Загорка Авакумовић
Дејан Јакшић
ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА
АРХИВА ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
Библиотека
ДОКУМЕНТИ
Рецензент
Проф. др Снежана Божанић

Загорка Авакумовић
Дејан Јакшић

Збирка
повеља
ПОВЕЉА И ДИПЛОМА
иАРХИВА
дипплома
ВОЈВОДИНЕ
Архива Војводине
ЗБИРКА

Нови Сад, 2018.

Садржај
САДРЖАЈ

|7|

Уводне напомене

|9|
|9|
| 11 |
| 12 |

ПОВЕЉЕ И ДИПЛОМЕ
Појам и дефиниција повеља и диплома
Историјски оквир
Издавање повеља и диплома

| 16 |
| 16 |
| 18 |
| 18 |
| 19 |

ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ
Основни подаци о Збирци
Спољашње карактеристике и изглед предмета
Језик предмета
Условна подела предмета на групе

| 25 |

САДРЖАЈ И ОПИС ПОВЕЉА И ДИПЛОМА

| 63 |

СНИМЦИ ПОВЕЉА И ДИПЛОМА

| 148 |
| 148 |
| 150 |

РЕГИСТРИ
Именски регистар
Географски регистар

| 153 |

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

|5|

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Међу фондовима и збиркама Архива Војводине, уста
нове од националног значаја, истакну то место заузима мала
по обиму али непроцењива по значају Збирка повеља и ди
плома (Ф. 398). Архивске јединице (предмети) ове збирке
истичу се не само по историографском значају и старости,
већ и по свом ликовно-графичком изгледу, материјалу, димен
зијама и повезу. До скора су ове важне и визуелно атрактивне
архивалије остале недовољно познате широј јавности. Зато
смо се одлучили да детаљно презент у јемо њихову садржину
и пренесемо њихов упечатљив визуелни изглед. Публикаци
ја обухвата уводна разматрања, детаљне садржајне и физичке
описе предмета, снимке самих предмета, регистре са ближим
подацима и коришћене изворе и литерат уру.
Уводни текст садржи два дела. У првом се уопштено
говори о повељама и дипломама: појму писаног правног об
лика, феудалном историјском оквиру, издавању повеља вој
но заслужним појединцима и провери племства, додељивању
привилегија градовима, трговиштима и цеховима. У другом
делу детаљно је анализирана Збирка повеља и диплома Архи
ва Војводине. Дати су основи подаци о Збирци, физичке ка
рактеристике и језик предмета, као и условна подела предме
та на садржајне групе. Садржај предмета Збирке, посебно ако
је везан за наше поднебље, научно је поткрепљен подацима из
богате ризнице Архива Војводине и историјске литерат уре.
|7|

| Загорка Авакумовић ◆ Дејан Јакшић |

Након уводн ог текс та след и дет аљ ан опис сваког
предмета појединачно. Текстови описа представљени су на
одређен начин. Број са леве стране представља број предмета
у збирци односно његову архивску сигнатуру. Текст описа по
дробно преноси садржај предмета са свим важним детаљима.
Посебне садржајне и временске целине и посебни документи
у оквиру предмета означене су бројевима (1, 2.), а дописива
ња и друге чињенице на истој подлози су назначени (–). По
себно су истакну те за нас значајне забелешке о потврђивању
и публиковању (§). Са леве стране изнад текста описа даје се
податак о времену и месту издавања оригинала, односно од
реднице за које везу јемо предмет. Физичке карактеристике
предмета наведена су испод текста описа (), и односе се на
врсту подлоге, језик, оштећења, печате, графичке приказе, ди
мензије, украсе, облик, везе са другим архивским јединицама.
За предмете Збирке израђен је и именски и географ
ски регистар. Након одредница именског и географског реги
стра, праћених у загради начином писања у самим докумен
тима, наведени су бројеви предмета у којима су одреднице
наведене. Лица у именском регистру подељена су на владаре
и дужноснике, издаваче исправа, и на особе кориснике права.
За владаре су дате временске одреднице обављања високих
дужности и ношења тит ула, а за кориснике права је, поред
података из аката из историје, означено да се у њима налазе
и подаци о другим члановима породице (&) који не треба да
оптерећу ју регистар. У географском регистру су, избегавају
ћи узгредна помињања, издвојена посебно места од значаја и
места објављивања и потврђивања. Географски одреднице су
ближе објашњене навођењем алтернативног имена, тадашње/
садашње области, садашњег имена и земље.
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Повеље
и дипломе

ПОВЕЉЕ И ДИПЛОМЕ

Појам и дефиниција повеља и диплома

с

редњи век пренео је у позни европски феудализам
специфичне правне писане облике којима су се ре
гулисали односи између владара и корисника пра
ва. Задржавајући дуго форму, структ уру и садржај,
нови век донео им је другачије облике и нове начине приме
не. Међу помену тим правним актима посебно место заузи
мају повеље и дипломе које представљају документа која се у
виду признања или постављења додељују понајвише поједин
цима за одређене заслуге.
Повеља је исправа којом се додељу је неко право, при
вилегија или част. Свечани писани акт, украшен ликовним
орнаментима и писан свечаним стилом, којим се нешто обја
вљује, потврђује, допушта или додељује. Повеље представља
ју сведочанство којим се утврђу је пословно-правни однос
владара, великаша и црквених великодостојника према уста
новама или појединцу, односно према правном или физич
ком лицу. У литерат ури се среће низ других термина којима
се означава овај пословно-правни документ као што су пи
смо, лист, књига, даровница и сл. Сама реч настала је у сред
њем веку, као преведеница са грчког πρόσταγμα – повеленије,
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од које се касније и развио најчешће употребљаван али не и у
народу шире прихваћен термин – повеља. 1
Диплома (грч. δίπλωμα, пресавијено удвоје, повеља)
подразумева неколико типова докумената. Под дипломом, за
ранији период, подразумевамо акт којим се свечано признаје
и потврђу је да је некоме додељено неко признање, похвала
и одликовање; свечани владарски указ којим се обично до
дељу ју нека права и повластице појединим правним или фи
зичким лицима. Данас се пре свега мисли на сведочанство о
завршеном школовању на високим и другим школама; доку
мент којим се признаје одређени стручни степен, тит ула или
ранг у струци (мат урална, мајсторска, докторска диплома). У
новијем периоду, такође, се заслужним грађанима за њихове
заслуге додељу ју признања и захвалнице за стручни, научни,
јавни и хуманитарни рад.2
Поред дефиниције и објашњења појмова повеље и ди
пломе, а унеколико везано за исто, навели бисмо и појашње
ње појмова хрисовуље и грамате. Хрисовуља (златнопечат
но слово) је била врста владарских повеља у средњовековној
Србији, по угледу на Византију, са изразито свечаним карак
тером. Њима су краљеви и цареви даривали своје поданике,
цркву или манастире, и стране владаре. Грамата се јавља у
значењу повеље, даровнице, дипломе или свечаног писма.3
За проучавање историје и развоја саме историјске науке
садржај повеља је од непроцењивог значаја.4 Повеље су има
ле највећу правну важност у средњем веку, међутим релативно
1 Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљ
чић, Београд 1999, 529–532 (Раде Михаљчић); Ђорђе Трифуновић, Азбуч
ник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990, 256.
2 Речник српског језика, Нови Сад 2011, 268.
3 Душица Бојић, Повеље и дипломе од 17. до 20. века, Београд 2011, 5–6;
Лексикон српског средњег века, 780–781 (Божидар Ферјанчић); Речник срп
скохрватског књижевног и народног језика, књ. III, Београд 1965, 557.
4 Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971, 47 itd.
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мали број ових повеља је сачуван. Садржина средњовековних
повеља веома је различита, па тако даровнице најпознатијих
задужбина српских владара садрже законодавне одредбе, оба
везе зависних сељака, попис становништва, опис неког исто
ријског догађаја, легенде, имунитетне одредбе, аутобиографске
податке о издавачу повеље итд. Нововековне повеље, пак, дају
хронолошке и географске координате, опис догађаја, биограф
ске чињенице, родослов и многе друге податке.

Историјски оквир
Феудал изам предс тавља друштвени сис тем права и
обавеза чији темељ лежи у поседовању земље и личним од
носима у којима вазали држе земљу као лено добијено од го
сподара (сениора), док се феудално друштво намеће као си
стем организације заснован на међузависности људи у којој
господари подчињени једни другима управљају сељацима ко
ји обрађу ју земљу стварајући им тако средства за живот. Зе
мљишни посед у доминанатно аграрном окружењу је основно
мерило вредности, богатства и друштвеног положаја. Власте
лини су били стварни власници земље на којој је радна снага
зависних кметова имала само право коришћења а не и распо
лагања. Друштвену вертикалу чинили су владар, црква, више
и ниже племство, грађанство и слободни људи, и на дну под
ложници (кметови).
Владајући друштвени слој државе, што ће рећи двора,
државне управе, обласних органа, војске и цркве чинило је
привилеговано племство. Племићи су имали право на личну
слободу уз непосредну подчињеност круни од које су црпили
привилегије. Исти су поседовали имунитет од личних наме
та, право побуне против владара, нису могли бити кажњава
ни телесном казном, као ни смртном казном без претходне
судске пресуде, и др. Најважнија и најстарија карактеристика
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племства је држање земљишног поседа, на основу чије ве
личине се оно међусобно раслојавало, од крупних велможа
велепоседника скоро равних владару до оних племића који
су имали само мала пољска добра или били лично слободни
професионални војници. Племство се, осим рођењем, сти
цало за услуге учињене владару, за војне заслуге, а касније и
за куповину замашнијег земљишног поседа. Током времена,
пак, политичка и економска моћ све више ће прелазити у ру
ке смелог грађанског и трговачког слоја напредних градова.
Врховни господар државе био је владар, краљ или цар,
чија је власт почивала на подршци његове феудалне господе и
војној моћи. На крају тог друштвеног система држава добија
форму феудално апсолутистичке монархије у којој је централ
на власт владара и бирократија била јака. Суверени поседник
јавних добара и регалних права по својој милости додељу је
племство, даје поседе и приходе, проглашава слободне кра
љевске градове и трговишта са вашарима, одобрава цеховске
привилегије, одликује и ратификује постављења. Ови поступ
ци овековечени су кроз јавне исправе, од којих је само један
део сачуван у архивским ризницама.

