ? – донео следеће решење: 
„Вел. бечкеречки српски народни одбор тежи и жели, да се ми припојимо Ср-
бији и тек после сједињења нашег са Србијом нека се одлучи судбина Југо-
славије” саопћено решење присутни са задовољством узимају на знање.

137 Др Емил Гаврила (Вел. Бечкерек, 1861 - Рогашка Слатина, 1933). Школовао је започео у род-
ном граду а затим у Бечу, Бону, Минхену и Будимпешти. Потом је се бавио адвакатуром, нови-
нарством (био је уредник Заставе, и писао за новине и  часописе) и политичким деловањем. По 
оснивању СНО у Вел. Бечкереку био је почасни председник, и посланик на ВНСк у Н. Саду. По 
уједињењу 1918, учествовао је у државним и политичким пословима (био је бан Торонталско-та-
мишке жупаније, сенатор Кр. Југославије).
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Решено је: за посланике Народне Скупштине Срба, Буњеваца и осталих 
Словена, која ће се одржати у Новом Саду 12./25. новембра 1918. године, једно-
гласно бирају се ова господа: др. Славко Жупански, др. Андрија Васић, прота 
Жарко Стакић, др. Емил Гаврила, Живко Ж. Терзин, Бранко А. Јовановић, 
Божа Јовановић, Сава Рада Радованчев и Жива Анђелов.

После проглашења изабраних посланика – које проглашење је праћено 
са бурним узвицима: „Живео!” – председник затвара седницу у 11 часова пре 
подне.

Бран. Јелачић     Др Славко Жупански
перовођа      председник. 
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Записник

седнице извршног одбора вел. бечкеречког срп. нар. одбора, одржане у 
Вел. Бечкереку, 18 нов. 1918.

Председава: Др. Славко Жупански, председник 
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа 

Присутни:

Др Андрија Васић, потпредседник, Живко Ж. Терзин, потпредседник, 
др. Емил Гаврила поч. председник, Јован Стефановић, Емил Јовановић, Ђу-
рица Берберски, др. Милан Влајковић, Иван Богојевић, Богдан Живковић, 
Радивој Дадић, Милан Радић, Лаза Радичев, Пера Стајић, др. Иван Мирков, 
Миша Веновић, Миливој Попов, Јанковић као референат.

Председник отвара седницу у 4 часа по подне.

Бр.

Председник јавља, да је ову седницу сазвао ради организовања чиновни-
штва, треба да се споразумемо, како и на који начин спроведемо ову органи-
зацију; изнаша да је умолио г. Јовановића, да сачини нацрт, који је и сачињен, 
моли г. Јовановића: да тај нацрт прочита. 

По прочитању нацрта решено је: Свака општина бира себи Нар. Одбор и 
то на сваки 100 душа по једног члана. Нар. одбор мора имати најмање 20 чла-
нова. Право гласа имају како мушки тако и женске које су навршили 20 год. 

Сваки  Нар. Одбор из своје средине бира извршни одбор на сваки 500 
душа по једног члана тако, да најмање буде 8 чланова. 

У мешовитим општинама има се осигурати вођење срп. живљу тако, да 
несрпски чланови одбора чини највише 1/4 чланова.

У оним општинама где већ постоје народни одбори за сада признају се 
као првостепена власт а доцније ће се испитати на каквој су основу изабрани; 
ако су терором упућене ће бити да одрже нове изборе, ако су изабрани на де-
мократској основи, остаће и надаље у месту као првостепена власт.
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Делокруг српског народног одбора једнак је са делокругом бивше оп-
штинске репрезентације, а делокруг извршног одбора једнак је са делокругом 
општинског поглаварства.

Одбори и извршни одбори бирају се за време трајања прелазног стања.
Председника бира народни одбор из своје средине већином гласова, која 

је уједно и председник извршног одбора.
У делокруг извршном одбору спадају још и оне изгледне, индустриалне-

занатлијске ствари које су пре подпадали под делокруг бивших солгабирова-
та.138

Општинске чиновнике на предлог извршни одбор бира месни нар. одбор 
за време трајања пролазног звања. 

Општине управљају по могућству по постојећим законима и законитим 
наредбама и по уредбама и наредбама, које буде донео Велики Срп. Нар. Са-
вет у Н. Саду.

Званични језик одређује месни народни одбор при чему се осигурава 
право, да се сваки становник може властима на свом матерњем језику обра-
ћати.

Месни Нар. Одбор има власт и у свим срп. правосл. црквено-школским 
пословима с том опаском, да несрпски чланови  Нар. Одбор у том предмету 
немају ни права саветовања ни гласања.

Среска управа. 

Постављају се по бившем срезовима срески начелници. Бира их жупа-
нијски Нар. Одбор већином гласова.  

Делокруг им је: 1., да спроведу организацију општинске управе 2., да о 
положају у општинама Жупанијско одељење подносе извештаје и предлоге. 
3., да  пазе да општинске управе своје послове уредно уједно у смислу прав-
них извора и добијених уредба и наредба тачно врше. 4., Председава при из-
борним скупштинама и присуствује по потреби у седницама срес. нар. одбо-
ра.

Жупанијска управа:

Састоји се из чланова вел. бечкеречк. Нар. Одбора и председника сре-
ског Нар. Одбора.

Делокруг жупанијској скупштини једнак је са делокругом бивше жупа-
нијске скупштине.

138 Срески начелници (мађ. szolgábiró, нем. Stuhlrichter).
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Месни Нар. Одбор бира из своје средине жупанијски извршни одбор који 
се састоји из 10 чланова, а вирилни чланови су шефови појединих жупа. адм. 
одсека.

У жупанијској председава председник вел. бечк. срп. нар. одбора кога 
замењује потпредседница истог одбора.  

Гласање је јавно, решава се већином гласова, за случај, да то 20 чланова 
траже, или председник по својој увиђавности за добро нађе, трајно цедуљи-
цама.

Жупанијски Нар. Одбор састаје се сваког месеца једанпут; у случају по-
требе може председник сазвати седницу и чешће. Има се сазвати седница 
Жупанијског Нар. Одбора и онда ако то 50 чланова из Вел. Бечк. или 20 из 
осталих општина траже.

Све жупанијско и поред жупаније организованих бивших државних 
власти намештено чиновничко особље бира Жупанијски нар. одбор већином 
гласова. До овога избора право је извршном одбору вел. бечк. нар. одбора да 
исто чиновништво изабере и попуни. Дневничаре и послужитеље свију горе-
наведених звања бира извршни одбор жупанијског већа. До тог избора при-
времено их поставља извршни одбор вел. Бечк. Нар. одбора. 

Дисципељинарну власт над свима чиновницима и осталим намештени-
цима врши извршни одбор жупанијског народног одбора.

Ова уредба има важности дотле, док Срп. Нар. Савет у Н. Саду не изда 
другу уредбу.

Бр.

Др. Андрија Васић за оставински суд предлаже следеће чиновнике:
Михаљ Лавош, судија, Др Борислав Поповић судија, Иван Чебзанин, 

грунтовничар
Писари: Фогер Карољ, Јоца, Смедеревац, Олга Ђорђевић, Карољ Лаубе.
Диурнисте: Иван Грунчић, Светолик Плавшић.

Решено је: усваја се с тим да нам се у течај ставља она плата са свима до-
платама, која је са тим местима скопчана. 

Бр.

Л. Радичев предлаже да сви апровизациони одбори /: месни, варошки, 
жупанијски, војнички и т. д. заједнички раде. За шефа тога одбора предлаже 
Чеду Бранкована.
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Решено је: Предлог Лазара Радичева поднети мес. Срп. нар. одбору. 

Бр.

Емил Јовановић предлаже да се за вођење регалије139 постави Јован 
Цетл. 

Решено је: за вођење регалија поставља се Јован Цетл.

Председник затвара седницу у 8 часова у вече.

139 Правних и имовинских послова.
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Записник

седнице извршног одбора вел.бечкеречког срп. нар. одбора, одржане у 
Вел. Бечкереку, 19 нов. 1918. године.

Председава: г. др. Славко Жупански, председник 
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа 

Присутни:

Др Андрија Васић, Ђурица Берберски, Жарко Стакић, др. Милан Влајко-
вић, Иван Богојевић, Богдан Живковић, Радивој Дадић, Миша Веновић, Емил 
Јовановић

Председник отвара седницу у 4 часа у вече.

Бр.

Организовање жупанијског чиновништва

Решено је: 
1.)  За шефове појединих одељења бирају се:  

Коста Јанковић за жупанијског великог бележника.
2).  За жупан. сиротинског стола Богдан Живковић.  

Шеф заједничке апровизације /: жупанијске, војничке и варошке:/ 
Никола Николић – Бата 

За шефа жупанијске апровизације Чеда Бранкован, за варошку Ђура 
Берберски као варошки вел.бележник и за војничког Никола Николић – Бата.

3.)  За жупанијског одветника др. Андрија Васић.
4.) За жупанијског физика др. Арон Пешић.
5.) За жупанијску болницу: др. Љубомир Пешић.
 За жупанијског марвеног лекара Игњац Сабо.  
  За жупанијско газдинско удружење: Андрија Мартан у привр. свој-

ству
 За државно надзорништво: Драга Сиротановић.
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Управа финанције:
1.) Управитељ др. Милан Влајковић
2.) Шеф рачуновођства: Миленко Јовановић
3.) Шеф за директну порезу др Пера Ердељан
4.) Шеф регалије и пристојбе Иван Богојевић
5.) Шеф за монопол Радивој Дадић
6.) Шеф финанцијске страже Лаза Лехоћан

Државно порезно звање у Вел. Бечкереку: 

1.) Шеф порезног звања изабраће се доцније

Списак варошких чиновника има сачинити Ђурица Берберски већ иза-
брани варошки бележник.

Изабрани шефови имају списак чиновнике сачинити се овом одбору 
поднети до 21 нов. 1918. године у 3 часа после подне када ће се и седница извр-
шног одбора одржати.

Председник затвара седницу у 7 часова у вече140

140 Записник није сачуван у целости. Претпостављамо да би требало да се завршава именима 
записничара и председника (Бранислава Јелачића и др Славка Жупанског).
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Записник

[...]141

[...].
Решено је: молба се усваја

Бр. Е 58/91. зап.

Стигао је телеграм од српске народне управе финансијског одсека који 
гласи: одмах јавите колика је потреба код порезног звања за први децембар и 
колико је покриће за тачан извештај и сачување новца одговорност носи по-
резник звања. – Поверенство народне управе за финанције.

Решено је: узима се на повољно знање с тим, да се наногу142 удовољи.

Бр. 92.

На предлог жупанијског и варошког лечничког звања због шпањолске 
болести било је принуђено председништво президијално учинити располо-
жење, да се школе у целом Торонталу држе затворене до 3/16. децембра 1918. 
године.

Решено је: президијално расположење са одобрењем узима се на знање.

Бр. 93

Пронео се глас да се ципеле још увек издају на цедуље.

Решено је: упућује се апровизациони одбор, да цедуље заплени и народу 
раздели.

141 Овај записник није сачуван у целости. Исцепан је из свеске у којој је вођен. Недостају прве 
странице, отуда није могуће тачно утврдити време одржавања ове седнице. На основу анализе 
текста, закључили смо да је седница одржана крајем новембра 1918. године, а никако после 4. 
децембра (по новом календару). 

142 Претпостављамо да је реч о налогу извршења.
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Бр. 94

Председник реферише:
Варошка благајна има око 160.000 К а требало би још 200.000 К за пре-

ке потребе; предлаже, да иста свота зајмом подмири из Аустро-Угарске Банке.
Паја Ристић изнаша, да је то приватан новац месних новчаних завода, те 

држи да не би било саветно тај новац дирати.
Председник изнаша, да се не треба ничега бојати, јер ако мес. новчаним 

заводима треба новаца, отићи ће у Аустро-Угарску Банку и Пешту и донеће 
новац. И новчани завод „Kózpondi Hilelozvetkezet” обратио се са молбом да се 
и њему позајми 200.000 К ради исплате чиновника и радника у овој фабрици.

Решено је: из Аустро-Угарске банке позајмити 200.000 круна новчаном 
заводу „Kózpondi Hilelozvetkezet”-у

Бр. 95

Председник реферише:
У ередварошкој143 месној српској славној школи постоји кујна; кувар и 

магазинер били су гардисте са дневницом од 30 круна; срп. гарда је разреше-
на и тако именовани остадоше без плате, а кујна безусловно због исхране вој-
ске – мора и даље радити, – пита: шта да се ради?

Решено је: из српске штедионице на рачун српске војске по 20 К на дан 
плаћати кувару и 20 магазинеру.

Бр. 96

Да се умоли срп. војна управа да нам стави на расположење пет војника 
за рад око пренашања зоби и хране.

Решено је: има се умолити

Бр. 97 Е 14/97 зап.

Чита се молба општине Шурјава у предмету разрешења од заплене 30 
мфм брашна.

Решено је: 30 мфм брашна има се послати у Шурјан по цени, која је за 
продају брашна утврђена. О, овоме известити апровизациони одбор.

143 Школа која се налазила у старом језгру некадашње Бечкеречке тврђаве.
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Бр. Е. 46, 67/98. зап.

Чита се наређење војне команде у којем се саопштава да управу над же-
љезницом узима у своје руке.

Решено је: узима се на знање.

Бр. Е 11/99. зап.

Чита се молба Катице Туринске у којој изнаша, да јој је конфисковано 15 
мфм кукуруза и моли да јој се кукуруз врати, или каква припомоћ додели.

Решено је: молба се одбија.

Бр. 100

Шећерна фабрика из места обратила се са молбом, да овај одбор из своје 
средине изашаље повереника на терет њихов.