Издавање повеља и диплома
Војне заслуге и верна служба били су основни разлог
издавања племићких повеља заслужним појединцима и њихо
вим породицама. Повеље су у току времена задржавале ста
ру форму уз стално поједностављење формалних елемената.
Основни елементи које садржи повеља би били: име владара
издавача са ширим или краћим тит ул ацијама; име дарова
них са именима чланова породице; племићки наслов; разлог
додељивања племства, некад са детаљнијим описом важних
догађаја; детаљан опис племићког грба, често са његовим
графичким приказом; податке о издавању и др. Ситни војни
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племићи – армалисти (nobiles armales/ diplomatici, armali
stae)5 су живели од војне службе и поред дипломе имали и
невелик земљишини посед (већи број Срба добио је племство
по укидању Потиско-поморишке војне границе).6 Потомство
је племићким насловом било везано за посед који је првобит
но добијен, насловљавањем (предикатом) «од» ( de, ab, von)
тог и тог места или поседа, мада је било и других основа до
дељивања племићког предиката.
Због протока времена, нередовних прилика, комлек
сности велике државе, могућности фалсификовања, а највише
због сељења племића из разних побуда, који, било где да су се
налазили, су чинили повлашћени и владајући слој, племство
је било потребно поткрепити и доказати. У оваквим случаје
вима није била потребна санкција владара него су исто ре
шавале подручне власти. Списи жупанија и других управних
инстит уција обилу ју случајевима провере некада добијеног
племства у циљу садашњег коришћења његових погодности.
Управо због оваквог процесуирања, као део доказног поступ
ка су нам до данас сачувани подаци, преписи, генеолошке та
блице, изводи из матичних књига, па и оригиналне дипломе.
Осим тога, заитересовани појединци и заједнице су неретко
желели да освеже своја права на поседе, замкове, манастире,
приходе и друга добра, те су им, на њихов захтев, издавана
сведочанства (потврде) о даровању истих.
Поред наведеног, владар је специјалним привилегијама
даривао насељеним местима стат ус Слободних краљевских
градова, као и трговишта (вароши). Слободни краљевски
градови су имали привилегован положај у друштву и држа
ви. Имали су своје стат у те, органе управе и судство. Били
5 Antonius Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae,
Lipsiae 1901, 48.
6 Владан Гавриловић, Племићке повеље код Срба у Хабзбуршкој монархи
ји од краја XVII до средине XIX века, Истраживања 15 (2004), Нови Сад,
177–178.
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су изузети од жупанијске власти и подређени краљу. Пошто
су третирани као колективни племићи, ови градови су били
ослобођени царина и других намета, имали право коришћења
„малих краљевских права“ (продаја пића, производња пива,
држање млинова, месара, лов, риболов), право држања ва
шара и друге погодности. О успону Бачке у XVIII веку јасно
говори што су три њена града стекла тај стат ус: Нови Сад,
Сомбор и Суботица. Добијена права омогићила су свестран
капиталистички развој градских привреда.7
Трговишта (вароши) су била под јурисдикцијом све
товног или црквеног поглавара али су становници имали од
ређене привилегије, управне и судске надлежности, одређене
повељом коју им је даривао феудални господар, а потврђивао
владар. Обично су имали право плаћања феудалних обавеза
одсеком, право држања вашара (сајма) и мог ућност откупљи
вања већег дела обавеза. Тргови су били подређени свом го
сподару и подлегали су под жупанијску јурисдикцију. У току
XVIII века, код нас су, тако, тај стат ус стекли Рума, Велики
Бечкерек и Сента. Замах им је давао одржавање вашара, зана
тлије, трговина и развој трговачког слоја.8
Владар је, поред тога, даривао привилегије и занатским
удружењима, еснафима (цеховима). Еснаф или цех представља
занатско удружење, односно групу људи који раде исти посао,
занат, који се удружују ради остваривања својих права и виших
циљева. Еснаф има своj, од владара одобрен, статут, управу, хи
јарархију, заједничку касу, јединствено деловање, контолу робе
и конкуренције и прописане санкције. Као посебне економ
ске, друштвене, па и политичке организације су имали изузет
ну улогу у развоју насеља у односу на аграрно окружење.9
7 Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, Књ. 2, Нови Сад 1959, 15.
8 Митар М. Крејић, Административно-територијална подела Јужне
Угарске у XVIII веку, Кикинда 2010, 31–32.
9 Д. Поповић, нав. дело, 297–307.
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Врховну компетенцију у судству владар је показивао
преко постављења, проглашења, прослеђених одлука, давања
надлежности и упућивања царских мандата за извршење суд
ских поступака. Повеље су пратиле и потврђивања и одлико
вања световних и црквених великодостојника.
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Збирка повеља
и дипплома
Архива Војводине
ЗБИРКА ПОВЕЉА И
ДИПЛОМА АРХИВА
ВОЈВОДИНЕ

Основни подаци о Збирци

а

рхивске збирке, по дефиницији, представљају ску
пове докумената и предмета различите провени
јенције, здружене према врсти, облику и подлози
на којима су писани, по сродној тематској садржи
ни, личности, догађају.10
Архивску Збирку повеља и диплома (Ф. 398) која се
чува у Архиву Војводине такође чине разноврсни докумен
ти широког временског опсега, различитих твораца, намена,
важности, сад ржине, сврхе, квалитета и веродостојности.
Истина, у истој има и неколицина таквих који, можда, неис
пуњавају неки од наведених критеријума, те не заслужу ју да
се нађу у овој изузетно вредној Збирци, но будући да илустру
ју одређену врсту правне делатности, њихов останак у истој
се унеколико може оправдати. Са друге стране знатан број
докумената сродних архивским јединицама Збирке можемо
10 Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006, 34–35, 142.
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пронаћи у другим архивским фондовима, превасходно жупа
нијским, који се такође чувају у Архиву Војводине.11
Архивска Збирка повеља и диплома (Ф. 398) садржи 50
архивских јединица (предмета), хронолошког оквира 1565–
1861. године. Као што је већ споменуто, иста не представља
органску целину, већ је састављена од предмета различите
провенијенције (различитих твораца), без, али и са сигнат у
рама. Предмети садржани у Збирци су добијени пу тем по
клона и куповине, а поред тога у истој се налазе и предмети
издвојени из грађе осталих архивских фондова и збирки који
се чувају у Архиву Војводине. Збирка је архивистички сређе
на и обрађена.
Архивске јединице (предмети) које сачињавају Збир
ку су сређене хронолошки и изнумерисане у континуитет у,
почев од један. Као арх ивске збирке уопште, тако је и ова
отворена за евент уална накнадна улагања предмета. Од на
учно-информативних средстава за исту је израђен сумарноаналитички инвентар, са белешком о збирци и аналитичким
описима који садрже и податке о физичким карактеристике
предмета. Сви предмети су дигитализовани и у електронској
форми доступни јавности.
Повеље и дипломе садржане у Збирци су претежно вла
дарске, али и представника других световних и црквених вла
сти, којима се додељују, или потврђују раније додељена права
и повластице (тит уле, поседи, итд.), којима се врше именова
ња на различите положаје, и сл.

11 Историјски архиви у Војводини такође садрже мале по обиму али вели
ке по значају архивске збирке, саджајно блиске збирци Архива Војводине:
Сомбор Збирка повеља (1612–1917) , Суботица Збирка диплома (1658–
1845), Сента Збирка повеља и привилегија (1651–1907), Кикинда Збирка
повеља и легата (1763–1891), Зрењанин Збирка повеља (1765–1847).
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Спољашње карактеристике и
изглед предмета
Архивске јединице Збирке истичу се не само по исто
риографском значају и старости, већ и по свом ликовно-гра
фичком изгледу, материјалу (пергамент, папир проткан сви
лом итд.), димензијама и повезу (плиш).
Предмети у Збирци имају два основна облика: класичан
правоугаони облик повеље и књишки облик меког или тврдог
повеза (19, 21, 26, 27, 30, 32, 35, 41, 43, 45–47, 49, 50). Основ
ни носиоци текста су хартија (папир) и пергамент (8, 10, 11,
13–15, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50). Осим
наведеног, у својству повеза и заштите присутни су и други ма
теријали као што су плиш, метал и дрво (19, 43, 49, 50).
Предмети садрже папирне печате, суве жигове и во
штане печате који су код неколицине предмета заштићени
металним или дрвеним ку тијама (19, 23, 42, 43, 47, 49, 50).
Код неких, посебно оних старијих, печати су или изг убљени
или оштећени.
Изглед и квалитет повеља и диплома Збирке варира од
једноставних копија, преко украшених рукописа, до високо
квалитетних занатских радова достојних високих дародаваца.
Поред самог текста неке од повеља садрже графичке украсе
(4, 33, 39, 42–45, 47, 50) и занимљиве бојене приказе племић
ких грбова који прате добијање племства (8, 10, 11, 13, 15, 19,
22, 25, 26, 49).

Језик предмета
Основни језици на којима су писани предмети у Збир
ци су латински (1, 2, 6, 7, 9–16, 18–20, 22, 23, 25, 26, 28, 30,
31, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 47), немачки (8, 17, 27, 29, 36, 48–
50), мађарски (5, 32, 33, 41, 45, 46 ), славеносерпски (3, 4,
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21, 24, 39, 44), док је један предмет на грчком и италијанском
(37) и један допуњен на словачком језику (12).
Рукописи су у већој мери добро читљиви, без много
скраћеница, а језик је формалан и крут. Немачки је писан го
тицом а српски старом ћириличном ортографијом. Три пред
мета новијег дат ума су штампана (44, 49, 50).

Условна подела предмета на групе
На основу карактеристика садржаја предмета који са
чињавају Збирку може се извршити и условна подела истих на
извесне групе. Тако би се могло рећи да Збирком доминирају
предмети две повезане групе. Прву би сачињавали предме
ти који се односе на доделу племства (6, 8–11, 13–15, 19, 22,
25, 31), а друг у они предмети који се односе на потврђивање
племства (5, 7, 12, 16– 18, 20, 23, 26, 32, 33, 41, 45, 46).
Предмети прве групе осликавају основно право влада
ра да за заслуге и верност круни додељу ју племићки стат ус
заслужним појединцима широм Краљевине Угарске. Тако је,
одмах после Карловачког мира (1699) цар Леополд I за вер
ну службу уздигао Аврама и Адама Миковића у ред племића
(18), што је потврђено и у Бачкој жупанији на самом почетку
њеног рада.12 Развојачење Потиско-поморишке војне границе
била је прилика да српски официри из Потисија због војних
заслуга добију стат ус племића армалиста 1751. године. Бачка
жупанија је процес уирала и произвела у племића Максима
Мириловића (22), као и друге солдате из бивших војних шан
чева.13 Сачувана копија племићке дипломе издате од стране
12 Душан Ј. Поповић– Ант ун Виктор Дуишин, Племићке породице I, Вој
водина II, Нови Сад 1940, 144.
13 Milan Jakovljev ić – Lajčo Matkov ić, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–
1849), Katalog odabranih regesta (1727–1755), VIII/ 2, Novi Sad 1991, 1751/21–33
(стр.182), 1751/35 (стр. 183) итд.
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царице Марије Терезије верном Јерменину Михаелу Исекуцу
из Трансилваније (25), послужила је његовом, у њој наведе
ном, сину Јосипу да у Бачкој жупанији потврди свој стат ус.14
Браћи Алфелди, који су били становници- супоседници бач
ког места Немеш (племићког) Милетића, осим племићког
стат уса додељено је и право да носе наслов «од Немеш Ми
летића» (31).15
Међу предметима друге групе највише сачуваних ве
зано је за племиће чији су се потомци обрели у Бачкој жупа
нији. Осим података оригинала, други дат уми који су забеле
жени на полеђини акта или пропратним списима, везани су
за годину поступка провере и сачињавања преписа. Од инте
ресантнијих у овој групи био би предмет којим је нес уђени
деспот Илирика, наводни потомак средњовековних деспота
и хебски сужањ гроф Ђорђе Бранковић зат ражио и добио
владарску потврду своје тит уле, што преноси сачувана копи
ја (16). У српско племство Трансилваније и Арадске жупаније
убрајани су Лука и Јован Бибић (Иван Бибич) пореклом из
Бугарске (19).16 Јожеф и Михаљ Ствртецки (Stvrteczky) сва
како су приложили потврду о племству из Пожунске жупа
није из које су послом дошли у Пет роварадин (Нови Сад)
(20).17 Бачка жупанија потврдила је племство браће Стефана
и Фрање Воларића (Wolarich) из Туропоља када су боравили
у вароши Баји (23).18 Ђерска жупанија је потврдила племство
14 Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1780–1784), VIII/5, Нови Сад 1994, 1780/499–500 (стр. 22).
15 Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (1688-1849), Каталог одабраних садр
жаја докумената (1801–1805), VIII/10, Нови Сад 2005, 335/62 (стр. 54).
16 Српски биографски речник, I, Нови Сад 2004, 524–525 (Славко Гаври
ловић); Душан Ј. Поповић, Племство, Војводина II, Нови Сад 1940, 120.
17 M. Jakovljević – L. Matković, нав. дело, 1744/115 (стр. 132).
18 Архив Војводине, Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија, 1753/102c;
Ант ун Виктор Дуишин, Племићке породице II, Војводина II, Нови Сад
1940, 156.
| 20 |

| Збирка повеља и диплома Архива Војводине |

Јожефу Ђарматију (Gyarmathy), настањеног у Бездану (45),
а приликом потврђивања племства породице Галамбош (Ga
lambos) и жупаније Хевеш и Спољни Солнок, забележено је
да њихови потомци живе у бачким местима Фекетић и Пи
рош (46). Бачки племићи били су и потомци племића Пру
жинских из Тренчинске жупаније (12).19 Више деценија је
био отворен спор да ли племићка повеља породице Карчоњ
(Karátsony) из Чанадске жупаније вреди само за у њој имено
ване или и за побочне гране (41). Оригинална жупанијска
потврда и обојени грб породице чувају се, пак, у оквиру фон
да Бачко-бодрошке жупаније.20
Поред наведене две групе предмета у Збирци се мог у
уочити још неке садржајне групе, мада се код неких преме
та не може направити стриктна подела. У питању су следеће
групе:
1. даровнице (1, 2, 4, 29, 30, 36, 40);
2. именовања и постављења (3, 24, 38);
3. привилегије градова (21, 28);
4. привилегије занатлија (27, 35);
5. група предмета везаних за патријарха Јосифа Рајачића
(39, 42–44, 47–50).
1. Предмети ове групе, од којих су неки са најстари
јим датумом у Збирци, осликавају право државних и обласних
господара да додељу ју заслужним појединцима и заједница
ма поседе, замкове, манастире, приходе и друга добра. У ову
групу сврстали би и два црквено-поседовна увођења у посед.
Међу интересантнијим је свакако и најстарији предмет Зби
рке који се односи на потврду цара Максимилијана II, 1565.
19 Samu Borovszky, Bács- bodrog vármegye, II, Budapest 1909, 593.
20 Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Katalog
odabranih regesta (1771–1779), VIII/4, Nov i Sad 1993, 1776/204–206
(стр. 110).
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године, раније добијеног поседа у Липтовској жупанији за
служном Јаношу Мустафи (Musztafa), Турчину који је пре
шао у хришћанску веру (1, 40). Његови потомци обрели су
се у Бачко-бодрошкој жупанији где су вршили јавне фунци
је и много касније (1824/1830) оверили поседовне листове.
Други предмет везан за XVI век говори о додели поседа твр
ђаве Хадад породици Веселењи (Wesselényi) за ратне заслуге
у корист пољског краља и трансилванског великаша Иштвана
Баторија (2). По даровници Загребачке бискупије епископ
Симеон Вретанијски (Vrathania, Вретања, Вретанић) 21 уве
ден је у посед манастира Марче 1618. године (4).22 На основу
царске одлуке спроведена је замена поседа Загребачке биску
пије, она припала Војној граници замењена су за поседе у Ба
нат у (30).
2. У ову групу би сврстали три примера именовања
из црквеног и световног живота. У склопу унијатских тежњи
тадашњи аустријски надвојвода Фердинанд даје помену том
српском владици Симеону световна овлашћења да у народу
прогони и кажњава празноверије и заблуде (3).23 Митрополит
Павле Ненадовић дипломом (граматом) поставља Андрију
Николића за сомборског протопрезвитера (24). Од царских
судских мандата, у управним фондовима широко присутним,
пример нам је именовање правника Торонталске жупаније
Лудвига Феја (Feja) за правног заступника у бракоразводној
21 Вретанија, по којој је марчански владика назван (Симеон Вретања),
означава црквену јурисдикцију над западним странама под аустријском
влашћу. Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, Београд
1993, 56–57; Историја српског народа, III-1, Београд 1994, 458 итд.(Рајко
Веселиновић).
22 Јован Валрабенштајн, Јован Караба, Илирска дворска комисија, депута
ција – Беч 1745–1777. Commissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banati
cis et Illyricis – Wien, Аналитички инвентар, XIII/1, Нови Сад 2010, 1512,
1514 (стр. 113–114).
23 Исто, 1509, 1519 (стр. 110–112).
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парници у породици Ендреди (Endrödy) (38). Овој групи
би се можда могао сврстати и предмет који се односи на цар
ско превремено проглашење пунолетства Вуколаја Вуковића,
сина знаменитог добротвора Саве Вуковића из Новог Сада,
ради управљања поседа Берексо на територији Тамишке жу
паније (34).
3. У владарске компетенције, између осталог, спада
ло је и уздизање појединих насеља на ниво трговишта (варо
ши) и слободних краљевских градова што је за исте означа
вало и будући друштвени, култ урни и економски успон. За
овакво рангирање у нашој Збирци имамо два добра примера.
Садржајно верна оригиналу на латинском језику24 сачињена
је значајна копија повеље царице Марије Терезије којом се
Сомбор, пре тога воинствени шанац, проглашава слободним
и краљевским градом (21). Дајући право одржавања недељ
ног вашара, трговачке слободе и имунитете, Јосиф II је узди
гао место Нови Бечеј, по молби његовог властелина,25 на ниво
вароши (28).
4. Свеобухватни напредак градова и вароши, био би
незамислив без равоја занатства разних струка. Царским по
вељама су рег улисана питања организације, обавеза и при
вилегија занатлија, окупљених у удружења (цехове, односно
еснафе). У Збирци се налазе предмети који би се односили на
напред речено: предмет којим Марија Терезија регулише пра
ва и обавезе занатлијског сталежа места која припадају Вал
повском властелинству на територији Вировитичке жупаније
(27), затим којим аустријски цар Франц I даје привилегије
кројачким еснафима слободног краљевског града Темишва
ра, који је управо занимљив јер представља копију наведене
24 Повеља Слободног краљевског града Сомбора, приређивач Милан Сте
пановић, Сомбор 2008.
25 Олг иц а Трб ојев ић, Торонталс ка жупанија (1731–1849), Каталог
одабраних сад ржаја докумената (1786–1790), XV/2, Нови Сад 2011,
1788/559 (стр. 181).
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привилегије која је издата у Паризу 1815. године, након ко
начне савезничке победе над Наполеоном (35).
5. Посебно место у овој збирци и Архиву Војводине
заузима група предмета везана за јавно деловање патријарха
Јосифа Рајачића. Предмети се издвајају оригиналношћу, по
јавним обликом, као и историјским значајем личности којој
су акта издата. У првом реду ту је акт о постављењу архиман
дрита Јосифа Рајачића за епископа далматинског од стране
мит рополита Стефана Стратимировића (39). Затим следе
три повезане и временски сукцесивне царске и црквене ди
пломе о премештању и постављењу истог за епископа вршач
ког (42–44). Напослетку, ту су визуелно веома занимљиве
четири дипломе: Рајачићево именовање за карловачког архи
епископа и митрополита (47), одликовање почасним грађан
ством Новог Сада (48), баронска диплома издата од стране
Франца Јозефа (49), и патријархово царско одликовање Ор
деном Леополдовог Великог крста пред сам крај његовог жи
вота (50).
На крају бисмо напоменули да се овом приликом не би
шире задржавали на околностима издавања и историјском
времену настанка повеља и диплома садржаних у Збирци, бу
дући да ће садржај истих бити подробно представљен, те ће
описи довољно рећи сваки за себе. Такође, овом приликом
не бисмо се бавили ни спољном и унутрашњом анализом до
кумената, дипломатиком, палеографијом или сфрагистиком,
као и утврђивањем ау тентичности и односа преписа са ори
гиналом.
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Садржај
ии опис
повеља
диплома

САДРЖАЈ И ОПИС
ПОВЕЉА И ДИПЛОМА

1.

1565. jануар 6, Беч
1. Цар Максимилијан II саопштава да је за Јaноша
Мустафу (Musztapha), ради потврде дарованог посе
да и права, представљена даровница Лајоша Пекрија
од Петровине (Pekrÿ de Petrowÿna), великог жупана
жупаније Липто, којом је исти именованом, који је
напустивши Турску прешао у хришћанску религију,
као и његовим будућим наследницима, за верну слу
жбу даровао, уз ослобађање свих такса и радова, један
дом и сеоску сесију у месту Лискафалва (Lizkaffalwa),
које је потпадало под тврђаву Ликава (Lÿkawa) на те
риторији помену те Жупаније. Представља се текст
даровнице којим се понавља горе наведено, датиран
у Инсбруку 27. маја 1543. године, уз назнаку да је ка
петанима тврђаве Ликава саопштено да именованог
уведу у наведени посед, и у њему очувају. Цар Јаношу
Мустафи, који је своју верност како круни, тако и ве
личанству, показао на различитим местима и у разли
читим временима, потврђу је од речи до речи даров
ницу која је наведена.

| 25 |

| Загорка Авакумовић ◆ Дејан Јакшић |

2. § Забелешка датирана у Баји, 19. јула 1830. године
(са потписом жупанијског фишкала) у којој се наводи
да је 23. марта 1824. године у вароши Јанковац на те
риторији Жупаније Бачке за племићку породицу Те
рек Мустафа (Török Musztafa), племенитом Ференцу
Терек Мустафи предато.
Хартија, латински језик, 2 листa, рукопис, реста
урирано, делимично оштећено, папирни печат, ма
ло мањи А3 формат, димензије 41x33,5cm, текст пун
скраћеница тешко чит љив (поготово на појединим
местима); веза са архивском јединицом инвентарног
броја 40.
2.