Решено је: за поверенике овога одбора бирају се: Живојин Терзин за ме-
сну шећерну-фабрику, а Пера Крецуљ за месну олај-фабрику, обојица са днев-
ницом од 40–40 круна на терет благајни именованих фабрика.

Бр. Е 70/101 зап.

Председник јавља, да је државног куршмита144 Тивадара Линтера у зва-
ње репоновао.

Паја Маринков предлаже, да се вођење тога звања повери Игнацу Сабо.

Решено је: предлог П. Маринкова усваја се једногласно.

Бр. Е 8./102 зап.

Чита се записник срп. нар. већа из Баранде, гласом којег моле, да се на 
улог Флота Нандора њихова бележника метне секвестар, јер је исти наручио 
плаветног камена на терет општинске благајне, а без да је на то од опћинске 
управе опуномоћен био; камен је исплатио из опћинске благајне, а исти није 
разпродан, јер је бележник платио 16 круна по кили, а становницима је то 
скупо, те камен и данас стоји нераспродан.

144 Ветеринар и поткивач.



83

Решено је: известити Торонталску банку, да на улог Нандора Флота убе-
лежи секвестар од [...] 23 К 17 пот. док се ово питање коначно не реши.

Бр. 103

Председник јавља, да су изасланици из Пеште донели толико новаца, да 
се исплате државни и жупанијски чиновници, а за варошке чиновнике није 
послат новац.

Решено је: са већином гласова чиновницима, који сада нису у звању из-
дати 75% од њихових укупних берива /: скупљања и.т.д.:/ као предујам на њи-
хову евентуално будућу плату – ако буду у звање репоновани – односно на 
њихову пензију.

Бр. 104.

Председник изнаша, да је у овој седници већ решено да се купе добро-
вољни прилози за овај одбор а за покриће трошкова; поново апелује на родо-
љубље и позива, да свако прилаже колико му је могуће.

Решено је: узима се на знање.

Бр. 105

Председник јавља, да сутра неће бити седнице.

Решено је: узима се на знање.

Бр. 106.

Из Фаркаждина неколицина дотерана су амо због преступа, а одавде су 
пренешени у Сегедин.

Решено је: да се умоли војна команда, да поради на томе, да се деца из 
Сегедина лепо пренесу.

Председник затвара седницу у 7 1/2 часова у вече.

Б. Јелачић       Др Жупански 
Перовођа.        председник.
 
  Емил Јовановић    Богдан Живковић
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Записник

Седнице вел. бечкеречког срп. нар. одбора одржане у Вел. Бечкереку 22 
нов. 1918 год.

Председава: др Славко Жупански, председник
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа

Присутни:

Др Игњат Павлас, др. Андрија Васић, Жарко Стакић, Паја Милићев, 
Живко Ж. Терзин, Живојин Терзин, Бранко А. Јовановић, Жива Ђукић, Сава 
Цвеић, Жива Милићев, Душан С[а]вћин, Пера Максимчев, Аркадија Ћирић, 
Лаза Табачки, Душан Табачки, Милан Ћурчин, Марко Миланов, Јова Мила-
нов, Жива Бурсић, Љуба Ћурчин, Душан Ћурчин, Танасија Ћурчин, Љуба 
Миланов, Цвета Миланов, Милош Цвејанов, Аца Цвејанов, Сава Радованчев, 
Јоца Ерцеган, Жива Дајић, Неца Илијин, Ђока Илијин, Јоца Маринков, Ђура 
Илијин, Сава Мартинов, Вељко Поповић, Илија Недић, Светозар Куручки, 
Миша Девић, Сава Момирски, Тоша Воргић, Сава Недић, Коста Попов, Сава 
Козаков, Ђура Козаков, Миња Велемир, Цвета Турински, Жива Козловачки, 
Жива Гардиновачки, Ђура Радованчев, Јован Воргић, Цвета Мирч, Милорад 
Воргић, Јова Радованчев, Душан Рацков, Ђока Мартинов, Миша Ламбић, Јоца 
Аћин, Данило Кирћански, Никола Рацков, Милан Стајић, Пера Грубачки, Ђу-
рица Турински, Јоца Цвеић, Ђока Куручки, Васа Турински, Аркадија Турин-
ски, Лаза Јанкахидац, Душан Момирски, Ђура Краљев, Јоца Дунђерски, Сте-
ван Ћурчин, Душан Рацков, Коста Миланов, Васа Максимчев, Жива Нинков, 
Стеван Максимчев, Миливој Берберски, Стева Турински, Јоца Попов, Паја 
Пирошев, Душан Петров, Јоца Вуков, Божа Лекић, Пера Цветков, Пера Ту-
рински, Иван Петровић, Душан Цвејанов, Иван Јанковић, Душан Терзин, 
Мирослав Велисављев, Коста Девић, Мита Попов, Сава Лалетин, Матеја Ћур-
чин, Сима Ђорђевић, Сава Девић, Ђура Цвеић, Крста Крпучин, Марко Жив-
ков, Жива Цвејић, Шандор Крезић, Младен Мартинов, Васа Граор, Коста Ра-
дичев, Рада Ћирић, Љуба Табачки, Игња Аћин, Радивој Дадић, Љуба Лукић, 
Ђока Павлов, Паја Крижанов, Богдан Живковић, Пера Субић, Коста Дими-
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тријевић, Паја Маринков, Пера Стајић, Паја Ристић,145 Миша Веновић, Јован 
Бошковић, др. Арон Пешић, Иван Богојевић, Никола Сувајџин, Сима Ђорђе-
вић, Иван Чебзенин, Сава Ђаковачки, Ђока Миуцин, Жива Чекрџин, Иван 
Грунчић, Лазар Тапавачки, Јоца Плавшић, Васа Цветков, Стева Гађански, 
Душан Станков, Душан Роклић, Светозар Стефановић, Радивој Раданов, Васа 
Раданов, Светозар Левојић, Стева Воргић, Мита Алексић, Петар Фагараш, 
Миливој Фагараш, Васа Лукић, Иван Кирћански, Милош Ћурчин, Пера Де-
вић, Жива Манојловић, Ђура Стефанов, Славко Глишић, Сима Аршинов, Чеда 
Грубачки, Васа Вуков, Душан Кирћански, Аца Кирћански, Лаза Максимчев, 
Милан Берберски, Сава Берберски, Мита Вучковачки, Пера Перкић, Душан 
Миља, Ђура Левојић, Пера Петровачки, Ђока Козловачки, Вељко Градиновач-
ки, Жива Чобанов, Ђорђе Муц, Шандор Мирч, Обрад Славков, Рада Чобанов, 
Младен Гардиновачки, Стева Девић, Гавра Грубачки, Милан Рацков, Жива 
Чебзнанин, Лаза Краљев, Васа Пиварски, Илија Исаков, Жива Грубачки, 
Жива Килирев, Воислава Натарош, Дада Јовановић, Косара Ђорђевић, Злата 
Нешковић, Мади Панић, Мила Ламбрина, Јелена Ламбрина, Даћина Аћин.

Бр. 107

Г. Славко Жупански, председник вел. бечкеречког срп. нар. одбора отва-
ра седницу у 6 часова по подне, приказује и поздравља г. др. Игњата Павласа 
повереника Народне Управе за унут. послове за Банат, Бачку и Барању.

Присутни са бурним узвицима „Живио!” поздрављају г. др. Игњата Па-
власа, повереника за унут. послове. 

Бр. 108

Г. др Игњат Павлас, повереник за унут. послове захваљујући се на лепом 
поздраву, испоручује одбору поздрав Народне Управе; јавља, да је народна 
управа у Новом Саду у својој јучерашњој пленарној седници решила једно 
врло важно питање у погледу администрације и да је тим решењем Народна 
Управа именовала госп. др. Славка Жупанског за великог жупана муниципи-

145 Павле Паја Ристић (Велики Бечкерек, 1855 – Велики Бечкерек, 1926). Детињство и младост 
провео је у време бурних дана Светозара Милетића и омладинског покрета. Као омладинац 
учествовао је у акцијама Бечкеречке српске омладине. Радио је на буђењу народне свести код 
омладине. Имао је угоститељску радњу која је била „на добром гласу”, а уједно и популарно са-
стајалиште великобечкеречких Срба националиста. Посебно је био ангажован у раду на уна-
пређењу Српске црквене општине чији је био дугогодишњи потпредседник. Иницирао је из-
градњу више црквених зграда у граду. Када је избио Први светски рат, ухапшен је заједно са ви-
ђенијим Србима, а потом интерниран у сегедински затвор. Током новембарских дана укључио 
се у великобечкеречки СНО са којим је дочекао српску војску и слободу.



86

је торонталске жупаније и за нарочито овлаштеног пуномоћника свог у по-
дручју торонталске жупаније. Чита именовање, које гласи: „(Српском Народ-
ном Одбору у Вел. Бечкереку. Народна Управа у Новом Саду вас овим). Срп-
ском Народном Одбору у Вел. Бечкереку.

Народна Управа у Новом саду вас овим званично извештава да је у пре-
нарној седници својој одржаној 21 новембра 1918. год. именовала Госп. Дра 
Славка Жупанског за великог жупана муниципије Торонталске жупаније и 
за нарочито овлаштеног пуномоћника свог у том подручју.

Народна Управа вас позива, да именованог великог жупана уведете од-
мах у звање, да га инсталирате и да узмете од њега прописану заклетву. О да-
љим пословању је Госп. велики жупан добио нарочита упутства, којима се сви 
имају подвргавати.

У Новом саду, из пренарне седнице Народне Управе одржане 21 новем-
бра 1918. године. 

Јоца Лалошевић е.к. председник Нар. Управе. др Игњат Павлас е. к. по-
вереник за унут. послова. 

Господину Др у Славку Жупанском у Вел. Бечкереку.
Народна Управа именује Госп. Дра Славка Жупанског за великог жупа-

на муниципије Торонталске жупаније.
Уједно изашиље Госп. Дра Славка Жупанског као нарочито овлаштеног 

свог пуномоћеника да званично саопшти свима државним муниципалним и 
автономним звањима и установама изузевши судску струку резолуцију на-
родне скупштине одржане у Нов. саду 12  нов. 1918. год. те да према овој при-
ми у име Народне Управе заклетву и да у свему поступи према овде прикљу-
ченом упутству.

О овоме ће се известити знања и равнања ради и све управе државних 
муниципалних и автономних звања и установа.

У Новом саду, из пленарне седнице Народне Управе, одржане 21 нов. 
1918. год. 

Јоца Лалошевић, председник Нар. Управе. Др Игњат Павлас повереник 
за унут. послове.

По прочитању именовања г. др. Игњат Павлас предаје именовање г. др. 
Славку Жупанском и поздрављага као жупана; изнаша шта смо све претрпе-
ли од старога бившега режима, који није стајао на томе становишту на коме 
ми стојимо, који нас је угњетавао и под којим смо потиштени били све дотле, 
док нас није ослободила храбра српска војска, – уверен је, да ће именовани 
велики жупан тако поступати у своме раду, да ће свако бити задовољан и 
жели му успеха у његовом раду, а од своје стране однеће поздрав Нар. Управи 
са извештајем, да је са радошћу констатовао, да је овде будна српска свест. 
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Именовање г. др. Славка Жупанског за великог жупана муниципије то-
ронталске жупаније, присутни чланови одбора са бурним узвицима „Живио!” 
узимају на повољно знање.  

Бр. 109

Г. др. Славко Жупански именовани вел. жупан изјављује, да се прима за 
великог жупана муниципије Торонталске жупаније; захваљује се г. Др. Иг-
њату Павласу, поверенику Народне Управе на поздраву и Народној Управи на 
наименовању, које сматра за поверење; уверава, да ће настојати на томе, да 
својим радом и оправда поклоњено поверење а затим изјављује, да је на то го-
тов и заклетву положити.

Г. др Игњат Павлас позива г. др. Андрију Васића, потпредседника срп. 
нар. одбора и Бранислава Јелачића, перовођу, да један од њих чита напред за-
клетву, коју има положити велики жупан Др. Андрија Васић, потпредседник 
чита а госп. др. Славко Жупански именовани велики жупан полаже заклетву 
следеће садржине: „Заклињем се живим Богом, да ћу све дужности, које ми 
моје звање налаже верно и савесно испуњавати, да ћу веран бити Народној 
Управи у Новом Саду, да ћу њене наредбе извршавати, својим претпоставље-
нима се покоравати а званичне тајне чувати. Тако ми Бог помогао.”

Присутни са подужим и бурним клицањем „Живио!” узимају на знање да 
је именовани велики жупан Торонталске жупаније г. др. Славко Жупански 
положио заклетву.

Бр. 110

Г. др. Славко Жупански, вел. жупан саопштава одбору, да се у, овој сед-
ници неће предузимати други предмети и да ће се идућа седница месног срп. 
нар. одбора одржати у суботу 24. нов. о. г. у 5 часова по подне у овој жупаниј-
ској великој дворани. 

Пре но што би се разишли – изнаша вел. жупан – не можемо пропусти-
ти, а да се овом приликом не сетимо наших милих и да их некликнемо: Живио 
краљ Петар! Живио престолонаследник! Живела српска војска! Живио наш 
пуковник г. Д. Ристић!

Свако спомењено име сакупљени чланови у одушевљењу прихватају са 
„Живио!”

Извештај вел. жупана, у погледу одржања идуће седнице, узима се на 
знање.
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Бр. 111

Г. др. Славко Жупански, вел. жупан предлаже, да овај одбор у оданости 
својој према Народној Управи у Н. Саду, изрече и записнички убележи при-
знање Народној Управи на њеном – у овим приликама – толиком раду, који ће 
нас привести лепшој будућности.