1584. март 6, Вилна (Вилњус)
Иштван (Батори), пољски краљ, вел ик и војвода и
кнез саопштава да се Ференцу Веселењију (de Wis
selÿen, Wesselényi), коморнику, капетану и његовом
саветнику, који је од своје младости, како у рат у, тако
и у миру, верно служио, најпре показавши своју при
врженост у рату у Трансилванији, вођеном против Га
шпара Бекеша од Корниата (Bekes de Corniath), као
и у рату против московског великог војводе, и наслед
ницима именованог дарује целокупна тврђава Хадад,
затим вароши, истоимене и вароши Сибо (Sÿbo) и
поседи (набрајају се) на територији жупаније Солнок
која припадају поменутој тврђави, као и припадајући
приходи, некада у поседу покојног Бoлдижара Јаке
хи од Кушаља ( Jakehÿ de Kusalÿ), а потом, по слову
закона, пошто је исти умро без наследника, враћени
држави.
 Хартија, латинс ки јез ик, 1 лист, рук опис, очу
ван, папирни печат, облик А3 формата, димензије
52,5x34,5cm, препис.
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3.

1612. jануар 10, Грац
1. Надвојвода (аустријски) Фердинанд (II) саопшта
ва свим официрима и капетанима у хрватским и сло
веначким границама, као и осталима са привредном
и војничком службом, да се потврђу је патент издат
23. марта 1611. године којим се Симеону Вретаниј
ском (Vretania, Вретанић), «на споменутим местима
постављеноме бискупу Влаха и Срба и племенитоме
духовнику», у циљу укидања заблуда и празноверја
«противних правој католичкој цркви и хришћанској
савести», дозвољава кажњавање свих (новчаном ка
зном) који се «наведеним лажима и заблудама кори
сте», те да ће у истом циљу именованом, који је не
давно потврђен «као врховни пастир хришћанства
и за редовног бискупа над помену тим народом», на
његов захтев, сваки пут бити «подељена световна си
ла», у вези са чим се издаје наређење да се именова
ном не чине никакве сметње него укаже «свака добра
склоност и спремност».
2. Препис (без каснијих дат ума), транскрипција са
готице и превод документа на српски.
 Хартија, нем ачк и, српс ки јез ик, 2 лис та, рук о
пис, очуван, печат недостаје (види се место на ко
јем се налазио печат), облик А3 формата, димензије
56,5х34,5cm, на првом листу хартија залеп љена на
пергамент.

4.

1618. Завршје
1. Грг ур Јагатић, поджупан Заг ребачке жупаније и
саветник и викар заг ребачког бискупа Пет ра До
митровића, саопштава да је Грг ур Вајдић известио
да је по налог у спомену тог бискупа, 1618. год ине
пред црквом, или манастиром Блаженога Арханђела
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Мих аил а основ аног на брду Марча на тер итор и
ји Иванићке крајине у Крижевачкој жупанији, а на
основу даровног писма спомену тог бискупа, игума
на помену тог манастира и српског епископа Симео
на Вратанијског (Vrathania, Вретанић), у прис уству
«суседа и суграничара» (набрајају се), увео у посед
помену тог манастира и правилног потеза брда Мар
че, чија је граница обележена у даровном писму.
2. Препис (без каснијих дат ума), транскрипција тек
ста на латинском (без скраћеница) и његов превод на
српски.
Хартија, латински, српски језик, 5 листова, руко
пис, очуван, без печата (види се место на којем се нала
зио), облик А3 формата, димензије 34,5x21(4 листа)
60,5x43 (1 лист), украшена, текст са доста скраће
ница.
5.

1626. јун 20, Шарвар
Препис сведочанства којим велики жупан жупаније
Ваш, гроф Пал Надажди (Nadasdi, de Nádasd), потвр
ђује племство Мартоњу Хатоу (Hatо) и његовом сину
Јаношу, на основу племићке повеље дароване од стра
не Фердинанда III оцу поменутог.
Хартија, мађарски језик, 2 листа, рукопис, очуван,
без печата (L.S.), димензије 24,5x38,5cm.

6.

1629. јун 1, Беч
Цар Фердинанд II саопштава да се краљевом мило
шћу за верност и верну службу, исказану величанству
на различитим местима и у различитим временима,
Балаж Петер Филистеи де Кесер (Philistei de Keser),
као и његова жена Хелена Бaлашко (Balasko), сино
ви Анд реа, Блаши, Мих аљ и Јован, те рођени брат
гореименованог, Михаљ са женом Аном Биро (Biro),
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и кћеркама Елизабетом и Сузаном, из положаја не
племића уврштавају и упис у ју у ред и број племића
Краљевине Угарске и њој прикључених делова. Име
новани, као и њихови будући наследници оба пола,
мог у уживати све оне привилегије, слободе, права и
имунитете које уживају племићи Краљевине Угарске
и њој прикључених крајева. Истима се као потврда
исказане милости, слобода и нес умљивог племства,
дару је грб или племићка инсигнија који мог у кори
стити, као и све оне милости и части племића, у свим
потребним приликама (опис грба).
§ Након текста повеље прибелешка о публиковању
повеље у Жупанији Хевеш, дат ума 2. октобра 1630.
године.
Хартија, латински, 1 лист (велики формат), руко
пис, очуван, без печата (L.S.), облик дуплог А3 форма
та, димензије 64x50cm, препис (без каснијег датума ),
без украса.
7.

1632. Пожун
Саопштење Жупаније Ноград да је 8. марта 1632. го
дине у вароши Лошонц, за време одржавања седнице
жупанијског суда, у прис уству поджупана Пал Бата
де Вате (Batha de Vatha), среских начелника, заклет
ника и асесора, бележник приложио племићку пове
љу царско-краљевског величанства издат у Балтазару
Неметију (Némethÿ, Némedÿ), његовој жени Приски
и синовима Иштвану, Јаношу, Михаљу и Ђерђу, као и
њиховим наследницима оба пола, којом се именовани
из положаја неплемића уписују у племиће Краљевине
Угарске. На основу помену те повеље, именовани се
уврштавају и упис у ју и у ред племића жупаније Но
град, и истима, као и њиховим наследницима оба по
ла, се признаје право уживања племићких повластица
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и имунитета, и признаје им се несумљиво племство, о
чему се издаје ово сведочанство.
– На крају текста забелешка «издато од стране суд
ског бележника» (без потписа).
– На полеђини забелешка «писмо Жупаније Ноград
о племству Неметијевих».
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван,
без печата, препис (без каснијих датума), димензије
25x38,5cm.
8.

1635. децембар 13, Беч
Диплома којом цар Фердинанд II одликује племством
Мартина Милхарта (Milhardt) и његове наследнике,
уз право употребе племићког печата.
Пергамент, немачки језик, 1 лист (велики формат),
димензије 78,5x67cm, рукопис, делимично оштећен, без
печата (види се место где је био привезан), ликовни
приказ грба у средини.

9.

1644. фебруар 25, Бeч
Цар Фердинанд III саопштава да се, краљевом мило
шћу, за верност и верну службу Михаљ Шимоњ (Si
mony), који је показао верност и приврженост како
угарској круни, тако и величанству, на различитим ме
стима и у различитим временима, из положаја непле
мића уврштава и упис ује у ред и број племића Кра
љевине Угарске и њој прикључених крајева. Истом, и
његовим будућим наследницима оба пола, се признаје
право уживања, како сада, тако и у будућности, свих
части, привилегија, слобода, права и имунитета које
уживају племићи Краљевине Угарске и њој прикључе
них крајева. Као потврда исказане краљеве милости и
дарованих слобода, и знак несумљивог племства, ис
тима се дарује грб или племићка инсигнија, који мог у
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користити, као и све оне милости и части племића, у
свим потребним приликама (oпис грба).
§ Након текста повеље прибелешка о публиковању
повеље у Жупанији Земплен, дат ума 16. јануар 1647.
године.
Хартија, латински језик, 1 лист (велики формат),
димензије 69x48,5cm, рукопис, очуван, без печата, об
лик дуплог А3 формата, препис (без каснијих датума).
10.

1649. мај 10, Пожун
Цар Фердинанд III саопштава да се, краљевом ми
лошћу, за верност и верну службу, Лукач Месарош
(Mészáros) који је показао своју верност како светој
круни Угарског краљевства, тако и величанству, на
различитим местима и у различитим временима, као
и рођени брат именованог Пал Месарош, из положаја
неплемића уврштавају и уписују у ред и број племића
Краљевства Угарске и њему прикључених крајева. Ис
тима се, као и њиховим будућим наследницима, од са
да па за сва времена признају све оне милости, части,
повластице, права, слободе и имунитети, које користе
и уживају племићи Краљевства Угарске. Као потвр
да исказане краљеве милости и дарованих слобода, и
знак несумљивог племства, истима се дару је грб или
племићка инсигнија, коју мог у користити, као и све
оне милости и части племића, у свим потребним при
ликама (опис грба).
§ Након текста повеље прибелешка да је повеља пу
бликована на Генералној конгрегацији Жупаније Шо
прон, одржаној 1649. године у вароши Сент Миклош;
у наставку забелешка, датирана у Папи (Жупанија
Веспрем) 23. септембра 1754. године, да је примерак
веран оригиналу; испод текста забелешка, датирана
у вароши Мађар-Овар (Жупанија Мошон) 20. маја
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1810. године, да је препис, као и приказ грба у узгла
вљу племићке повеље, веран препису службеника Жу
паније Веспрем, и у потпису асесори Жупаније Мо
шон.
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 67,5x51,5cm, рукопис, очуван, печати
жупанијских службеника, украшена, са ликовним при
казом грба у горњем левом углу, препис којим се тежило
опонашање оригинала.
11.

1650. марта 31, Беч
Цар Фердинад III саопштава да се, краљевом мило
шћу, за верност и верну службу Томаш Сакал (Sza
kal), кој и је иск аз ао свој у верност, како угарс кој
круни, тако и величанству, на различитим местима
и у разл ичит им временима, као и синови помену
тог Мартоњ, Иштван и Миклош, те његова рођена
браћа Бенедек и Тамаш, из положаја неплемића увр
штавају и упис у ју у ред и број племића Краљевства
Угарске и њему прикључених крајева. Именованима,
као и њиховим будућим наследницима оба пола, од
сада па за сва времена, се признаје право коришће
ња и уживања свих оних милости, части, повластица,
права, слобода и имунитета, које користе и уживају
племићи Краљевства Угарске. Као потврда исказане
краљеве милости и дарованих слобода, и знак нес у
мљивог племства, истима се дару је грб или племићка
инсигнија, коју мог у користити, као и све оне мило
сти и части племића, у свим пот ребним приликама
(опис грба).
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 75,5x51,5cm, рукопис, очуван, без пе
чата (види се место где је био привезан), украшена, са
ликовним приказом грба у горњем левом углу.
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12.

1650. Тренчин
1. Поджупан Жупаније Тренчин Мелхиор Маћасов
ски (Matthiassowszky), срески начелници и асесори,
саопштавају да су им 1650. године, за време одржа
вања Генералне конг регације и жупанијског суда,
у прис уству прелата, барона и магната (великаша),
који у наведеној Жупанији имају какво добро (има
ње) или как ва права, у име браће Јaноша и Ђерђа
Пружинског (Pruzinszky), приложене привилегије
дароване истима од стране цара Фердинанда III, 20.
априла 1649. године, којима се од стране помену тог
владара Јанош и Ђерђ Пружински, као и њихови бу
дући наследници оба пол а, из положаја неплемића
уврштавају у ред и број племића Краљевине Угарске,
и којима се дају извесне концесије (повластице), са
држане у помену тим привилегијама. На основу тога,
именовани се упис у ју у каталог племића Жупаније
Тренчин, и и признају им се и потврђу ју дароване
концесије.
2. Копија потврде издате 1396. године од стране кап
тола цркве у Њитри о власништву поседа Пружина
(Prusuna, Prusina).
Хартија, латински, словачки језик, 5 листова, ру
копис, оштећен, без печата, димензије 23,5x38,5(2 ли
ста) 21,5x33 (3 листа).

13.

1665. април 24, Беч
Цар Леополд (I) саопштава да се краљевом милошћу
за верност и верну службу Јанош Флорис (Floris) који
је на различитим местима и у различитим времени
ма показао своју верност како угарској круни, тако и
величанству, као и његова жена Ана Комароми (Ko
maromy), синови Маћаш, Јанош и Ђерђ, и кћерке Со
фија, Ана и Марија, из положаја неплемића у којем су
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се досад налазили, уврштавају и упису ју у ред и број
племића Краљевства Угарске и њој прикључених кра
јева. Именованима, као и њиховим будућим наследни
цима оба пола, се признаје право коришћења и ужи
вања, од сада па за сва времена, свих оних милости,
части, привилегија, права, слобода и имунитета, које
користе и уживају племићи Краљевства Угарске. Као
потврда исказане краљеве милости и дарованих сло
бода, и знак нес умљивог племства, истима се дару је
грб или племићка инсигнија, који мог у користити,
као и све оне милости и части племића, у свим по
требним приликама (опис грба).
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 68x64cm, рукопис, делимично оште
ћен (тешко читљив), без печата (види се место где је
био привезан), украшена, ликовни приказ грба у горњем
левом углу.
14.

1673. март, без места
Михаљ Апафи (Apafi), кнез Трансилваније, саопшта
ва да се за верну службу, коју је исказао у бројним
околнос тима, мес тима и временима, и коју ће без
сумње и у будућности исказивати, Пал Завидоцки де
Арва (Zavidóczki de Arva), на основу кнежевске ми
лости и власти, као и на основу племићког порекла
родитеља, уврштава и упис у је у ред и број племића
Трансилваније, Угарске и њој прикључених делова, те
да се именовани, као и његови наследници оба пола,
имају држати за истинске, по рођењу племиће. Као
потврду овог племства, именованом, као и будућим
наследницима оба пола, се додељује грб или племићка
инсигнија који могу употребљавати у свакој прилици,
као и све дароване племићке имунитете и прерогати
ве (опис грба).
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– Испод текста потписи Михаљ Апафија, и у десном
углу канцелара.
§ Забелешка (на делу који се пресавија) о публико
вању повеље да на Генералној конгрегацији жупаније
Хуњад одржане у вароши Вајда Хуњад 1676. године,
и потпис жупанијског бележника.
Пергамент, латински језик, 1 лист, рукопис, оште
ћен (тешко читљив), без печата (отргнут), без украса
(ликовног приказа грба), димензије 67x37cm.
15.

1686. мај 12, Нојштат
Цар Леополд (I) саопштава да се, краљевом милошћу,
за верност и верну службу Андраш Калој (Kalloy) ко
ји је исказао своју верност како светој круни Угарског
краљевства, тако и величанству, на различитим мести
ма и у различитим временима и околностима, као и
његова жена Доротеја Богнар (Boghnár), уврштавају
и уписују у ред и број племића Краљевине Угарске и
њој прикључених крајева. Истима се, као и њиховим
будућим наследницима оба пола, признаје право ко
ришћења и уживања свих оних милости, части, по
властица, права, слобода и имунитета које користе
и уживају племићи Краљевства Угарске. Као потвр
да исказане краљеве милости и дарованих слобода, и
знак несумљивог племства, истима се дару је грб или
племићка инсигнија, који мог у користити, као и све
оне милости и части племића, у свим потребним при
ликама (опис грба).
§ Забелешка (на делу који се пресавија) о публико
вању повеље на Генералној конгрегацији Жупаније
Пожун, одржане 1686. године, и потпис жупанијског
бележника.
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 79x65cm, рукопис, оштећен (тешко
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читљив), без печата (види се место где је био приве
зан), украшена (ликовни приказ грба у горњем левом
углу).
16.

1691. март 1, Беч
Цар Леополд (I) саопштава да је гроф Ђорђе Бран
ковић, припадник заједнице српског народа, или пра
вославаца која се налази под владаревом заштитом,
у циљу потврђивања својих права, замолио потврду
владарске привилегије о дарованој грофовској тит у
ли из 1688. године, те се поводом молбе именованог,
преузета из протокола или књиге Краљевства поме
ну та привилегија предс тавља и потврђу је. Приви
легију, датирану у Бечу 20. септембра 1688. године,
цар Леополд је издао за Ђорђа Бранковића, чији су
се преци населили у Краљевству, као и друге знаме
ните породице било из разлога турске тираније или
каквог другог притиска. У привилегији се наводи да
се међу прецима именованог посебном храброшћу,
разборитошћу, окретношћу и умећем истакао Вук
(Wolffgangus) Бранковић од Подгорице, баштиник
Херцеговине, Срема и др. Царском дипломом изда
том у граду Лаксембург у (Laxemburg) 6. јуна 1683.
године именованом Ђорђу Бранковићу признато је
и потврђено право на наведене области, а осим то
га уврштен је у број слободних барона Краљевине
Угарске и њој прикључених крајева. Владарском ми
лошћу, Ђорђу Бранковићу од Подгорице, као и ње
говим будућим законитим наследницима оба пола, се
додељу је тит ула грофа, са предикатом «најсјајнији,
најугледнији и најпоштованији», и исти се уврштава
и упис ује у број и ред осталих грофова Краљевства
Угарске, и других краљевстава и наследних управа.
Истом се дару ју све милости, слободе и прерогативи
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грофова, и потврђује право употребе породичног гр
ба (опис грба).
– Забелешка, дат ирана у Јег ру (Egra) 23. октобра
1705. године, да је сачињена копија дипломе истовет
на свом оригиналу.
Хартија, латински језик, 5 листова, рукопис, очу
ван, без печата (L.S.), препис (без украса), димензије
21x33,5cm.
17.

1697. октобар 21, Беч
Диплома којом цар Леополд I потврђу је сва ранија
стечена племићка права породици де Малисе (de Ma
laise).
– На полеђини листа забелешка о овери дипломе у
Брну (Моравска) 16. априла 1698.
– На полеђини листа забелешка о овери преписа 25.
јануара 1712. године.
Пергамент, немачки језик, 1 лист (велики формат),
димензије 68x60,5cm, рукопис, делимично оштећен, без
печата (види се место где је био привезан).

18.

1699. мај 31, Лаксенбург
Цар Леополд (I) саопштава да се краљевом милошћу,
за верност и верну службу Аврам и Адам Миковић,
који су на различитим местима и у различитим вре
менима доказали своју верност и приврженост како
угарској круни, тако и величанству, као и њихове су
пруге, првог Марија и синови Станислав и Георгије,
другог Пава и синови Вид и Вук, уврштавају и упи
сују у ред и број племића Краљевине Угарске и њој
прикључених крајева. Именованима, као и њиховим
будућим наследницима оба пола, се признаје право
уживања, од сада, убудуће за сва времена, свих оних
части, привилегија, права, слобода и имунитета које
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уживају племићи у Краљевини Угарској. Као потвр
да исказане краљеве милости и дарованих слобода, и
знак несумљивог племства, истима се дару је грб или
племићка инсигнија, који мог у користити, као и све
оне милости и части племића, у свим потребним при
ликама (опис грба).
Хартија, латински језик, 3 листа, рукопис, очуван,
без печата (L.S.), препис (без каснијих датума и укра
са), димензије 25x38,5cm.
19.

1722. октобар 30, Беч
Цар Карло VI саопш тава да се за верност и верн у
службу Лука и Јован Бибић (Bib ich), пореклом из
Коп ил ов ац а у Бугарс кој, сад а са преб ив ал иш тем
у вар ош и Дев а у Жупан иј и Хуњ ад, у Кнежевс тву
Трансилванији, који су у различитим временима и
на различитим местима, како у миру тако и у рат у,
верно служили владарском дому, као и њихове су
пруге, првог Ана Љиохкина (Ljiochkina) и син им
Фрања, другог Марија Павлићан (Pavlitjan) и син им
Фрања, као и Маргарета Бибић, удовица Димитрија
Митровића и син јој Илија, и сви будући наследни
ци именованих оба пола, царско-краљевском мило
шћу из положаја неплемића, уврштавају и упис у ју
у ред и број племића наследног Кнежевс тва Тран
силваније, и Краљевства Угарске, и других краљев
става, управа и наследних провинција. Именовани и
њихови наследници, од сада, убудуће за сва времена
мог у користити и уживати све оне милости, части,
прер огат ив е и имун итете које кор ис те и ужив ај у
племићи помену тог Кнежевс тва Трансилваније, и
Краљевства Угарске, и других краљевстава, управа
и наследних провинција. Као потврду исказане вла
дарске милости и датих слобода, и знак нес умљивог
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племства, истима се дару је грб или племићка инсигнија, који мог у користити, као и све оне милости и
части племића, у свим потребним приликама (опис
грба).
– Заб елеш ка испод текс та да је плем ићк а пов ељ а
публикована на Диети одржаној у Слободном кра
љевском граду Нађ Себен 10. јануара 1724. године;
испод наведене забелешке још једна, да је племићка
повеља публикована на жупанијском суду Жупаније
Хуњад одржаном 27. јуна 1725. године у вароши Ба
чи, и потпис жупанијског бележника.
Пергамент, хартија, латински језик, 8 листова, ру
копис (облик књиге тврдог повеза), очувана, воштани
печат у дрвеној кутији, украшена (ликовни приказ гр
ба на почетку повеље), димензије 24,5x34cm.
20.