Решено је: на предлог г. вел. жупана који израз жеље и целога изрека 
Вел. Бечкеречки срп. нар. одбор у оданости својој према Народној Управи у Н. 
Саду, изрече и записнички бележи признање Народној Управи на њеном – у 
овим приликама тешкоме раду, којим ће нас привести лепшој будућности.

Бр. 112

Јереј Павле Милићев у име срп. нар. одбора са топлим, од срца полазе-
ћим речима поздравља госп. др. Славка Жупанског као вел. жупана

Г. др. Славко Жупански, вел. жупан захваљује се на поздраву и износи, 
да га добро познају сви Бечкеречани, да је увек демократа и скроман био, те 
не може дозволити да га благородним господином називају – као што је то 
чинио мало час госп. Павле Милићев и изјављује, да жупанско место не сма-
тра за почаст већ за велику дужност у корист народа, моли да га браћа Бечке-
речани и сви остали Срби из жупаније и од сада помогну поверењем и са рад-
њом, као и досад и да буду уверени, да ће добивену власт употребити искљу-
чиво у опће добро.

Изјаву г. Славка Жупанског, вел. жупана одбор узима на знање и кличе 
му „Живио!”

Велики жупан затвара седницу у 7 часова увече.

Б. Јелачић     Др Жупански
Перовођа     вел. жупан, председник
      нар. одбора
       Живко Ж. Терзић
      Др Андрија Васић
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Записник

седнице вел. бечкеречког срп. народног одбора, одржане у Вел. Бечкере-
ку, 26. новембра 1918. године.

Председава: г. др. Славко Жупански, вел. жупан торонталске жупаније. 
Бележи: Бранислав Јелачић, перовођа. 
Присутних је било – које мушких, које женских – преко једне хиљаде, те 

стога није било могуће имена пописати.

Бр. 113.

Председатељ отвара седницу у 6 часова по подне и приказује присутни-
ма три госта из Београда.

Присутни са „Живели” поздрављају госте.

Бр. 114

Г. др. Славко Жупански, велики жупан укратко изнаша шта се догодило 
за ово кратко време, од како је српска војска на солунском фронту разбила 
војску централних сила. У Мађарској избила је револуција и у је Пешти је 
основан народни одбор, који је позвао и остале вароши да то исто учине.

Вел. бечкеречки мађарски народни одбор позвао је и нас Србе Бечкере-
чане, да се њима прикључимо и са њима заједно радимо. Ми ову понуду нисмо 
примили, него смо основали себи српски народни одбор; да би пак осигурали 
личну и имовину безбедност бечкеречких грађана, основали смо и српску 
гарду. Тога дана, када је основана српска гарда, изабран је и извршни одбор од 
8 лица и тада се први пут залепршала српска застава.

Српска војска, на челу са Д. Ристићем, пууковником, ушла је у Бечкерек 
4./17. новембар 1918 године у 11 часова пре подне. Учињено је све да победоно-
сна војска буде задовољна и да се у нашем кругу добро осећа; то смо и пости-
гли, јер они су са нами били задовољни, а ми са њима поносни.

У славу овога свечанога дана и у почаст нашим гостима, приређен је ово-
га дана банкет у просторијама касине. 
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Сутрадан 5/18. новембра 1918. године месни српски народни одбор у сед-
ници својој на основу самоопредељења решио је, да све месне власти узме у 
своје руке. Што је решено то је и извршено. Одма после седнице, сви – у тој 
седници присутни – чланови корпоративно са српском гардом пошли су од 
звања до звања и сва месна звања и јавне зграде узели у своје руке. За спомен 
тога дана, треба подићи под капијом жупанијске зграде „Спомен-плочу” и да 
се у истој урежу имена свих оних чланова, који су тога дана учествовали у 
преузимању месних звања.

За 12/25. новембар 1918. године сазвана је Народна Скупштина Срба Бу-
њеваца и осталих Словена у Бачкој, Банату и Барањи. Ова скупштина одржа-
на је у Новом Саду. Све вароши и села, па тако и В. Бечкерек послао је своје 
посланике у ову Народну Скупштину, у којој је изречено да се прикључујемо 
матери Србији. Из крила ове Народне Скупштине изабран је Народни Управ-
ни Одбор, а из крила овога, изабрана је Народна Управа. Ова Народна Управа 
позвала ме је да именујем и поставим чиновнике, да од њих заклетву узмем и 
да их у звање уведем.

Наша Народна Управа у Новом Саду разрешила је и све народне одборе, 
па тако и вел. бечкеречки српски народни одбор.146

Др. Славко Жупански, велики жупан изнаша, да иако је месни народни 
одбор разрешен – хоће да остане у вези са народом преко двадесет лица, која 
[...]147 нека изабере народ, која лица [...]148 [п]ојединим питањима неће моћи 
[...]149 одучивати него ће имати права саветовања, када се зато потреба укаже 
и када зато позвани буду.

Решено је: саопћење г. Др. Славка Жупанског, великог жупана узима се 
на знање с тим да се под капијом жупанијске зграде подигне „Спомен-плоча” 
и да се у исту урежу имена свих оних чланова – сада већ разрешенога – срп-
ског народног одбора, који су учествовали у преузимању месних јавних звања 
и јавних зграда.

Велики жупан затвара седницу у 7 1/2 часова увече.

Б. Јелачић     Др Жупански
Перовођа     вел. жупан, председник
      нар. одбора

146 Записници привремених органа власти у Новом Саду 19181919. (приредила Љиљана До-
жић), Нови Сад 2018, 273 – 275

147 Недостаје део хартије на којој је писан записник (прим. приређивача).
148 Исто (највероватније: појединим).
149 Исто (највероватније: одлучивати).
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1. Захтев команде места у Вел. Бечкереку да Српски народни одбор са 
својом Српском народном стражом/гардом изврши одузимање оружја од 
грађана и сачини извештај о Српској народној стражи/гарди (13/26. новем-
бар 1918).

3 БАТАЉОН 2 ПЕШАД. ПУКА

„Књаза Михаила”
Бр. 4005 

Команданту места –  Вел. Бечкерека

Према наређењу команданта пука Пов. бр. 2162. од 10. ов. мца част ми је 
умолити  команданта за корак :

Да Српско Народно веће Града Вел. Бечкерека изволи :
а.) Одмах одузети све оружје и муницију од грађанства у вароши и до 18. 

ов. мца са списком послати га у касарну овога батаљона, ради предаје комиси-
ји за пријем оружја;

б.) Наредбом објавити народу: да нико, сем војника организоване народ-
не гарде Српског Народног Већа, не сме имати ни носити оружје и да ће уско-
ро српска војска извршити претрес станова и ако ма код кога нађе оружје или 
муницију, одмах ће га предати српском војном преком суду на осуду;

в.) до 18. ов. мца послати ми извештај: колико има људи оружја и муници-
је у својој гарди ? Какав ред и дисциплина влада у гарди, као и чин, име и пре-
зиме команданта гарде?

13. новембра 1918. год. *150   Командант, пуковник
Вел. Бечкерек          Јанко Мајевић  

 

К О М А Н Д А

места града Великог Бечкерека
  Бр. 57 

Команданту Српске народне Гарде, – Доставља се [...] рапорт на даљи по-
ступак према  захтеву команданта III батаљона II пеш. пука.

150 Дописан коментар: За прикупљ. оружја.
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Великобечкеречком Срп. Народ. Већу

13/XII 918.      Командант пуковник
Вел. Бечкерек.             [...]   
Четни деловођа                                                              
Каменко Пиперски

На полеђини:

Великобечкеречком Срп. народ. већу
Као тамо  надлежно,  ради журног  [...]ложења,  а са

 очекивањем на даљу наредбу спроводи се.

13/XII 918.     Началник народ. Г[...]
Вел. Бечкерек.    Миша Веиновић
Четни деловођа    подпуковник
Каменко Пиперски

Бр. 17. из 1918.
Приспело: 14./XI.1918.

Са прилога : 0
3 бат. 2 пешад. пука

„Књаза Милана”151

У Вел. Бечкереку

Позивно на даном од 13/XI.1918
Бр. 4005 част нам је поднети следећи извештај:

а) покупљено је оружје и муниција од месног грађанства и са списком 
предано је војној власти у месној „Рудолфовој” касарни 18/XI. о. г.

б) претходно је објављено било грађанству, да нико не сме оружје и му-
ницију задржати, изузев војника организоване нар. гарде Срп. Нар. Већа и да 

ће ускоро српска војска извршити претрес станова и ако том приликом ма 
код кога нађе оружје или муницију, одмах ће га предати срп. војном преком 

суду на осуду; 

151 Претпостављамо да се ради о грешци и да је реч о 3 бат. 2 пешад. пука „Књаза Михаила”.
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в) Командант – сада већ распуштене срп. нар. гарде био је г. Миша Вено-
вић, потп. Месно С. Н. В. морало је гарду распустити, јер је у њој дисциплина 

ослабила и ако је на све могуће начине покушавано да се у гарди успостави 
добар ред и дисциплина.

На место распуштене гарде основана је месна вар. жандармерија од 100 
људи и додељени су месној вар. полицији. Ова жандармерија са своја 4 детек-

тива врло успешно ради. 

У Вел. Бечекереку, 4. дец. 1918. Др Жупански

На полеђини: Бр. Е. 22 из 1918.
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2. Команда места у Вел. Бечкереку тражи од Српског народног одбора 
извештај о ратном плену који се налази у граду (13/26. новембар 1918).

3. БАТАЉОН ПЕШАД. ПУКА

„Књаза Михаила”
Бр 4009

Команданту места − Вел. Бечкерека

Према наређењу Команданта пука Пов. бр. 2162 од 10. ов. мца, част ми је 
умолити Команданта за корак:

Да ми, до 18. ов. месеца, Српско Народно Веће изволи послати извештај 
са списковима:

а.) Шта и колико има у Граду Вел. Бечкереку од плена у: храни (људској и 
сточној), оружју, муницији, стоци и осталом материјалу? и

б.) Где је тај плен смештен? Ко њиме рукује? Је ли обезбеђен стражом?
Исто тако, да ми до 18. ов. мца поменуто Веће изволи послати извештај 

са списковима са тач. а) и б.) овога акта за сва остала места – села –, која су 
под његовом  централном надлежношћу.

13. новембра 1918. год.,  *152  Командант пуковник
Вел. Бечкерек     Јанко Мајевић

КОМАНДА

Места града Великог Бечкерека
Бр. 59 
13 -XI- 918 [...]

Српском Народном Већу Вел. Бечкерек, достављају ћи [...] рапорт, молим 
да се по [...]  тражењу команданта 3 батаљона II пеш. пука у свему поступи.

13.  новембра 1918.     Командант пуковник
Вел. Бечкерек,           [...]

На полеђини: 

152 Уметнут коментар: Да народно веће јави колико чега има у граду В. Бечкереку.
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Бр. 13 из 1918
Приспело: 13/XI. 1918.

Са прилога: 0

Ад. Бр. 13. из 1918.

3 батаљ. 2. пешад. пука
„Књаза Михаила” 

У В. Бечкереку.

Позивно на наредбу од 13. нов. 1918. године бр. 4009
 из 1918 част нам је известити славни наслов, да у граду

В. Бечкереку нема плена у храни /: људској и сточној :/ а што
 беше у оружју и муницији, то је предано војној управи, а са једним де-

лом тога оружија  наоружана је месна варошка жандармерија.

У ВБечкереку, 5. дец. 1918.

                                                                                 Потпис
                                                                          Др Жупански

                                                                         Велики жупан,
                                                                   председник срп. нар. одбора
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3. Молба Српске народне страже/гарде – Српском народном одбору у 
Вел. Бечкереку у вези са платама (13/26. новембар 1918).

Народни одбор!

Доле потписани, као опуномоћеници заинтересованих, молбу поднаша-
мо, да би Народни одбор изволео прикљученом списку наведенима и у истом 
списку означене пристојбе на исплату упутити изволео.

Слободни смо навести, да су у списку именованих, као полицајни органи 
били и сада смо чланови народне гарде. Почим наше гардиске пристојбе од 1 
ог (14 ог) о.м. до данас нисмо примили, са обзиром, да је градску благајну Срп-
ски народни одбор у своје руке узео, а од мађарског народног одбора наше 
пристојбе нисмо добили, па молимо, да нам исплату истих одредити изволи.

Молбу понављајући остајемо 
Вел-Бечкерек 12 ог новембра 1918 г.
           С поштовањем

                                               Драгољуб Несторов
                                                                                                        Јосиф Светлик

                                                                                                        Сандић Ђока
                                                                                                        Цветко Ђураков.

                                                                                                       и тако даље
                                                                                                       Гихари Лајош

Верност потписаних тврди

12/25 новембра 1918. г                                               шеф полиције
Велика Бечкерек                                                        Др Иван Мирков

На полеђини: 

Бр. 7. из 1918.
Приспело: 13/ XI.1918.

Са прилога: 1. 

Беспредметно, јер је у месту организована варошка жандармерија са 
платом од 15 К дневно, а толика свота је додељена и полицајима, јер се и они 

налазе у штанду Жандармерије.
У  В. Б[ечкереку]                                    БЈ153

аа154

153 Бранислав Јелачић.
154 Аа (на латинском језику ad acta = оставити предмет као свршен у акта, у архиву).
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4. Молба Српског народног већа у Баранди – Српском народном одбо-
ру у Вел. Бечкереку, да се стави под забрану известан новчани улог до ре-
шења спора (13/26. новембар 1918).

Извод

Записник

Вођен у седници Срп. Народ. Већа у Баранди, одржане дана 10. новембра 
1918. г.

Присутни потписани:

1.

Изасланик за Бечкерек извешћуј[е], да са бившим бележником Флотом 
гледе плаветног камена нису могли никакву нагоду постићи. Предлажу, да се 
на улог бившег бележника Флота код „Тотонталмеђентакарек панатар”155 да 
сва[...], пошто је купљен плаветни камен  т.ј. 7623 К 17 пат. претходни секвест 
може и да се умоли Бечкеречко Народно Веће, да исти секвест156 код Банке 
спроведе.    