1744. јули 6, Семпц
Гроф Јанош Палфи од Ердеда (Pálffÿ ab Erdöd), па
латин Краљевине Угарске, саопштава да су за време
одржавања Генералне конг регације Пожунске жу
паније, у прис уству поджупана, среских начелника
и заклетника, прелата, барона, великаша и племића,
Јожеф и Мих аљ Ствртецки (Stvrteczkÿ), са борави
штем у граду Пет роварадину (Новом Саду) на те
риторији Жупаније Бачке, иначе пореклом из места
Хохш тетно (Hochstetn o) у Пож унс кој жупан иј и,
прилож ил и молбу да им се изда сведочанс тво њи
хових племићк их права. У ток у испит ивања плем
ства, 1725. год ине, оцу именованих, Адам у Ствр
тецком издата је поново плем ићка повељ а цара и
угарског краља Фердинанда III, од 21. авг уста 1644.
године, која је публикована 8. јануара 1647. године
на Генералној конг регац иј и Пож унс ке жупан ије,
одрж аној у вар ош и Семпц (Szempcz). На основу
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тога именовани се признају и потврђу ју као племи
ћи Краљевства Угарске.
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван,
без печата (видно место воштаног печата који је от
пао ток ом времена), облик А3 формата, димензије
48x30cm.
21.

1749. фебруар 17, Беч
Царица Марија Терезија саопштава да су становни
ци вароши Сомбор, донедавно »Воинствени шанац
Сомборски» који је 1745. године из «воинствене»
области, на основу члана 18 из 1741. године прешао
под јурисдикцију Краљевства и Бачке жупаније, упу
тили молбу величанству да се варош уздигне у Сло
бодну и краљевску варош. Наведеној вароши се, због
заслуга њеног становништва и верности исказаној у
различитим околностима према угарској круни и ве
личанству, као и уплатом у краљевску благајну 150 хи
љада форинти и обећањем, и у будућности, верности
и покорности, краљевом милошћу и за пример да се
верност и верна служба од стране величанства препо
знаје и награђује, као и због несумљивих користи које
би из ове милости произашле, додељу је «имја и ти
тула» Слободне и краљевске вароши Сомборске, са
свим правима и преимућствима Слободних и краљев
ских вароши у Краљевству Угарском. У даљем тексту,
у деветнаест тачака, описана су права која се дару ју,
између осталих и право употребе печата (грба) чији
се опис налази у осамнаестој тачки привилегије.
– Испод текста забелешка, датирана у Сомбору 26. ју
ла 1805. године, којом потписани службеник потвр
ђује да је копија, која представља превод са латинског
на славено-сербски, верна оригиналу.
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Хартија, славеносрпски језик, 18 листова, рукописна
књига (oблик књиге тврдог повеза), очувана, без печата
(М. P.), препис (без украса), димензије 24x36,5cm.
22.

1751. март 1, Беч
Царица Марија Терезија саопштава да се, краљевом
милошћу, за верност и верну службу Максим Мири
ловић, некадашњи заставник Фелдварског шанца, са
да у провинцијалу, који је показао своју верност како
према круни Краљевства Угарског, тако и према све
том дому аустријском и величанству, особито у вој
сци током шеснаест година на различитим местима и
у различитим временима и околностима, као и његова
жена Симлана Јованова, син Алексије и кћерка Маг
далена, и будући наследници оба пола, из положаја
неплемића уврштавају и упису ју у ред и број племи
ћа Краљевства Угарске и њему прикључених крајева.
Именовани од сада убудуће за сва времена, све оне
милости, части, привилегије, слободе, права, препо
гативе и имунитете које користе и уживају племићи
Краљевс тва Угарске и њему прикључених крајева,
мог у користити и уживати, као и њихови будући на
следници оба пола, већ рођених, и после даровања
привилегије законито рођени. Као потврду исказане
владарске милости и датих слобода, и знак несумљи
вог племства, истима се дарује грб или племићка ин
сигнија, који мог у користити, као и све оне милости
и части племића, у свим потребним приликама (опис
грба).
– У дну се нал ази забелешка «Даровање племства
Максиму Мириловићу».
§ Забелешка (на делу који се пресавија) да је пове
ља публикована на Генералној конг регацији Бачке
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жупаније одржане 1. фебруара 1752. године, и потпис
жупанијског бележника.
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 77,5x55cm, рукопис, делимично оште
ћен, без печата (видно место где се налазио), у горњем
левом углу ликовни приказ грба, повеља је доста изгу
жвана што отежава њено читање.
23.

1753. фебруар 14, Куриловeц
Никол а Матија Месић, туропољски жупан и беле
жник Загребачке и Крижевачке жупаније саопшта
ва да су браћа Стјепан и Фрања Воларић (Wolarich),
који бораве у привилегованој вароши Баја на тери
торији Жупаније Бачке, приступили са молбом да им
се потврди племство и посед места Горњи Лукавец
(Felsö Lukavecz). Како су преци Воларића одавнина
племићи-власници места Горњи Лукавец, под упра
вом помен у тог Туропољског поља на територији
Загребачке жупаније, и као такви на овој територији
одувек познати, те како је молба именованих оцењена
као праведна и законита, истима се, издаје сведочан
ство којим се потврђу је њихово племићко порекло и
посед поменутог места.
§ Испод текста забелешка да је потврда (сведочан
ство) о племству публиковано на Генералној конгре
гацији Бачке жупаније одржаној у Бачу 4. септембра
1753. године, и потпис жупанијског бележника.
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 80,5x63cm, рукопис, очуван, воштани
печат у дрвеној кутији.

24.

1757. фебруар 1, (Сремски) Карловци
Павле Ненадовић, православни архиепископ карло
вачки, митрополит «свог, који се налази у државама
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царско-краљевског величанства, славеносербскаго и
валахијскаго народа» и царско-краљевски дворски
саветник саопштава да се протопрезвитер Анд реј
Николић, са несумљивим заслугама у управљању над
верницима, премеш та из Пал аначке у Сомборску
протопопију Бачке епархије, и да му се додељу је до
стојанство «протопопскоје» при храму Светог Ве
ликомученика и победоносца Христова Георгија у
Слободном краљевском граду Сомбору. Оглашава се
постављење и утврђење именованог у наведеној про
топопији и местима којима је иста надлежна, и то:
Стапар, Брестовац, Сент Иван Прег ревица, Миле
тић, Богојево, Каравуково, Оџаци и Парабућ, уз по
зив свима да помену том, у складу са црквеним зако
ном, «повиновање и послушност показују и воздају».
– На левој маргини документа стоје забелешке (у ви
ду ознака које се «убацују» у текст) да је именовани
премештен у Нови Сад (за протопрезвитера ново
садског, у протопопију новосадску), и наводе се ме
ста надлежна новосадском протопопијат у: Темерин,
Чуруг, Фелдвар, Турија, Сент Томаш, Врбас (без до
датних/каснијих дат ума).
Хартија, славеносрпски језик, 2 листа, рукопис, очу
ван, папирни печат, димензије 54,5x63cm.
25.

1758. децембар 12, Беч
Царица Марија Терезија саопштава да се, краљевом
милошћу, за верност и верну службу Михаел Исекуц
(Issekucz), грађанин и становник вароши Елизабето
пољ у Трансилванији, који је посведочио своју привр
женост владарки и владарском дому у различита вре
мена и у различитим околностима, у првом реду 1746.
године приликом сакупљања новца потребног за во
ђење рата, и кад је са неколицином других приволео
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Јерменску заједницу у помену тој вароши да се врати
под окриље царског дома, као и његова жена Доро
теа Мартон (Marton), синови Авг устин, помену те
вароши Елизабетопољ кнез, и његова жена Марија
Ласлоф (Lászloff ), синови и кћерке (набрајају се),
такође презвитер Јован алиас Марко, Захарије и ње
гова жена Лазар Манушаг Лазар (Manusag) и кћерке
(набрајају се), једнако Мартин и његова жена Марија
Гергељ (Gergely) синови и кћерке (набрајају се), Ни
кола и најпосле Силвестер, као и будући наследници
оба пола, из положаја неплемића уврштавају и упису
ју у ред и број племића Кнежевства Трансилваније и
њему инкорпорираних делова, Краљевства Угарске, и
других краљевстава, управа и наследних провинција.
Именовани, као и њихови будући наследници оба по
ла, од сада за сва времена, мог у користити и уживати
све оне милости, части, прерогативе и имунитете ко
је користе и уживају племићи поменутог Кнежевства
Трансилваније, Краљевства Угарске, и других краљев
става, управа и наследних провинција. Као потврду
исказане владарске милости и датих слобода, и знак
несумљивог племства, истима се дару је грб или пле
мићка инсигнија, који мог у користити, као и све оне
милости и части племића, у свим потребним прили
кама (опис грба).
– Испод текста се налази забелешка, датирана у Бечу
23. фебруара 1761. године, да је копија повеље верна
оригиналу, и потпис и печат службеника.
§ На полеђини се налази забелешка да је представље
на на седници одржаној у Сибињу (Cibinÿ) 3. марта
1759. године, и потпис службеника; испод забелешка,
датирана у Киш Сарошу (Kis Sáros) 21. марта (без го
дине), да је повеља публикована 7. марта 1759. годи
не на жупанијском суду жупаније Кикуло (Küküllö),
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одржаном у месту Цикмантор (Czikmántor), и пот
пис жупанијског бележника; испод забелешка, дати
рана у Сибињу 25. јуна 1767. године, и потпис и пе
чат писара.
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 69x51cm, рукопис, очуван, папирни
печат, у горњем левом углу ликовни приказ грба.
26.

1769. јануар 13, Беч
Јосиф II саопштава да је Антоније Скио (Scio), чији
су преци, пореклом из града Катана (Catana) у Кра
љевству Сицилија, од давних времена у помену том
граду задобили племство, и који је по примеру сво
јих предака од прве своје младости тежио да службом
код хришћанског краља, обављајући најтеже послове
задобије наклоност Светог римског царства и Aу
стријског нашег војводства, истакао молбу да се ње
му и његовим наследницима додели племство Светог
римског царства заједно са правом употребе старог
грба. Владаревом милошћу поменути Антоније Сцио
и његови законити наследници оба пола, се увршта
вају у ред и број племића Светог римског царства, уз
право уживања свих оних повластица и слобода које
уживају племићи Светог римског царства, и дозвоља
ва им се употреба грба у свим потребним прилика
ма (опис грба). Именованом, као и његовим наслед
ницима, дозвољава се употреба предиката «а» или
«де» Скио (Scio), како у писаном облику тако и у
говору.
– На самом почетку, на посебном листу, који је једини
од пергамента, налази се ликовни приказ грба.
– На првој страници, пре наведеног текста се налази
забелешка «Племство (додељивање племства) и име
новање (давање имена) или предиката «а» или «де»
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за Антонија Скиоа његове наследнике оба пола. Беч,
13. јануар 1769.».
– На последњој страници, испод наведеног текста се
налази забелешка дат ума 28. фебруара 1769. године
да је примерак тачан препис оригинала, и потпис и
папирни печат службеника.
Хартија, пергамент, латински језик, 9 листова, ру
копис (облик књиге меког повеза, недостаје предња ко
рица), очувана, печат службеника, ликовни приказ грба
на целом листу, димензије 22x33cm.
27.

1780. октобар 10, Будим
Уредба царице Марије Терезије којом се рег улишу
права и обавезе (сталежа) кројача, ћурчија, чизмара,
ковача, опанчара, бравара, ужара, грнчара, ременара,
тесара, обућара, столара, колара и везача у Валпову,
Михољцу, као и осталим местима која припадају Вал
повском властелинству на територији Вировитичке
жупаније.
Хартија, немачки језик, 18 листова, рукопис (облик
књиге тврдог повеза), очувана, печат службеника, ди
мензије 27,5x47,5cm.

28.

1788. август 4, Беч
Цар Јосиф II саопштава да се према приложеној мол
би Павла Хаџимихајлова (Haggi Michael), поседника
места Нови Бечеј на територији Торонталске жупа
није, из разлога осиг урања истинске користи станов
ника како наведеног места, тако и других, суседних
места, краљевом милошћу поменутом месту Нови Бе
чеј од сада па убудуће, за сва времена додељује наслов
вароши са правом одржавања седмичних вашара, сре
дом, са свим оним правима, прерогативима, слобода
ма и имунитетима које имају Слободни и краљевски
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градови и друга привилегована места са одржавањем
седмичних вашара, уз јемство слободе и безбедности
трговине свим трговцима. Наведеном се додаје кла
узула да се оних година када одржавање седмичних
вашара пада у дан празника мес та, овај вашар има
одржавати дан пре или после истог.
– У дну забелешке да је наведено заведено у књиг у
Краљевства, и потпис службеника.
Хартија, латински језик, 1 лист (велики формат),
димензије 77x55cm, рукопис, очуван, без печата (L.S.),
препис (без украса).
29.

1793. јун 4, Инсбрук
Повеља цара Франца II којом се Jозефу Антону Бом
бардију (von Bombardi) даје у најам право поседова
ња и уживања дворца Лаберс (Labers), са поседом, и
рег улишу његова права и обавезе.
Пергамент, немачки језик, 1 лист (велики формат),
димензије 90x60cm, рукопис, очуван, без печата (oтпао).

30.

1801. јуни 19, Темишвар
Чанадски каптол представља (публику је) наредбу о
увођењу у посед издат у од стране цара Франца II у
Бечу 12. марта 1801. године, за загребачког еписко
па Максимилијана Врховца (Verhovácz). Истом, цар
Франц II саопштава чанадском каптолу да је, у Бечу
29. јула 1800. године, сачињен уговор о замени, ра
тификован од стране цара, између државе и Макси
милијана Верховца у вези властелинстава преко реке
Купе, и то Топуско, Покупско и Храстовица, са при
падајућим местима (набрајају се за свако властелин
ство!), која се налазе на територији Загребачке жупа
није и припадају Загребачком епископату. Предходно
набројана властелинства, чије је прикључење Банској
| 47 |

| Загорка Авакумовић ◆ Дејан Јакшић |

војној граници планирано у 1784. години, али су кра
љевом резолуцијом опет враћена поменутом еписко
пат у, овим уговором се изнова одузимају и прикљу
чују поменутој Граници, уз предвиђену еквивалентну
замену Загребачком епископат у. На име еквивалент
не замене поменутом епископат у, у вредности одузе
тих (инкорпорираних) добара (наводи се вредност
истих у новцу), Загребачком епископат у се додељу ју
поседи на територији Торонталске и Тамишке жупа
није (набрајају се места, пустаре, њихове површине
у ју т рима, новчана вредност), са правом мача, суд
ским привилегијама, и правом патроната, као и свим
користима и приходима ових места. На основу ове
наредбе, као и других аката, Чанадски каптол издаје
ово сведочанство о увођењу загребачког епископа у
наведени посед.
– У потпису службеници чанадске катедралне цркве
Хартија, латински језик, 17 листова, рукопис (об
лик књиге тврдог повеза), очувана, папирни печат
(оштећен), димензије 25x39cm.
31.

1804. jули 20, Беч
Цар Франц II саопштава да се за верност и верну слу
жбу, браћи Иштвану, Јаношу подфишкалу Жупаније
Бачке, као и Јожефу и Ференцу Алфелди (Alföldy),
који су по примеру својих предака, стекли за себе за
слуге вршећи грађанску (цивилну) и војну службу,
помену ти Јанош служећи једанаест година у Жупа
нији Бачкој, док су остали показали своју верност и
приврженост угарској круни и величанству у разли
читим местима и у различитим временима, за шта им
је дотацијом од 9. децембра 1803. године додељено
место Немеш Милетић на територији Жупаније Бач
ке, царско-краљевском милошћу дозвољава, од сада за
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сва времена, употреба предиката «од Немеш Миле
тића».
– На првој страни забелешка «Копија додељивања
предиката де Немеш Милетић за господу Алфелди
1804.».
– Забелешка на дну странице којом се завршава текст
дипломе «Додељивање предиката де Немеш Миле
тић за браћу Алфелди».
§ На посебној страници забелешка да је наведено
заведено у књиг у Краљевства, и потпис службени
ка; испод забелешка о публиковању привилегије на
Генералној конг регац иј и Бач-бод рош ке жупан и
је одржаној 1. октобра 1804. године у Слободном и
краљевском граду Сомбору, и потпис жупанијског
подбележника.
§ На полеђини документа забелешка да је наведено
публиковано на Генералној конгрегацији одржаној
у Сомбору 1. октобра 1804. године, као и забелешка
«Копија даровања предиката де Немеш Милетић за
господу Алфелди супоседнике места Немеш Миле
тић».
Xартијa, латински језик, 4 листа, рукопис, очуван,
без печата, димензије 25x38cm.
32.

1807. март 4, Папа
Потврда жупаније Веспрем о племству Петера Хађма
ши (Hagymásÿ), капелана из Алшо Њека (Alsó-Nyék)
у Толнанској жупанији, пореклом из те жупаније. По
тврда укључује његове синове Јожефа, Петера, Јаноша
и Шандора.
§ Унесено у записник Толнанске жупаније у Сексарду
17. јуна 1807. године.
§ Унесено у записник Барањске жупаније 4. децембра
1821. године.
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Хартија, мађарски језик, 2 листа, рукопис (облик
књиге меког повеза), очувана, папирни печат, димензи
је 28,5x42cm.
33.

1810. октобар 2, Пешта
Према потврди жупаније Хевеш и Спољни Солнок
о дар ов ању плем ићке тит уле, као и свих плем ић
ких прва, Андрашу Черњанском од Черне (Csernai
Csernyánsyky) на основу повеље жупаније Тренчин
издате 10. авг уста 1783. године, Пештанска жупанија
потврђује њихов племићки стат ус.
Хартија, мађарски језик, 4 листа, рукопис, очуван,
без печата, димензије 26x42cm.

34.

1813. мај 19, Беч
Аустријски цар Франц I саопштава да се, на основу
краљеве милости и власти, Вуколају (Vucolaus) Ву
ковићу, власнику места Берегсо (Bereghszo) на те
риторији Тамишке жупаније, који још не испуњава
године пунолетства одређене законима Краљевства,
за шта му недостаје свега неколико месеци, и с тога у
духу постојећих закона Краљевства Угарске не може
слободно располагати имовином коју поседу је, због
урођене зрелос ти и разборитос ти, и осведочених
ваљаних обичаја (карактера), признаје да сам може
управљати имовином у свом власништву, која се тре
нутно налази под управом старатеља.
– У дну док умента забелешка да је исти заведен у
књиг у Краљевства, и потпис службеника; испод на
веденог забелешка «Признавање пунолетства Вуко
лају Вуковићу».
§ На полеђини документа регистрат урски број пред
мета, и забелешка у којој се наводи да је концесија пу
бликована и заведена у протокол на Партикуларној
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конгрегацији Тамишке жупаније одржане у Темишва
ру 12. јула 1813. године, и потпис жупанијског беле
жника Тамишке жупаније.
Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван,
папирни печат, димензије 53x37cm.
35.

1815. август 25, Париз
Аустријски цар Франц I саопштава да су му предста
вљени, за грађане и кројаче Слободног и краљевског
града Темишвара, извесни цеховски чланци (одред
бе) за боље уређење међу истима, те да су помену те
одредбе, са свим правима и милостима које садрже,
унете у привилегију која се дару је горепомену тим
грађанима и кројачима. Привилегија садржи 53 чла
на (одредбе) која се односе на уређење кројачког
цеха, на права и обавезе његових чланова. Истом је
уређено питање обавеза и понашања шегрта и калфи,
поступка произвођења у мајстора, обавеза мајстора,
начина сахрањивања и погребној пратњи (мајстора,
калфи, шег рта, мајсторове жене или деце), питање
мајсторових удовица, цеховских састанака (њиховом
одржавању и надлежностима), начина избора мајсто
ра и подмајстора цеха.
– Наведено на корицама «Привилегија у Слободном
и краљевском граду Темишвару постојећих цехова
угарских кројача дат ума 25. авг уста 1815.».
Хартија, латински језик, 18 листова, рукопис (об
лик књиге меког повеза), очувана, без печата (L.S.), пре
пис, димензије 23,5x37,5cm.

36.

1825. март 20, Инсбрук
Диплома аустријског цара Франца I о даровању пле
мићу Јозефу фон Бомбардију (von Bombardi) и ње
гов им нас ледн иц им а пос ед а у вредн ос ти од 800
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аустријских форинти на који има право по својој мај
ци, удовици Ани Бомбарди.
Пергамент, немачки језик, 1 лист, рукопис, очуван,
без печата (отпао), димензије 59,5x48,5cm.
37.