Ad. 1.
                                                                                               Једногласно се усваја.

                                                    
Д. [...] Г.

М. Вукадиновић ср. Живан Радак ср.  Живан Радак ср.
перовође      председник
Жива Виточић ср.      Љуба Ердељан ср.
Матеја Петров ср.     Љуба Сувачар ср.
Милан Новаков ср.    Милан Бабин ср.
Вукашин  Босика ср.    Милан Ћирин ср.
Аца Мишковић ср.

За доста веран препис јемчи:
У Баранди 10. новембра 1918.

М. Вукадиновић      Живан Радак
перовођа      председник

155 У тексту је назив новчаног завода (банке) написано ћириличким писмом.
156 Ставити под забрану до решења спора. 
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На полеђини: 

Бр. 8. из 1918.
Приспело: 13/XI.  1918.

Са прилога: 0  

Ако у тој банци нема исти бележник новаца,
извидити, да ли има у којој другој банци.

Име бележника: Нандор Флот.

Реферат

Ад бр. 8 из 1918. 
Управи новчаног завода

„Торонталмеђеи Такарекпензетар-а”157

У Месту

У смислу решења месног српског народног одбора
 упућује се управа новчаног завода „Торонталмеђеи

 Такарекпензтар”- а да на улог Нандора Флота, нотароша из,
 Баранде убележи секвестар од 7623 К 17 пот. словом

 седамхиљадашестстотинадвадесеттри круне 17 потура.

Из седнице вел. бечкеречког срп. нар. одбора, одржане 
у Вел. Бечкереку, 17. новембра 1918. године.

 Б Јелачић

157 Назив новчаног завода (банке) написано ћириличким писмом.
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5. Командант Банатских железница у Темишвару, обавештава Српски 
народни одбор  у Вел. Бечкереку да је војска (Моравска дивизија) преузела 
Железницу и да народни одбори немају више никаквих ингеренција над 
железничким саобраћајем. Уколико имају потребе за железничким сао-
браћајем морају да се обрате Команди Моравске дивизије  (16/29. новембар 
1918).

Команда
Банатских железница
Бр.113
16. нов. 1918 год
Темишвар 

Председнику Народног Већа у Великом Бечкереку

Наређењем Команданта I Армије ИNo31531 одређен сам за Команданта 
Банатских железница. Право контроле над целокупним радом и саобраћајем 
код железница припада једино  и искључиво мени, и нико други не може нити 
сме да се у овој посао меша.

Према овоме, а на основу наређења Команд. Моравске Дивизије 6. No 
9661 од 13 тек. мц. примите знању ради извршења следеће:

1 Српска Народна већа немају никаква права у мешању и одређивању са-
обраћаја на железничким пругама у Банату. Немају права тражити специјал-
не возове ни у ком правцу.

2) Српско Веће има да тражи специјалне возове и вагоне за своје потре-
бе само од Команданта Морав. Дивизије који ће даље наређивати шта треба.

3) Српско веће нема права да поставља и разрешава службенике желе-
знице који су сада на служби, а припадају дирекцији Угарских железница, 
нита да се мешају у службени рад њихов. Станичне просторије не сме нити 
може дирати. 

Изволите примити горње знању ради будућег управљања.
О пријему овога известите

Ова се команда налази у Темишвару, у згради железничке дирекције.

Вел. Бечкерек     Командант
       Банат. Железница
            ппуковник
          [...] Јоакимовић
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На полеђини: 

Бр. 46. из 1918.
Приспело: 16./XI.1918.

Са прилога : 0
На знање,
У архиву. 
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6. Захтев Команданта српске војске у Вел. Бечекреку од Српског на-
родног одбора за извештај о народностима и њиховим већима, као и спи-
сак места у којима су основани српски народни одбори/већа и страже/грде 
(такође и народни одбори других народности), колика им је бројност, нао-
ружање, дисциплина и друго у вези с тим (16/29. новембар 1918).

3. батаљон II п. пука
„Књ. Михаила”
Бр. 4020 V

Команданту места – Вел. Бечкерека.

Према наређењу команданта пука Пов. бр. 2162. од 10. овога мца,158 част 
ми је умолити команданта за корак: 

Да Српско Народно Веће града Великог Бечкерека изволи наредити и 
наложити:

1.) Да ми се до 18. ов. мца. поднесе извештај:
а.) у којима су местима основана Српска Народна Већа, а у којима су 

Већа других народности?
б.) у којим местима постоји српска власт, а у којима не?
2.) Да ми се до 18. ов. мца пошаљу спискови по местима свију чланова 

Већа, где су она основана и која су над централном надлежношћу Српског 
Народног Већа града Великог  Бечкерека.

3.) Да ми се до 18. ов. мца пошаље извештај:
а)  у којима су местима организоване гарде Српског Народног Већа?
б.) колико има људи, оружја и муниције  у свакој  посебице од тих гарда?
в) Чин, име и презиме командира сваке гарде?
г) Какав ред и дисциплина влада у гарди? 

14. новембра 1918. год.,   Командант, ппуковник
Вел. Бечкерек     Јанко Мајевић

КОМАНДА
Места Града Великог Бечкерека
Бр. 70
15. XI - 918.

158 Месеца.
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Српском Народном Већу Вел. Бечкерек, − достављајући [...]159 рапорт ко-
манд. 3 батаљона II пеш. пука, молим да се по захтеву истом поступи.

15. Новембра 1918. [...]     Командант
В. Бечкерек       ппуковник
        Д [...]160

На полеђини:

Бр.  Е. 47 из 1918.
Приспело: 16/XI. 1918

Са прилога: 0

Ад. бр. 47 из 1918
3. батаљ. 2. пука

„Књаза Михаила”
У Вбечкереку. 

Позивно на наредбу од 14. нов. 1918. године бр. 4020 из 1918. 
Част нам је известити Славни Наслов, да је Народна Управа

 у Новом саду сва народна већа разрешила.
Опћинама ће у будуће – по наредби Народне управе 

у Новом Саду – управљати опћинско поглаварство, 
чије чланове има да именује срески начелник.

У ВБечкереку, 5. дец. 1918
                                                                                            Потпис

                                                                                  Др Жупански
                                                                         велики жупан, председник срп. 

нар. одбора.

Сви срески начелници позвани су, да одмах поднесу списак именованих 
опћинских бележника и чланова опћинског поглаварства. Овај списак доста-

виће се и славном Наслову, чим исти поднесу срески начеоници.

159 Нечитко (претпостављамо = тражени).
160 Нечитак потпис.
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7. Командант Банатских железница у Темишвару, обавештава Коман-
ду места у Вел.  Бечкереку о надлежностима над Банатским железницама 
коју је преузела војска и да је надаље она искључиво у компетенцији ко-
манданта Моравске дивизије (17/30. новембар 1918). 

            
 

Копија
Команда
Банатских железница
No.114
16 – XI - 918 г.
Темишвар. 

Команданту Места.
[...] Бечкерек

На основу наређења Команданта I Армије И 31531 одређен сам за коман-
данта Банатских железница и само мени припада право регулисања и кон-
тролисања целокупне Службе саобраћаја на Банатским железницама. 

На основу наређења Команданта Моравске Дивизије бр. 9661 од 13 т.м. 
молим команду да изволи примити к знању ради управљања следеће:

1. Народна већа немају никаква права у мешању у саобраћај на пругама, 
да наређују смену особља железничког, које припада дирекцији Угар. Желе-
зница, да наређују увођење специјалних возова и да траже вагоне.

За сво ово имају се Већа обраћати само и једино команданту Морав. Ди-
визије.

2.- Команданти појединих јединица и места не могу тражити специјалне 
возове, од Шефова станица, нити могу устаљени ред возова мењати по својој 
жељи.

3, Све команде имају тражити војне возове или вагоне за војне потребе 
искључиво од потписаног а то на 24 час. Раније, с тим да ови захтеви буду у 
овој команди најдаље до 12h  подне.

4 – Још данас ће бити уведен редован саобраћај путничких и редовних 
возова и њега не може ниједан командант мењати. Сва наређења раније изда-
та од тога команданта железничких станица престају важити и још данас.

5, Ниједна команда нема право вршити смену железничког особља. Ако 
се десе извесне неисправности и некоректности од стране железничког осо-
бља треба известити потписанога, који једини има право тражити казну или 
смену желез. особља.
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Молим команданта да изволи са овиме упознати све јединице војне уста-
нове у месту и народна већа у околини Бечкерека јер се у овој околини најви-
ше утицало на саобраћај од стране ненадлежних лица и већа.

Ова команда налази се у темишвару у згради железничке дирекције број 
телефона је 1393. и 1554.

16/XI 918 г.
Темишвар.       Командант
       ппуковник
            [...] Јоакимовић ср.

Команда места
Вел. Бечкерека.
Бр. 86. V 

Српском народном Већу – Вел. Бечкерер – Доставља 
се  [...]  [...] команданта Банатских железница, 

ради знања управљања по истом.
    
    Акт задржати за архиву.    

  
  Командант,

                                                                                     Ппуковник, [...]
17 новамбра 1918 год

Вел. Бечкерек
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8. Молба Велкикобечкеречана Ивана Попова, добровољца са Добру-
џе, за запослење (17/30. новембар 1918).

                                                                                                                                               53/1918.

Српском Народном Већу161

у Великом Бечкереку

Потписани рођен сам у Вел. Бечкереку син Ивана Гаце Поповог, као до-
мобранац заробљен сам у Буковини од Руса.

Из Кијева одем са добровољачком четом у Добруџу где сам додељен у I 
српску добровољачку дивизију. Са српском војском боријо сам се противу бу-
гара када сам 1916. г. од једне гранате рањен, и за ратну службу онеспособио. 
Пренесен сам у Херогичанску клинику у Русији, и када је буна онде избила 
повратио сам се у моју домовину и завичај Вел. Бечкерек.

Као патриота Српски онеспособљен за тежи рад, учтиво молим Срп. На-
родно веће, да ми приликом организације јавне управе подари једну такову 
државну службу из које бих се могао издржавати.

Таково место могло би бити, кључар казненог завода или томе слично.
Писмен сам, а говорим осим матерњег ми језика, мађарски, немачки, ру-

мунски и  руски.

У Вел. Бечкереку дана 15 новембра 1918
                                                                                                              Понизни:

                                                                                                             Иван Попов
                                                                                    Вукотићева улица бр. 2618.

КОМАНДА 
Места града Великог Бечкерека
Бр. 83

Народном већу Вел. Бечкерека
Мишљења сам да би молиоцу ове молбе, требало изаћи на сусрет и дати 

му тражену службу пошто је исти као „Србин” за српску ствар остао неспосо-
бан, као Србин-борац и патриота српске ствари. 

161 Односи се на Српски народни одбор. 
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16 новембар 1918 год.     За команданта места
Вел. Бечкерек.      помоћник капет. I кл.
       Стојан Пешић

На полеђини: 
Бр. Е. 59 из 1918.

   Приспело: 17/ XI. 1918.
Са прилога: 0

Прибележен код Ивана Богојевића 
Аа
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9. Молба Српском народном одбору за потврду споразума између Ер-
неа Барата и Балинт Маршала у вези са примопредајом стрвинарске рад-
ње (17/30. новембар 1918).

Славном 
 Српском Народном Већу
    у Месту.

Доле потписани извештава Сл. Наслов, да сам данашњи дан моју стрви-
нарску радњу (шинтерницу) предао Балинту Маршалу под следећим услови-
ма: годишња плата 2000 словима двехиљаде круна са месечном добавом. 
Даље, у варошкој благајни [...] моја кауција 1000 круна словима једнахиљада 
круна остаје и надаље. Као кауција за Балинта Маршала коме сам радњу пре-
дао, и он се је обвезао ту своту мени исплатити.

Предаја и примање је госп. Др Иван Мирков варошки капетан дозволио 
са споразумом Геза Трајза вар. Газда, уз присуство следећих сведока: Милан 
Габоров и Геза Трајза.

Овим путем молим Сл. Наслов за потврду горе спроведене ствари и мене 
о томе известити.

Вел. Бечкерек 16 (29) нов. 1918.

Barath Erno      Милан Габоров
Marsal Balint            Geza Trajz

На полеђини:
Бр. Е. 56 из 1918

Примљено 17/XI. 1918
Чита се извештај Ернеа Барата у предмету предаје 

стрвинарне радње у Вел. Бечкереку.
Решење: 

Ерне Барату дозвољава се да 
Стрвинарску радњу преда Балинту 

Маршалу чија ће плата бити 2000 круна
/: двехиљаде круна :/ годишње. Кауција 

Ернеа Барата од 1000 к. /: хиљаду круна :/
– по изјави Ернеа Барата  – задржава се као 
кауција Балинта Маршала. Месно варошко 
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порезно звање и рачуновођство упућује се 
Да кауцију проведу на име Балинт Маршала.

О решењу извештавају се:
1., месно варошко рачуновођство, 2., месно
Варошко порезно звање, 3., Ерне Барат, 4., 

Балинт Маршал, Месни вар. Капетанијат и 
6., варошки газда. 

Из седнице вел.бечкеречког  

Срп. народног одбора одржане у Вел. Бечкереку, 
16. нов. 1918. Године.

Б. Јелачић                       Др. Славко Жупански
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10. Наређење Српског народног одбора благајнику да исплати новац  
Кристини Хебер, према њеној молби (17/30. новембар 1918).

Бр Е 55 из 1918 
55/1918

  Г . Јовану Бошковићу
благајнику вел. бечкеречког срп. нар. одбора

      У Месту

Благајник вел. бечкеречког срп. нар. одбора упућује се, да из благајне 
срп. нар. одбора предујамно, а на терет фонда жупанијске болнице, 60 круна 
словом шесдесет круна исплати Кристини Хебер уз правоваљано истављену 
признаницу.

Исплаћену своту имаће благајник обрачунати са поменутим фондом, 
када месно др. порезно звање отпочне свој рад.

О овоме извештава се: г. Јован Бошковић благајник мес. нар. одбора и 
Кристина Хебер.

Из седнице вел. бечкеречког ср. нар. одбора, одржане у Вел. Бечкереку, 
16. нов. 1918.

         
Б Јелачић                                                                                                 [...]162

На полеђини:
 Бр. Е. 55. из 1918.

Приспело: 17/ 11.1918
           

 Са прилога: 1

162 Нечитак потпис претпостављамо да је то потпис др Жупанског, јер је он председавао седни-
цом СНО од 16. новембра 1918. године.
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11. Шећерана из Вел. Бечкерека моли Српски народни одбор да јој 
изда наредбу о забрани извоза шећер, меласе и сирових резанаца, јер се 
доводи у питање опстанак творнице (17/30. новембар 1918).

Démagyarországi Cukoripar Részvénylárság
Südungarische Zuckerindustre Aetiengesellschaf
Nagybecskerek.

Nagybecskerek, 16. новембра 1918.
   Славном
               Српском Народном Већу 
                                                              У Великом Бечкереку

Према усменом разговору Управитеља шећерне творнице господ. Бер-
нарда Хибша и члана Срп. Народног Већа господ. Андрије Васића стављамо 
на знање:

1) Примамо на знању, да шећер, меласе и суве резанце (трокеншните)163 
само онда послати можемо кад добијемо дозволу од овд. Срп. Народног Већа и 
према томе ћемо се увек за дозволу претходно молити.

2.) Што се сирових резанаца тиће, умољавамо да нам једном за свагда ге-
нералну дозволу издате, а тако исто и Шефу станице извештај дати, да може-
мо сирове резанце (насешните) без посебне Ваше дозволе (игазолвањ)164 сла-
ти. Пошто нам је немогуће сваку даљњу пошиљку која износи од прилике 60 
вагона дневно пријављивати јер је иста количина врло велика и мора се свако 
дневно изашиљати јер би у противном случају морали у најкраће време твор-
ничин рад обуставити. Пошто исте сираве резанце као неопходна храна за 
рогату марву служи, а исте су одпадци из којих је шећерни сок извућен и за 
нашу творницу не представља велику вредност.

3) С погледом пак на пошиљке шећера, меласе и суве резанце стижу још 
увек налази од стране Шећерне Централе, и Централе Мекиња Корпакезион-
т,165 те умољавамо Славно Срп. Народно Веће да има доброту званичним ак-
том наредити нама, да ми искључиво подлегнемо Вашим наредбама и само 
помоћу Ваше дозволе смемо напред наведену робу слати, а да наредбе од 
стране Шећерне Централе и  Централе мекиња несмемо  испуњавати.

163 Исписано ћириличким писмом.
164 Igazolvanj = oверено. У тексту је ова мађарска реч написана ћириличким писмом.
165 Исписано ћириличким писмом.
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Ми умољавамо Славно Срп. Народно Веће да нашу националну економ-
ну Творницу  по могућству потпомаже, а ми се обавезујемо да ће мо Ваше на-
редбе нај лојалније испуњавати.

С особитим поштовањем
Sdungarische Zuckerindustrie A.G. 

in Nagybecskerek
                                  Director

[...]166

На полеђини:

Бр. Е. 59 из 1918.
Приспело: 17/XI .1918.

Са прилога: 0

Ад. бр. 59 из 1918
1. Управи Шећерне фабрике
2. – „ – Железничке станице

У месту

       Месни Српски Народни Одбор 
дозвољава месној шећерној фабрици, да сирове резанце од шећерне 

репе може из фабрике слати.
                О овоме се 
извештава: 1. управа шећерне фабрике и 2., управа жељезничке станице.

                          У ВБечкереку, 19. Новембра 1918.

председник.
Б. Јелачић

Тајник.

166 Нечитак потпис.
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12. Молба Великобечкеречког прерађивача кукуруза и фабрике уља 
Српском народном одбору да постави свог повереника у овој фабрици 
ради несметаног рада и пословања (18. новембар/1. децембар 1918).

NAGYBECSKEREK TENGERIFELDOLGOZ ÉS OLAJGYÁR R.T.

10555 sz
TÁVIRATCIM:EXOKÁHÁ.
TELEFONSZÁM: 2ö3        Nagybecskerek, 1918. novembеr 18.
CSEKKSZÁMLA KLIRINGFORGALOMBAN

A M.K POSTATAKARÉKPÉNZTÁRNÁL:41Ö8Ö SZ.

FOLYÓSZÁMLA A HAZAI BANK R.T.-NAL

T.
Szerb Nemzeti Tanács,

Nagybecskerek

Azon kérelemmel fordulunk a t.Szerb Nemzeti Tácshoz, hogy tekintettel  
üzemünk fontosságára és azokra a nehézségekre, amelyeket a mai krúlmények k-
ztt az üzem fentartása, illetve meginditása /most a gyár egy része üzemen kivül 
van/ okoz, ezen nehézségek elháritása végett egy bizalmi emberüket hozzánk ál-
landóan kirendelni szveskedjenek.Anélkül, hogy nket bármily irányban befolyá-
solni óhajtanók, a magunk részérl ajánlanók e célból Brankován Gyrgy urat, aki 
egy ideig mint knyvel nálunk alkalmazva volt és mint ilyen üzemünkkel és fleg 
annak szállitási ügyeivel teljesen ismers.   

                                                                                       Teljes tisztelettel:

Nagybecskereki tengerifeldolgozó es olajgyár
[...]167

Ig./-K.
Бр. Е.

Приликом размештања повереника од стране месног српског народног 
одбора у поједине фабрике, изаслан је повереник и у месну Олај – фабрику.

За повереника Олај фабрике постављен Пера Крецуљ са дневницом од 
40 круна словом четрдесет круна, а своје место има заузети 19. нов. (2. децем-
бар) 1918. године.

167 Нечитак потпис.
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Одређену дневницу нашем поверенику има да плати Олај –  фабрика.
О овоме извештавају се: 1., Олај – фабрика у месту и 2. Пера Крецуљ. 

Из седнице вел. бечкеречког срп. нар. одбора, одржане у Вел. Бечкереку, 
17(30) нов. 1918. Године.

Б. Јелачић

На полеђини:
Бр.  75. из 1918.

Приспело: 18 /XI  1918
Са прилога : 0
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13. Великобечкеречка добротворна задруга „Српкиња” обавештава 
Српску црквену општину, да јој предаје Српско забавиште са зградом, 
имовином и забавиљом (18. новембар/1. децембар 1918).

Славном 
  Народном Одбору
     у 
      В. Бечкереку

Долепотписана в. бечкеречка добротворна задруга „Српкиња” споразум-
но са  вел. бечкер. срп. ц. општином решила је, да српско забавиште, које је 
потписана задруга основала и издржавала преда са забавиљом Маријом Жив-
ковић С. Ц. општини у В. Бечкереку ради даљег издржавања, која решења по-
тврдила је тамишварска С. Е. Кондисторија, дато се Славност умољава упути-
ти вел. бечк. С. Ц. општину рачунавши од 1. ог јануара 1918. год. горе напоме-
нутој г. забавиљи у име годишње плате 1800 круна у име станарине 420 кру-
на, а по смислу вис. слав. митрополитског цркв. школс. савета од 30.VII 1918.

 /ех 1918. публиковане одлуке од стране темишварске        
преч. епарх. конд. од 14. (27.) септ. 1918. под бројем 

Зграду забавишта коју долепотписана задруга вел. бечкер. С. Ц. општи-
ни предаје, терети један грунтовно укњижени дуг од 6000 куна, Д. З. „Српки-
ња” да би тај дуг скинула, узела је зајам од вел. бечкер. српске штедионице и  
новац (6000 круна) у рукама је Д. З. „Српкиње „ради исплате тога укњиженог 
дуга, али пошто сва званија за сада стоје, то молимо славност, да изволи чи-
нити расположење у погледу тих 6000 круна док непочне деловање вел. беч-
кер. магистрата, који рукује са Богојевићевим фондом, тако исто док не почне 
деловање своје овдашња грунтовна  област.

У Вел. Бечкереку 18. - ог новембра 1918. год.

Еуфемија Станкова     Наталија Јаковљевић
Потпредседкиња               благајкиња

бр. 738 и 811

255

1665/1918.

II пред
 за припомоћ за одело и обуће 1000 
круна и у име скупаринске припо 
моћи 1080 круна даклем   укупно 
4300 круна исплатити. 

к.
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На полеђини: 

                                                            Бр. Е. 85 из 1918.
                                                     Приспело: 19/XI. 1918.

                                                                         Ад. бр. 85 през. из 1918

Месна Добротворна Задруга „Српкиња” подноси молбу од 18. новембра 
1918. године у предмету предаје свога забавишта месној срп. правосл. цркве-
но-школској општини  и исплате свих берива госп. Мари Живковић, забави-

љи почев од 1. јануара 1918. године.
Решење:

Упућује се Добротворна Задруга Српкиња, да 6000 К /: шестхиљада 
круна :/ – којом је свотом грунтовно оптерећена Забавишна зграда – уплати 
у благајну месне срп. правосл. црквено школске општине, да општина у по-
гледу уплате наведеног дуга осигурана буде и исти у име задруге отплати, 

када месна звања отпочну свој рад.
Ако стоје наводи, изнети у молби женске задруге, упућује  се месна срп. 

правосл. црквено-школска општина, да од женске задруге горенаведену сво-
ту прими и по томе госпођи Мари Живковићевој забавиљи изда сва припада-

јућа јој берива  почев од 1. јануара 1918. године.
Како од Добротворне Задруге Српкиња, тако и од Срп. правосл. цркве-

но-школске општине о извршењу овога очекује се извештај у року од 8 дана, 
рачунајући од дана пријема овога решења.

О решењу овоме извештавају се: 1., Добротворна Задруга Српкиња, 2., 
Срп. правосл. црквено-школска општина са преписом молбе женске задруге 

и 3., госпођа мара Живковић забавиља – сви у Вел. Бечкереку.
Вел. Бечкерек, 24. новембра 1918. год.

Др Славко Жупански
вел. жупан. 
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14. Молба Имреа Жироша, среског начелника из Ковачице, Српском 
народном одбору у Вел. Бечкереку да посредује код Словачког народног 
одбора/већа у Ковачици, ради враћања његове одузете некретнине (18. но-
вембар/1. децембар).

Tekintetes
Szerb Nemzeti Tanácsnak!
Nagybecskereken

Az országban hirtelen felkerekedett anarchista forrongások alkalmából An-
talfalva közság lakossága velem szemben oly fenyeget magatartást tanusitott, hogy 
még jelenlétemben behatolt lakásomba és fosztogatni kezdett, miután életem és 
családom élete is veszélyeztetve volt, f. évi nov. 5 én délután kénytelen voltam csa-
ládommal ide menekülni.

Aznap este és vasárnap reggel lakásomba az antalfalvi tót lakosság betört, az 
összes szekrényeket és éléskamrát feltörték s onnan nagy mennyiség értékes hol-
mit elvittek - hozzávetleg 100 000 korona értékben.

Nov. 6-án reggel a fosztogatók közül a még Antalfalván tartózkodó német ka-
tonaság és csendrség 5 embert agyonltt. A fosztogatás hirére a nagybecskereki 
csendrparancsnokság a rend helyreállitása és rablások megfékezésére - egy 67 f-
bl álló katonai különitményt vezényelt ki. A kivezényelésrl értesülve nov 7 ikén a 
tllem elrabolt ingóságok összeszedése és a kár megállapitása végett a katonaság 
fedezete alatt kimentem Antalfalvára. Ez alkalommal a katonaság 2 fosztogatót ltt 
le és egyes lakósok állitása szerint a katonaság 2 házat felgyujtott.

Feleségem e hó 22 én kiment Antalfalvára, - miután a történtek után én nem 
szándékozom többé oda visszamenni - hogy ott a felesleges ingóságot eladja és a 
többi butort Becskerekre szállitsa. - Feleségem ezen jogos cselekedetében az an-
talfalvi tót nemzeti tanács megakadályozta - t eladás közben azonnali parancsal a 
községházára rendelte. - Ott Bulik Ferencz a tót nemz. tan. elnöke és fia Bulik Já-
nos kijelentették, hogy ingóságaim eladását megtiltják s az eladott ingóságok vétel-
árát tle elveszik s azonnal comissió megy a lakásra, hogy azt lepecsételjék; meg-
jegyzem hogy  hivatalomat már elbb lepecsételték.  

Feleségem tiltakozására kijelentették, hogy nekem nagy leszámolásom van 
velük, mert nekem kell megfizetni: 8 koporsó és a felgyujtott házak árát, az árvák 
neveltetését, a kiküldött katonák dijazását s állitólag a katonaság által a lakosságtól 
elrabolt pénzeket.

A commisió tagjai Bulik János, Traverik Mihály Bohr keresked, Mikus és 
Szvetlits  Mihály megjelentek lakásomon és feleségemtl nyugta ellenében elvettek 
1948 koronát a lakásomból öt leányommal együtt kizték és lepecsételték azzal, 
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hogy összes ingóságaimat eladják s az érte járó pénzt a község pénztárába befize-
tik. Ily hallatlan jogtalanság még a mai felfordult állapotban sem trheti meg, mert 
ezzel szemben az a valóság és igazság, hogy a község fosztogató lakóin nekem van 
100 000 korona követelésem az elrabolt ingóságok fejében.  

Ugyanis ha ezen a költségekre az  antalfalvi tót nemzeti tanács igényt tart, 
úgy forduljon a katonai parancsnoksághoz és csendrparancsnoksághoz. A csend-
rség és katonaság intézkedéseiért és cselekedeteiért én kérdre vonható nem va-
gyok, mert hatáskörömön kivül áll, ezek felett rendelkezni.

Miután a tót nemzeti tanács intézkedése felháboritóan jogtalan  és erszakos, 
tisztelettel kérem az iránt való szives intézkedését, hogy ingóságaimat bocsássák a 
legsürgsebben rendelkezésemre. 

Egyuttal tisztelettel kérem sziveskedjék a temesvári Bánáti nemzeti tanácsot 
is megkeresni, hogy igazságos ügyemben esélyesen eljárni sziveskedjék.  

                                         Szives eljárásáról kérek értesitést
                             
                                                          mély tisztelettel

Nagybecskerek 1918 deczember 1én                                                         
                                                                          Zsiross  Imre

                                                          
                                                         antalfalvi járási fszolgabiró

                                                             Lakás: Uri utcza 10

На полеђини:

Sakay: Uri [...]
Бр. Е. 86  1918

Приспело: 18./XII.1918
Са прилога: 0
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15. Писмо Српског народног одбора у Куману, у којем обавештава 
Српски народни одбор у Вел. Бечкереку да су наводи Бошка Трфуњагића у 
листу Српски лист,  о њиховом одбору и председнику неистинити (19. но-
вембар/2. децембар 1918).

                                Српском Народном Већу
                                                                              У Вел. Бечкереку

Потписани Срп. нар. поодбор овим званично извештава Сл. Наслов, да је 
белешка Бошка Трифуњагића168, која је изишла у 8. Бр. oд 2. нов. т. год. у орга-
ну Срп. Нар. Одбора „Српскоме Листу” – неоснована, скроз неистинито изне-
сено оно што он „тврди” како о самом месном одбору, тако и за њеног председ-
ника.169

Опширније је побијено у „Срп. Листу” које ће у своје време изићи на јав-
ност.170 

У Куманима 17. нов. 1918. год. 
Тима Димитријевић                                      Марко Вујић
Тајник                                           председник

На полеђини:

Бр. E. 83. из 1918.
Приспело :19/ XI. 1918.

Са прилога : 0
Аа

168 Бошко Трифуњагић је био један од покретача политичког организовања Срба у Куманима. 
Сарађивао је са СНО у Вел. Бечкереку и присуствовао је  оснивачком састанку СНО у Матици 
Српској у Новом Саду. Међутим, није успео да се избори за место председника СНО у Куманима 
па претпостављамо да је то био основни разлог његовог незадовољства и опортунизма према 
члановима СНО у Куманима.   

169 Српски лист, Нови Сад, бр. 8 од 2. новембра 1918. Види чланак: Српском народном одбору у 
Н. Саду.

170 Српски лист, Нови Сад, бр. 27, од 27. новембра 1918. Види чланак: Српском Народном већу
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16. Молба Српског народног одбора у Перлезу да Српски народни од-
бор у Вел. Бечкереку помогне у завођењу реда у тамошњи одбор, гарду и 
селу (18. новембар/1. децембар 1918).

                                                                                                             Поверљиво.
                   Братском
                                      Српском Народном Већу 
                                                                        У Вел. Бечкереку

  У Перлезу има да се спроведе неодложно:
I . Разоружање, т.ј. покупљање оружја од становништва; 
II. Реорганизација нар. страже;
III. Реорганизовање народног већа у Перлезу.
Како спровађање горенаведених ствари могу изазвати реакцију од доле, 

то нар. веће у Перлезу не сме у интересу одржања мира само предузимати ре-
шавање тако важних питања, него је потребно да се све спроведе од озго т.ј. 
путем једног надлежног и угледнијег већа. С тога треба у четвртак изаслати 
једну експедицију од 1 српског часника, 1 часника нар. гарде у В. Бечкереку са 
3 војника од обе стране, која ће се експедиција  ставити у споразум са нар. ве-
ћем у Перлезу, те договорно с овим спровести тако тугаљива питања. Иста ек-
спедиција имала би остати бар један дан у Перлезу да  нарочито предавање 
оружја  коренито уреди.

За преговарање о детаљима доласка шаље се Дина Мирчетић члан Нар. 
већа.

Перлез, 18. нов. 1918.
Народно веће у Перлезу:
Вит. Накошинчев171    Душан Ђурђев
перовођа      председник

На полеђини:

Бр. 213 из 1918
Оружје покупљено, веће и народна гарда разрешена

аа

171 Претпостављамо: Витомир Накошинчев.
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17. Молба Српског народног већа у Јарковцу, да српска војна власт по-
шаље свог повереника, ради избора новог народног већа (20. новембар/3. 
децембар 1918).

Српско Народно Веће Јарковачко
С. Н. В. 13 број
1918.

Записник

Народ није задовољан са садашњим народним Већем; изабратим у при-
суству Гсп.  капетана В. А. Нешића приликом свечаног доласка Срп. војске у 
Јарковац  2. новембра о. г. 

Међу садањим члановима народнога већа нема слоге, спозарума172 ни са-
гласности.

Све застаје тога ради, нико не слуша наредбе народног већа, не могу се 
вршити текући послови. – 

С тога потписани чланови народног већа подносе оставку и моле српску 
војну власт, да амо изасла свога повереника, који ће присутан бити када на-
род поново изабере ново веће по жељи и вољи својој те уведе потпун ред и 
мир у селу овом. – 

У Јарковцу 19. Новембра 1918. год.

Пописи        Душан Којић
Душан Петровић         Печат Општине Јарковац173   председник
деловођа

172 Очигледна пермутација слова, треба = споразума.
173 Средишњи део печата је накнадно обојен српском тробојком. 



124

    
[...]174 Петровић
Милорад Михајлов
Душан Петровић
Ђорђе Бота
Жива Попов                                                                                                                  

   На полеђини:

   Бр. Е. 96 из 1918.
                                                                                                                   Приспело: 

20 /XI.1918.
                                                                                                                   Са прилога: 

0

                                                                                             Уколико су разрешена 
народна 

                                                                                            већа овај је записник 
постао

 беспредметан.
                                                                                                                           БЈ

                                                                                                                                  а а

174 Претпостављамо да је у питању Емил.
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18. Молба Јаше Балоковића, трговца из Чуруга, да му се врати депоно-
вани новац код Среског начелства у Вел. Бечкереку 1917. године (22. новем-
бар/5. децембар 1918).

СЛАВНОЈ  УПРАВИ СРПСКОГ НАР. ВЕЋА У 
                                                                              Великом–Бе керреку,175

1917 године децембра месеца у селу Перлезу сам купио 17 метери масти 
по максималној цени у сумњи да сам исту преко махимала плаћао, новосад-
ска пограни на полиција није исту запљенила и код мене налазећисее 11199 
круна 65 филера готовог новца одузела и код тамошњег надсолгабировата 
под бројем 43-1917  депоновала,

Почим иста ствар до данас још решена није а иста сумња на менеје из 
освете бачена темеје горе споменута власт материјално оштетила тако да сам 
данас без ишта остао,

Услед чега молим најпонизније славно Веће да ми горе споменути новац 
издати изволи или у тој ствари одржи разправу,

Споштовањем
ЈАША БАЛОКОВВ, трговац

ЧУРУГ
БЛАГОРОДНИ ГОСПОДИН ПУКОВНИЧЕ!

Доле потписани долазим до Вас најпонизније умолити  јасам 1917 године 
месеца децембра у селу Перлезу куповао маст за једну словенску сврху којом 
сам приликом купијо 17 метери масти по махималној цени у сумњи да сам 
исту преко махимала плаћао Новосадска погранична полиција мије запље-
нила горе споменуту маст и код менесе налазећи 11.199 круна 65 филера го-
тови новаца иста је власт била дужна у тој ствари да против мене истрагу 
спроведе те посла тога запљенути новац као и маст мени натраг поврати али 
на жалост тамошњи надсолгабироват то до данас још уннијо није горе споме-
нути је новац код тамошњег надсолгабировата176 положен и под бројем 43-
1917 укњижен а маст је предата војној власти а менесу матријално упропасти-
ли од прилике за 43 х иљаде круна.

Мој млађи брат  мије код српске Вардарске дивизије већ 3 године као до-
бровољац се налази а имам старог оца и мајку које сам ја из мога рада издржа-

175 Ово писмо је куцано на писаћој машини, отуда су приликом писања прављење типичне дак-
тилографске грешке: пермутација слова, изостанак или дуплирање слова у речима и др.

176 Солгабиров = срески начелник.
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вао те по кмеје177 та власт из горе споменутог узрока тако уприопастила да 
нисам устању никакав рад да одпочнем.

Услед чега долазим најпонизније умолити господина Пуковника даби 
имали сажаљење према мени и наредили дамисе макар мој собствени новац 
којије код тамошњег Надсолгабировата под бројем 43-1917 налази издати из-
воли. Вашу велику  душност премџаа мени унапред благодарим и остајем са 

П о ш т о в а њ е м:
ЈАША БАЛОКОВИЋ трговац

ЧУРУГ. / Бачка /

На полеђини:

Ад. Бр. 117 из 1918.
Господину

Јовану Бошковићу
благајнику срп. нар. одбора.

у Месту.
Прилог г. Јаша Балоковића

Од 5000 К /: петстотина круна :/
шаље Вам да исти у примање                                                                                                                              

наше благајне спроведете.
У В. Бечкереку, 23. нов 1918    

Б. Јелачић
Тајник

                   Бр. 117. Из 1918.
Приспело: 22/XI.1918.

Са прилога : 1
Изјава

Изјављујем дасам од добивени
новаца од  Kр. 994.50 филера половиц у  [...] 

Нар. Већу у Великомбечкереку
Остатак од 494 Кр и 50 фил примијо сам 

XII/6 споштовањем
                                                                                                          Јаша Балоковић

                                                                                                         Као сведок:
  Иван Богојевић

                                                                                            Живоин Терзин178

177 Претпостављамо: ме је.
178 Претпостављамо: Терзин.
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19. Оповачко-буџачка општина у Вел. Бечкереку моли СНО да јој до-
дели метални казан заплењен од немачке војске (22. новембар/5. децембар 
1918).

Славном 
Српском народном Већу !

У Месту

Доле подписана Оповачка – Будџачка179 општина умољава Српско на-
родно Веће, да им дозволи један казан у њиховом округу ради пецива ракије. 

У том погледу молу за одлуку, да будућег решења у овој ствари;  и да им 
се уступи један казан (: гвоздењак :) од оних који су упљењени од немачког 
војништва.

                         

                                     Споштовањем:
                                                                                     Оповачко – Будџачка

                                                                                                                   општина.

На полеђини:

Бр. 121 из 1918.
Приспело: 22/XI. 1918.

Са прилога : 0
аа

179 Треба: Буџак = Буџачка, део у Великом Бечкереку настањен већином Србима. Таквих не-
службених назива града које је становништво користило у међусобном дијалогу било је више: 
Доља, Црни Шор, Бранкован, Шумице, Мала Америка итд.



128

20. Ђура Турчањи(ћ), кантинер из Темишвара, моли од Команде града 
у Темишвару,  накнаду штете коју му је наводно нанела српска војска у те-
мишварској касарни Фердинанд (од 23. новембар/6. децембар 1918).180 

Славни господине пуковниче!

Доле подписани инвалидни војник имао сам своју кантину у касарну 
Фердинанску, робу сам имао у вредности преко 25 хиљада круна. 

Србска војска када је у касарну ступила, које ја на знању нисам имао, – 
пре два дана све је опљачкала. – 

Шта су оставили то је господин капетан и командант исте касарне Бо-
жидар  Анђелковић, пописао и то је у вредности 5.000 хиљада круна, остала 
порушена роба јесте у вредности најмање до 15 хиљада круна. –

Молим лепо за моју оштету.

С понизним поздрављем: 
Ђура Турчањић181

Темишвар, Град, 
Велика Паланка улица 2. број

Команда места
Темишвар 
Бр. 79
9- XI - 1918.

Команданту I. пеш. пука. Моли се командант да извиди ствар по којој се 
жали Ђуро Турчањић и резултат достави овој команди.

15.11. 1918.      Командант пуковник
Темишвар                                                                                                          [...]182

Командант пуковник 
[...]

180 Предмет припада Српској војној команди у Темишвару, а нађен је у списима СНО у Великом 
Бечкереку од 23. новембра до 18. децембра 1918, административни број није заведен.

181 Презиме молиоца одштете у документима је различито уписивано у зависности коме се 
обраћа. Свакако да не припада словенском, поготово не српском свету, јер нисмо склони да по-
верујемо да би као такав добио дозволу да током рата држи кантину уопште, а поготову не у са-
мој темишварској касарни. У ову подвалу нису били склони да поверују ни истражитељи случа-
ја.   

182 Нечитак потпис.
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1. Пешад. Пук
Бр. 39049.
17-XI -1918 г.
Команданту 1. батаљона на проверу, уколико је истинита молиочева мол-

ба. 

18. новембра 1918     Командант Пуковник
Темишвар      Стој. Т. Николић

1. Батаљон I.  пешад. пука 
бр. 1328 

Команданту I . Пеш. Пука – Према предњем наређењу част ми 
је поднети следећи извештај:

 4ог тек. мца. приликом дочека овог батаљона у коме је било 
само 2 чета од 3 вода и митраљ. одељење од 2 вода, јер су остале 2 
чете биле су по болницама, а 4 чета јe била у касарни 3 батаљона – са 
IV митраљ. одељењем у садашњу Фердинандову касарну око 15 часо-
ва; ту у истој касарни била је још нека Аустр. Штабс. команда, која је 
функционисала и маса недемобилисаних војника, који су се још ту 
бавили и становали, очекујући нека уверења која им је ова команда 
издавала.

Цело то поподне 4ог тек. мца, преко ноћ 4/5 тек. мца, па све су-
традан до подне 5ог тек. мца, када је се сва команда иселила из ове 
касарне, маса је [...] недемобилисаних војника долазила излазила, 
пресељавала ову команду износећи све ствари које су у овој касарни 
биле под изговором, да је то њихово, а за ово су имали и усмено одо-
брење – дозволу од српског команданта места овде у Темишвару.

У току ове ноћи 4/5 тек. мца, ова је кантина напред поменутог 
инвалида и опљачкана. 

Па на основу чега напред поменути жалиоц може онда тврдити 
да су му ту његову кантину опљачкали баш српски војници, кад је у 
току ове ноћи 4/5 тек. мца, кад му је кантина опљачкана, у овој ка-
сарни било и напред поменута аустроугарска штабс. команда и маса 
недемобилисаних војника, који по броју нису били мањи од срб. вој-
ника?

Част ми је напоменути команданту, да када је [...] сати 5ог тек. 
мца око 9 часова дошао у касарну [...] затекао напред поменутог мо-
лиоца – инвалида − кантињера – где са његовом госпођом, једном 
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девојчицом, једном постаријом госпођом и једним господином купе 
и износе неке поситнице из [...] кантине.

Када ме је овај инвалид − кантињер спазио пришао је ка мени, 
и почео је се жалити, како му је кантина у току прошле ноћи 4/5 т. 
мца опљачкана од стране срб. војника.

Ја сам му одмах том приликом казао, да не то не може позитив-
но тврдити, јер у овој касарни не станују само срб. војници већ и ау-
стр. штабс. команда и њени војници, који се сви још баве овде у ка-
сарни и исељавају; као и то, да је он требао потписаног одмах по ула-
ску срб. војске у ову касарну известити да има кантине у касарни, те 
да се постави стража, а када већ то није учинио, онда је то његова 
кривица. 

По мом учтивом мишљењу, овде је веома тешко доћи до праве 
материјалне истине и изнаћи проузроковаче штете и кривице, по-
што у овој кантини нису становали само срб. војници нит је била по-
стављана стража кривицом њеног кантињера, а што је најглавније, 
веома је тешко констатовати колико је и чега упропашћено пошто 
се његовом тврђењу неможе веровати, утолико пре што је и он сам 
са својом фамилијом масу ствари из [...] кантине изнео пре наиласка 
потписаног а тада после овог извршен је [...] и [...] стража.

Штета, иако је била, она је проузрокована само кривицом на-
пред поменутог молиоца, што о постојању исте није благовремено 
известио потписаног, па стога, нека је сам и сноси.

23. Новембра 1918.
Темишвар   3. Пеш. Пука Командант
      Кап. 1. Кл
     Бож. Дам. Анђелковић

1. ПЕШАД ПУК
2. БР. 39433.
24 – XI – 918

Команданту Места – Темишвар. – Част ми је предњи 
предмет вратити натраг.

Поменута кантина није опљачкана од српских војника него од некакве 
руље у аустријском  оделу и још неких који су носили назив „народна гарда”.

  Нико се потписаном није јављао за заштиту.
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27. новембар 1918    Командант ппуковник
Темишвар     Стој. Т. Николић
Команда места
Темишвар 26. – XI – 18.
422.

Банатском народном Већу – 
Доставља се предњи извештај команданта 1 батаљ. 1 пеш пука да се до-

стави молицу.

26 - XI – 1918    По заповести команданта
      Помоћник ппуковник
       [...]183

Банатско народно Веће

Крљ. срп. Команди места
    Темишвар.
Ђорђе Турчањи, кантинар184 у Фердинанд касарни, ратни инвалид жали 

се, да су му кантину онде смештени српски војници опљачкали.
Доставља инвентар однешених и несталих ствари, с молбом, да се у ства-

ри овој истрага заведе и о успеху оно (Б.Н.В.) извести.
1.. прилог
Команда пука
Темишвар  2. 11. 1918
бр. 320     Команданту Фердинандове касарне да по предњој жалби изве-

де истрагу и извештај поднесе.

По запов. Команданта помоћник, п.пуковник
[...]

[...]

183 Нечитак потпис.
184 Кантинер = сопственик кантине.
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21. Мађарска краљевска железница у Вел. Бечкереку тражи од Срп-
ског народног одбора да се покрадени грађевински материјал по сеоским 
станицама врати (24. новембар/7 децембар).

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUATAK
NAGYBECSKEREK – PANCSOVAI
OSZTÁLYMÉRNÖKSÉGE
586/1918 szám
          
                                                    Tekintetes
                                                                Szerb Nemzeti Tanács
                                                                                           Nagybecskerek

Alulirott osztálymérnökség szives tudomására hozza a Tek. nemzeti tanács-
nak, hogy Számos állomáson tárolt és a vasut tulajdonát képez cirka 200 m tzifát, 
4000 - darab fedél cserepet, 1200 darab 1,5 méteres, 100 darab 5 méteres rudat, 
600 darab 4 méteres lécet, 300 darab ócska talpfát a Számos községbeli lakosok 
saját céljaikra elvitték; azonkivül feltörték az apróanyag és vasuti szerszámok rak-
tárát, onnan elvittek ácsfejszéket, lapátokat, ásókat, csákányokat, csip-és harapó-
fogókat, frészeket, szóval minden közéletben is használható szerszámokat elvittek. 
– Azonkivül az állomásvezet lakását kifosztották ugy, hogy a 4 fal maradt meg; aj-
tókat, ablakokat, tzhelyet összetörték. –

       Fentiek alapján felkérjük, sziveskedjék Számos község elljáróságát felhiv-
ni és utasitani megfelel intézkedésre, hogy a községbeli lakosok a jogtalanul eltu-
lajdonitott vasuti anyagokat, tárgyakat, lakásberendezéseket a községházán törté-
n átvétel céljából oda azonnal hordják vissza.

       Egyben tisztelettel közöljük, hogy a pontos leltározás most van folyamat-
ban. – 

                                                                                    Szives intézkedést kérünk.

                 NAGYBECSKEREK 1918. december 6.

                                               MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK
                                                     NAGYBECSKEREK-PANCSOVAI
                                                            OSZTÉLYMÉRNÖKSÉGE

                                                                    Kálmán
                                                                   fmérnök
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На полеђини:
Бр. 148. из 1918.

Приспело 24/XI – 1918.
Са прилога: 0

Жељезнчар. Мерник185 усмено упућено, 
да сачини списак 

о покраденим стварима и
да исти поднесе среском

начелнику ради даљег поступка.

аа

185 Мерник = инжењер.
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22. Српски народни одбор у Тарашу предлаже Српском народном од-
бору у Вел. Бечкереку, да се бившим општинским чиновницима и слугама 
бившег режима не дозволи напредовање у јавним службама (24. новем-
бар/7. децембар 1918).

Бр. 7.
1918                    
                     Славном 
                                  Српском Народном Већу
                                                                                 Бечкерек

Срп. Нар. Одбор у Тарашу, у седници својој од 23. нов. (6 дек.) 1918. годи-
не, а на предлог председника Срп. Нар. Одбора, донео је овај закључак:

„У пажњу свима одговорним форумима нашега народа у Војводини!
После револуције, а у време, када се на развалинама Мађарске „једин-

ствене” државе стварају нове народне државе, позивају се сви одговорни фо-
руми народни у варошима и градовима, да не ступају у везу са оним носиоци-
ма старога режима, који су били лоше слуге својих господара. Такви су по се-
лима били већином Срби бележници , које је народ због њихове бездушности, 
освете и пашалука, изјурио из села напоље, па сада живе по варошима у Вој-
водини, те народ својих села разним порукама (да ће овај бити феишпан,186 
онај фесолгабиров,187 да један од њих прави законе, а онај да ће бити шеф по-
лиције и.т.д.) буне и узбуђују и пуне га сумњом у стабилност данашњега ре-
жима, против које  има да се бори наша сеоска интелигенција, која и онако 
има сада много преча посла. Стога би било саветно, да се са тим бездушници-
ма на ступа ни у какве везе, а најмање би било пожељно, да се ти нељуди на-
грађују за своја недела каквим било самосталним положајем у новоме режи-
му. Свако сеоско народно веће увек је спремно дати  одговорним форумима 
истиниту фотографију таквих протераних људи,  јер ће бити спремно и ка-
знено одговарати за то.

За то меродавни нека пазе и нека не дају ни хране, ни повода каквој но-
вој „револуцији”.

О овоме се извештавају и меродавни форуми у Новоме Саду, а и српске 
новине у Војводини.

У Тарашу, 24. нов. (7. дек.) 1918. год.

186 Главни жупан (на мађарском језику = fispán) 
187 Главни начелник (на мађарском језику = fszolgábiró)
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Секретар    печат     Председник
Недељко Којичић    Срп. Прав. Црк. Општина Тараш Јова Оприн

Бр. 150 из 1918.
Приспело: 24/XI1918.

Са прилога: 0
аа
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23. Писмо адвокату188 Жупанском у коме га др Имре Варади (председ-
ник Мађарског националног већа) обавештава да мађарско становништво 
не признаје српску владу189 која је противзаконита и да не признају др 
Славка Жупанског за великог жупана, те се стога постављају у позицију 
пасивног отпора према српској влади и њеним функционерима. Да су Ма-
ђари заузели такву позицију не само у Граду, већ и у Жупанији, јер су ма-
њински Срби заузели цивилне власт и противзаконито је Жупански по-
стављен за жупана. Мађарски народ се ослања на законски ред и поредак 
и право народа на самоопредељење (Вилсонова начела) и сматра ништав-
ним постављење др Жупанског на положај жупана, јер је његово поставље-
ње било без питања и учешћа Мађарског народа (10. децембар 1918). 

Tékintetes!
Dr. Zsupanszki Szlavkó ügyvéd urnak

Nagybecskerek.

Nagybecskerek városnak magyar lakossága 1918 évi december hó 10-én nép-
gyülést tartván, ez alkalommal a következ egyhangu határozatot hozta:

„Nagybecskerek város magyar lakossága:
1./ az u.n. Ujvidéki Szerb Kormányt magára joghatállyal birónakelnem isme-

ri, azt törvényellenesen létesitett hatalmi szervnek tekinti; 
ebbl kifolyólag:
2./ Dr. Zsupanszki Szlavkó fispáni kinevezésével és beiktatásávalszemben 

hasonló álláspontra helyezkedve, t Torontálmegye törvényesen kinevezett fispán-
jának  nem ösmeri el; és

3./ ugy az Ujvidéki Szerb Kormány, mint az általa kinevezett fispán rendel-
kezéseivel szemben a passiv resistentia álláspontjára helyezkedik”.

A magyarság ezen állásfoglalásának szükségét az idézte el, hogyNagybecs-
kerek városban, de az egész vármegyében is számbeli kissebbségben él szerb ajku 
lakosság, illegitim uton, st a megszálló szerb csapatok parancsnokának kijelentése 
szerint sajnálatos tévedésbl jutott egyedül önmaga a polgári hatalom birtokába; a 
népek önrendelkezési jogelvének téves és egyoldalú alkalmazásával jogellenesen 
rendezkedett be. Ugyanez elv téves alkalmazása utján, a magyarságra nézve töké-
letesen illetéktelen hatalmi szerv alkottatott az Ujvidéki Szerb Kormányban, amely 

188 Писмо није адресирано на звање великог жупана што је др Жупански заиста био, већ на 
грађанско лице са занимањем адвоката. Разлог за то се налази у писму. Такво обраћање пред-
седника Мађарског националног већа (које је написано и потписано пуним звањем) великом 
жупану др Славку Жупанском је одраз истовременог „гледања са висине” и несхватања времена 
у којем се налази. У сличном обраћању и тону су и друга сачувана писма Немачког националног 
већа, Радничког већа и градских чиновника. 

189 Мисли се на Народну управу за Банат, Бачку и Барању.
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Torontálvármegye fispánjául Dr. Zsupanszki Szlavkót illetéktelenül nevezte ki és 
ezen állásba önkényüleg és egyoldalulag iktatta be.

A magyarság ugyanis, mely törhetetlenül ragaszkodik a törvényesrendhez, 
valamint a népek önrendelkezési jogának teljesen szabad és mindenbefolyástól 
ment megnyilatkozásához, Dr. Zsupanszki Szlavkónak fispánnátörtént egyoldalu 
kinevezését és ezen történelmi multu, kizárólag magyarközjogi méltóságba való 
önkényes beiktatását semmisnek tekinti.

Egyelre ugyanis még el nem döntött kérdés az, hogy azon földterület mely-
hez városunk és Torontálvármegye is tartozik, most már a népekszabad önrendel-
kezési joga alapján melyik állam kiegészit részét képezendi? St e földterület de 
jure még mindig Magyaroszág területe, melyet megszállott ugyan a szomszédos 
idegen hatalom hadserege – kifejezetten azonban békés szándékkal, a fenálló tör-
vényes rendet biztositókimondott célzattal, st a fegyverszüneti feltételek értelmé-
ben olymegállapodással, hogy ezen területen a közigazgatás továbbra is magyar-
marad. Minden joghatályos rendelkezés tehát ebben a tekintetben a jelenlegi ma-
gyar kormányt illeti még meg. Mi legitimnek ezen az alaponez idszerint tehát csak 
ezt ösmerhetjük el.

Nem tekinthetjük azonban törvényesnek az u.n. Ujvidéki Szerb Kormányt és 
következéskép annak exponensét mint fispánt Dr. ZsupanszkiSzlavkó urat sem, 
még a népek önrendelkezési jogának alapján sem, mertaz ujvidéki szerb kormány 
felállitása és megalakitása a magyarság minden megkérdezése, beleegyezése és 
hozzájárulása nélkül, imperiuma hatályosságára nézve pedig a népek önrendelke-
zési jogának megtagadásávaltörtént.

A hatályos közéleti müködésnek, az államélet rendjének, az igazság és jog az 
alapja; az erszak és terror önmaguk döntik meg önalkotta hatalmukat.

Midezeknélfogva a nagybecskereki magyarság a fenti egyhangu ünnepélyes 
nyilatkozatot kivánta tenni és azt a magyar nemzeti Tanács elnöke utján hozza Dr. 
Zsupanszki Szlavkó ur tudomására.

Nagybecskereken, 1918 évi deczember hó 10-én.

Dr Váradi Imre190

A nagybecskereki magyar Nemzeti Tanács elnöke

190 Др Имре Варади (Катарина, 1867 – Зрењанин, 1959). Гимназију је завршио у Вел. Бечкереку, 
а права у Будимпешти. Потом је започео адвокатуру и укључио се у политички живот. Оснивао 
је листове на мађарском и немачком језику. Био је посланик Великобечкеречког округа у Угар-
ском сабору (1905). Залагао се за сарадњу са народностима, посебно са Србима. Основао је 1914, 
Радикалну грађанску странку у Банату. И. Варади је бранио Србе којима је почетком Великог 
рата суђено за велеиздају. После „револуције јесењих ружа” у Будимпешти (крајем октобра 
1918) био је изабран за председника Мађарског народног већа у Великом Бечкереку и заступао 
интересе Карољијеве Мађарске, насупрот СНО у Вел. Бечкереку и присаједињења Баната Кра-
љевини Србији. 
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24. Писмо адвокату др Славку Жупанском у којем га Немачко народно 
веће (др Миклош Хохштрасер) обавештава да протестује због успоставља-
ња српске власти у Великом Бечкереку и постављења др Славка Жупан-
ског за великог жупана Торонталске жупаније. Такође, протестују и про-
тив Народне управе у Новом Саду чију власт сматрају за незакониту баш 
као и постављење др Жупанског (10. децембар 1918).

Herrn Advokaten
  Dr. Slavko Zsupánszki191

          in
      Nagybecskerek.192

Herr Advokat !

Die am 10. Dezember 1918 abgehaltene Versammlung sämmtlicher193 Deut-
schen in Nagybecskerek hat folgenden Beschluss gefasst und den deutschen Nati-
onalrat beauftragt, Ihnen denselben bekanntzugeben:

„Der mit den Entente – Mächten abgeschlossene Waffenstillstandsvertrag 
befiehlt imperativ das Fortbestehen der bisherigen Verwaltung im besetzten Ge-
biete.

Gegen diese gesetzliche Ordnung hat sich in der Stadt Nagybecskerek der 
serbische Nationalrat aufgeworfen und mit Waffengewalt das normale Funktio-
nieren der bisherigen Verwaltung verhindert.

Zu wiederholten Malen ist sowohl der deutsche, wie der ungarische National-
rat eingeschritten, um eine Verständigung anzubahnen, hat aber beim serbischen 
Nationalrat immer nur taube Ohren gefunden.

Auf eine Weise, welche dem Selbstbestimmungsrecht der Völker direkt Hohn 
spricht, hat sich inzwischen in Ujvidék194 für Südungarn eine ungesetzliche Regie-
rung gebildet, um mit Ausnahme des serbischen Elementes alle anderen Nationa-
litäten zu vergewaltigen; dieser Regierung hat sich der serbische Nationalrat in 
Nagybecskerek angeschlossen und Herr Advokat haben von dieser Regierung die 
Ernennung zum Obergespan des Torontáler Komitates angenommen.

Durch diesen Schritt hat der serbische Nationalrat und Sie, Herr Advokat, 
alle Brücken abgebrochen, welche zu einer Verständigung führen konnten.

Auf Grund unseres Selbstbestimmungsrechtes protestieren wir auf das Fei-
erlichste gegen die Macht, welche sich die ungesetzliche Regierung in Ujvidék ei-

191 Мађарско пресловљавање српског презимена Жупански.
192 Топоним на мађарском, док је на немачком језику: Großbetschkerek, Grossbetschkerek.
193 Од sämmtlich, а према савременом стандарду немачког језика са једним m, дакле: sämtlich.  

194 Топоним на мађарском, док је на немачком језику: Neusatz.
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genmächtig anmasst; wir protestieren auf das Feierlichste gegen Ihre Ernennung 
zum Obergespan und erklären einmütig, dass wir diese Ernennung als ungesetz-
lich und ungültig betrachten und treten sowohl gegen Sie, wie gegen alle Behör-
den, Ämter und Funktionäre, welche Sie einsetzen oder welche sich Ihnen unter-
stellen, in passive Resistenz.”

Der Deutsche Nationalrat:

Dr. Josef Weiterscahu   Dr. Hochstrasser Miklós
Schriftführer     [...]195

Господину адвокату
Др Славку Жупанском
  У
  Великом Бечкереку.

Господине адвокату!

На скупу свих Немаца у Великом Бечкереку, који је одржан, 10. децембра 
1918. године, донесен је закључак, а Немачком народном већу је наложено да 
Вам закључак да на знање:

„Мировни споразум склопљен са силама Антанте императивно заповеда 
даљe опстојање досадашње управе у заузетој области.

Српски народни одбор у граду Великом Бечкереку се поставио против 
ове законске одредбе и оружаном силом укинуо нормално функционисање 
досадашње управе.

Више пута, иступио је како Немачко, тако и Мађарско народно веће да 
би се утро пут споразумевању, али код Српског народног одбора никада није 
било слуха.

На начин директног изругивања праву народа на самоопредељење, обра-
зована је у Новом Саду у међувремену незаконита власт за Јужну Угарску, да 
би са изузетком српског елемента вршила насиље над свим другим народима. 
Овој влади се прикључио Српски народни одбор у Великом Бечкереку, а го-
сподин адвокат је од ње добио наименовање у великог жупана Торонталске 
жупаније.

195 Нејасна скраћеница.
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Овим кораком је Српски народни одбор, заједно са Вама господине адво-
кату, срушио све мостове који би могли да воде ка споразумевању.

На темељу нашег права на самоопредељење најдостојанственије проте-
стујемо против силе која је себи самовољно присвојила незакониту власт у 
Новом Саду. Протестујемо најдостојанственије против Вашег наименовања у 
великог жупана и једногласно се изјашњавамо да га сматрамо незаконитим и 
неважећим. Ступамо у пасивни отпор како против Вас, тако и против свих 
надлештава, служби и функционера, које сте Ви поставили, или који су Вама 
подређени.”

Немачко народно веће

Др Јозеф Вајтершау   Др Хохштрасер Миклош
Деловођа      [...]
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25. Писмо упућено адвокату др Славку Жупанском у којем га Раднич-
ко веће (Јожеф Бриндер) обавештава да са прекидом ватре који је догово-
рен са силама Антанте омогућава несметану мађарску управу над својом 
територијом, али да Српски народни одбор/веће спречава рад те управе. 
Осим тога у Новом Саду су противзаконито основали владу,196 и зато ма-
ђарско и немачко веће протестује. Овој влади (новосадској) се прикључио 
СНО у Вел. Бечкереку који је др Жупанског поставио за великог жупана. 
Протестују и против овог чина и заузимају позицију пасивног отпора. 
Исто тако, протестују јер је ситуација постала несигурна. Хиљаде радника 
ће изаћи на улице и изазвати анархију, а за такву ситуацију ће бити одго-
ворни Срби. 

На крају, додају да је досадашњи јавни ред и мир одржаван, јер су се 
окупаторске српске трупе на најпримернији начин односиле према том 
задатку у сарадњи са радницима (11. децембар 1918). 

Tekintetes

Dr.   Z s u p a n s z k y     S z l a v k o
ügyvéd urnak,

Nagybecskerek.
Ü g y v é d    U r  !

A f. hó 10-én magtartott  „Munkás  tanács”   határozatát a következkben kö-
zöljük Önnel:

Az entente hatalmakkal kötött fegyverszünet imparative elrendeli a magyar 
közigazgatás zavartalan folytonosságát amegszállott területeken. A törvényes köz-
igazgatást a  „Szerb   Nemzeti  Tanács”müködésében megakadályozta, jóllehet ez 
ellen ugy a Magyar - mint aNémet  Nemzeti Tanács ismételten tiltakozott. A köz-
rendek ily módónvaló megsértése meren ellenkezik a Wilson-féle önrendelkezési 
joggalfleg a most bekövetkezett aktus, mely Ujvidéken törvénytelen módónkor-
mányt alakitott, csupán a kissebségben lev szerb nemzet meghallgatásával a más 
nemzetek teljes kizárásával. Ezen kormányhoz a nagybecskereki Szerb Nemzeti 
tanács is csatlakozott és Ügyvéd Urat törvénytelenül ültette fispáni székbe, miál-
tal lehetetlenné vált részünkre azegyüttmüködés.

Az  önrendelkezési jognak ily módón való megsértéseellen a legerélyesebben 
tiltakozunk. Ezuttal tiltakozásunkat jelentjükbe Ügyvéd Urnak fispánná történt 

196 Мисли се на Народну управу за Банат, Бачку и Барању која је основана на Великој народној 
скупштини у Новом Саду 25. новембра 1918. године, а изабрана од стране Великог народног са-
вета неколико дана касније. Записници привремених органа власти у Новом Саду 1918-1919. 
(прир. Љ. Дожић), Нови Сад 2018, 273-275. Види Записник бр. 1, од 21. нов./4 дец. 1918.



kinevezése, valamint az egyéb mostránk kényszeritett funkcionáriusok és hivata-
los szervek ellen is, akiket törvényesnek a fenti okoknál fogva el nem ismerünk és 
azokkal szemben a passziv rezistencia álláspontjára helyezkedünk.

Tiltakozunk a rendnek ily módon való megsértésemiatt az okból, mert a hely-
zet ezáltal teljesen bizonytalanná vált ésa vállakozási kedv teljesen meg fog szünni, 
miáltal a munkások ujabbezrei kerülnek az utcára és ez feltétlenül anarchiára fog 
vezetni,amiért a felelséget eleve azokra háritjuk, akik ezen helyzetet el idézték.

Végül még megjegyezzük, hogy a közrend ezideilegcsupán azért volt fenn-
tartható, mert a megszálló szerb csapatok a legpéldásabb módon törekedtek arra a 
helybeli munkássággal párhuzamosan.

Nagybecskerek, 1918. december 11.

A nagybecskereki   Munkás   Tanács
megbizásából:
Brinder Jozsef 

elnök.
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26. Обавештење и протест градских чиновника (др Калман Хорват) 
адвокату др Славку Жупанском, у којем га обавештавају да не признају ни-
каква постављења од новосадске „српске владе”. У случају да прелазна 
српска влада жели да успостави државну управу нека ступи у везу са пе-
штанском владом народне мађарске  републике197 и онда ће они примењи-
вати њихове одредбе и упутства (11. децембар 1918). 

Tekintetes

Dr. Zsupanszki Szlavkó ügyvéd urnak
Nagybecskereken.

A Nagybecskereken 1918 évi deczember hó 11-én összegyült állami,Törvény-
hatósági és városi tisztviselk együttes gyülésének egyhanguhatározatából kifo-
lyólag az emlitett tisztviseli  kar tudomására adja

Önnek, hogy:
a tisztviseli kar, mely egyebekben a megszálló szerb csapatokkalés azok pa-

rancsnokságával szemben a legteljesebb lojalitással kiván viseltetni és minden 
rendzavaró magatartástól különben is tartózkodni fog,kijelenti, hogy az Ujvidéki 
átmeneti Szerb kormány részérl letett hivatali esküjénél fogva semmiféle kineve-
zést nem fogadhat el és ennélfogva ezen tisztviseli kar egyik tagja sem hajlandó az 
erszakosan megbénitott hivatali müködését ilyen kinevezés alapján megkezdeni.

Amennyiben azonban sz ujvidéki átmeneti Szerb kormány a köz és állami 
igazgatás helyreállitását kivánná, lápjen érintkezésbe a budapesti Magyar Nép-
köztársaság kormányával, melynek rendelkezéseihez és utasitásaihoz a tisztviseli 
kar alklmazkodni fog.

Kelt Nagybecskereken, 1918 évi deczember hó 11-én.

                                                                      Dr. Horváth Kálmán.198

                                                                 A tisztviselk gyülésének ad hoc elnöke     

197 У Будимпешти је 31. октобра 1918. године, извршена буржоаско-демократска револуција 
(револуција  „јесењих ружа“) у којој је створена Мађарска Демократска Република. Усвом писму 
др Хорват се позива на новостворену Мађарску.

198  Председник Мађарске скупштине у Вел. Бечкереку.
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27. Српски народни одбор у Вел. Бечкереку од Фабрике шећера у ме-
сту, тражи објашњење у вези са испоруком шећера и издаје наредбу забра-
не испоруке без дозволе (28. новембар/11. децембар 1918).

Бр. Е. 22. из 1918. 

   Дел. мађарорсаги цукорипар р.т.199

                                                                                                             У Месту

Данашњим даном стављено нам је до знања, да је горњи наслов без одо-
брења срп. нар. Већа одпослао (9) девет вагона шећера. Позивамо Вас зато, да 
нам одма доставите, где је тај шећер отправљен и упућујемо, да у будуће  без 
дозволе народног Већа  никуд не смете шећер слати.

 Вел Бечкереку 1918. г. новем 28 ог

                                  Др Славко Жупански с.р.
                                председник срп. нар. одбора

199 Исписано ћириличким писмом.
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