1828. јуни 15, Солун
Девет трговачких грчких породица из Солуна (углав
ном трговаца крзном, са именима чланова и пописом
имовине), који су се преселили у Петроварадин, ове
равају тај попис у Аустријском конзулат у у Солуну и
шаљу га Петроварадинском магистрат у.
§ Аустријски конзулат у Солуну оверава потпис грч
ког архиепископа Солуна Макариоса (3. јули 1828,
Солун).
§ Овера Царске канцеларије и посланика у Констан
тиопљу (22. авг уст 1828, Константинопољ/ Пера).
§ Потврђено од Државне канцеларије, Беч 27. јули
1829.
Пергамент, грчки језик, италијански језик, немачки
језик, 2 листа, рукопис, очуван, печати различитих кан
целарија и печатњаци и потписи канцелара и писара,
димензије 55,5x40,5cm.

38.

1829. март 11, Беч
Аус тријс ки цар Франц I сао пш тав а да је Мар иј а
рођена Калман (Kalmán), жена Јожефа Енд ред ија
(Endrödy), у ствари извршења донетих одлука (пре
суда) од стране Конзисторије каптола Естергома у
бракоразводној парници покрен у тој између ње и
помену тог њеног мужа, одредила за свог законитог
правног заступника Лудвига Феја (Feja), подфишка
ла Торонталске жупаније, дајући истом све овласти у
поменутом послу.
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– У дну документа забелешка «Одређивање правног
заступништва од стране Марије рођене Калман, Јо
жефа Ендредија жене».
 Хартија, латински језик, 2 листа, рукопис, очуван,
папирни печат, димензије 48x34,5cm.
39.

1829. јун 24, Сремски Карловци
Стефан Стратимировић, карловачки арх иепископ,
целокупног, у царско-краљевским државама, «сла
веносербскаго и валахијскаго» народа митрополит,
витез Леополдовог Ордена Великог крста, члан Ге
тингске академије наука и царско-краљевски дворски
саветник саопштава да је архимандрит манастира Го
мирја у карловачкој епархији Јосиф Рајачић, неко вре
ме у епархији пакрачкој, који је доказао своју верност
и приврженост вери, наименован (постављен) за епи
скопа «Далматијскаго, Истријскаго, Дубровничкаго
и Албанскаго», са принадлежним градовима Задром,
Шибеником, Дрнишем, Скрадином, Дубровником,
Кастел-Новим, Котором, Будвом и осталим местима
и пределима. Објављује се свима из епархије «далма
тинског предела», духовног и мирског чина (положа
ја), да се Јосиф Рајачић оглашава за епископа, уз по
зив за признање и повиновање поменутом.
Хартија, славеносрпски језик, 1 лист (велики фор
мат), рукопис, делимично оштећен, суви печат, димен
зије 72x52cm.

40.

1830. јул 1830, Баја
Препис сведочанства Фердинанда (I, угарског кра
ља) о томе да је Јанош Мустафа (Mwztapha), једном
Турчин (и турски заробљеник) који је пре више го
дина прешао из «мухамеданске секте» у хришћанску
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веру, приложио даровницу покојног Лајоша Пекри
од Петровине (Pekry de Petrowyna), жупана Жупа
није Липто, којом исти помену том Јаношу Мустафи
(за верну службу), и његовим будућим наследницима,
дару је један дом и сеоску сесију у месту Лискафал
ва (Lÿzkaffalwa), тада припадајућем тврђави Ликава
(Lÿkawa) на територији помену те Жупаније Липто,
заједно са свим припадајућим приходима и уз осло
бађање од свих такса и радова. Именовани даровницу
прилаже уз молбу да му се наведено у њој потврди.
Текст даровнице жупана Жупаније Липто (датира
не у Инсбруку 27. мај 1543. године), који се потом
наводи, садржи горе наведено, уз назнаку да је капе
танима тврђаве Ликава наређено да Јаноша Мустафу
уведу и очувају у посед који му се дарује. Због верно
сти исказане на различитим местима и у различитим
временима према угарској круни, као и краљевском
величанству, именованом, као и његовим наследници
ма, се потврђују дарована права. Датирано у Пожуну
14. марта 1552. године.
§ На полеђини документа забелешка, датирана у Баји
19. јула 1830. године, да је 23. марта 1823. године у ва
роши Јанковац на територији жупаније Бачке издато
племићу Ференцу Терек Мустафи (Török Musztafa),
племићке породице Терек Мустафа, и потпис жупа
нијског фишкала.
Пергамент, латински језик, 1 лист, рукопис, очуван,
без печата, препис, димензије 68,5x30,5cm; веза са ар
хивском јединицом инвентарног броја 1.
41.

1833. април 15, Мако
Цар Франц I налаже (наређу је) Чанадској жупани
ји, да у складу са молбом Пала и Јожефа Карачоњи
ја (Karátsonyi) и њихових синова, на њихов захтев
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издају сва она акта која се односе на различита њихо
ва добра и послове, потребна ради заштите њихових
права, која се налазе у архиву Жупаније Чонград. Да
тирано у Пешти 13. јуна 1832. године.
– Чанадска жупанија саопштава да на молбу Пала и
Ференца Карачоњија, поднете и у име остале њихо
ве браће, Јаноша, Јожефа и Иштвана са боравиштем у
Слободном и краљевском граду Сегедину, а поводом
недавног пријема у ред племића ове Жупаније (са бо
равиштем у истој) Иштвана и Емериха Карачоњија,
именованима, ради доказивања њихових права, изда
је ово сведочанство којим им се потврђу је племство.
Датирано у вароши Мако 09. априла 1750. године
– Извод и из књиге крштених цркве у Сегед ину за
Иштвана Карачоњија (из 1748. године), за Михаља
Карачоњија (из 1732. године), за Пала Карачоњија
(из 1768. године), као и извод из књиге крштених цр
кве у Старом Бечеју за Јожефа Карачоњија (из 1778.
године).
– На крају целокупног текста потписи жупанијских
службеника и папирни печат Жупаније.
Хартија, мађарски, латински језик, 12 листова, ру
копис (облик књиге тврдог повеза), оштећена, папирни
печат, димензије 27x40cm.
42.

1833. јун 25, Беч
Аустријски цар Франц I саопштава да на место вршач
ког епископа, које је остало упражњено преласком
Максима Мануиловића у Темишварску епархију, по
тврђу је Јосифа Рајачића, досадашњег православног
епископа у Далмацији, којег је величанству у послатој
преставци препоручио, на основу његове верне слу
жбе, православни архиепископ и митрополит, верни
и искрено поштовани Стефан Стратимировић, те да
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се има извршити посвећење и верна заклетва имено
ваног, у присуству комесара депутираног у овој ства
ри, и увођење у епископско звање у наведеној епархи
ји. Све док именовани, са повереним себи народом,
буде показивао према владару и владарском дому вер
ност и послушност, признаје му се право на порез од
свих људи у епархији православне вере, као и надле
жност у стварима која се тичу црквене јурисдикције.
– У дну документа забелешка «Декрет постављења за
православног епископа у Вршачкој епархији Јосифа
Рајачића».
 Пергамент, латински језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 79,5x61cm, рукопис, очуван, воштани
печат у дрвеној кутији; веза са архивским јединицама
инвентарних бројева 43 и 44.
43.

1833. јун 27, Беч
Аустријски цар Франц I саопштава да на место вр
шачког епис копа, упраж њеног након именов ањ а
Максима Мануиловића у Темишварски православни
епископат, потврђу је једнако верног и милог Јосифа
Рајачића, до сада православног епископа Далмације
и Истре, препорученог, на основу верне службе, од
стране верног и искрено драгог, најпоштованијег
Стефана Стратимировића, витеза Ордена Леопол
довог вел иког крс та, карловачког арх иепископа и
митрополита и краљевог саветника, те да се има из
вршити посвећење и верна заклетва именованог и
његово увођење у звање у поменутој епископији. Све
док именовани, са повереним себи народом, буде по
казивао према владару и владарском дому верност и
послушност, признаје му се право на порез од свих
православаца своје дијецезе, и надлежност у ствари
ма која се тичу црквене јурисдикције.
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– Забелешка на дну странице којом се завршава текст
декрета «Додељивање епископата православног вр
шачког Јосифу Рајачићу, досадашњем епископу Дал
мације и Истре ».
– На посебној страни забелешка да је декрет заведен
у књиг у Краљевства, и потпис службеника.
 Перг ам ент, хартија, латинс ки јез ик, 8 лис то
ва, рук опис (облик књиге тврдог повеза), димензије
28x36,4cm, украшена, воштани печат у металној ку
тији; веза са архивским јединицама инвентарних бро
јева 42 и 44.
44.

1833. август 1, Сремски Карловци
Стефан Стратимировић, карловачки арх иепископ,
у царско-краљевским државама «славеносербскаго
и валахијскаго народа» митрополит, витез Леопол
довог Ордена Великог Крста, члан Гетинске акаде
мије наука и краљев дворски саветник, се обраћа
свима, првенствено у вршачкој епархији „источног
исповедања једнаковерницима“, како духовног тако
и световног чина (положаја), који су премештањем
епис копа Макс има Ман уилов ића у Тем иш варс ку
епархију остали без свог пастира и епископа, те исте
обавештава да је царско-краљевском резолуцијом до
садашњи далматински епископ Јосиф Рајачић, због
заслуга и исказане ревности у служби, као и исказа
ној вери и верности величанству и аустријском дому,
постављен у поменуту Вршачку епархију. Поменутом
епископу Јосифу Рајачићу се даје пуна власт над пове
реном му епархијом, право рукополагања, и сва права
која су у складу са законом православно-источне цр
кве а на основу дарованих царско-краљевских при
вилегија свештенству и народу. Овим се оглашава и
потврђује наименовање Јосифа Рајачића за вршачког
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епископа, уз позив свима у наведеној епархији на ис
казивање поменутом дужног „повиновања, почасти и
послушања“.
– забелешка у дну документа «Написал Јоан Марко
вић, учитељ девиц у Новом Саду».
Хартија, славеносрпски језик, 1 лист (велики фор
мат), димензије 83x58cm, штампано, очуван, папир
ни печат; веза са архивским јединицама инвентарних
бројева 42 и 43.
45.

1834. новембар 22, Ђер
Потврда о племству коју жупанија Ђер издаје Јоже
фу Ђарматију (Gyarmathÿ), становнику места Бездан
на територији Бачке жупаније. У њој се наводи да је
предак именованог, Давид Ђармати, још 1725. године
био уписан у списак племића жупаније Ђер.
Хартија, мађарски језик, 5 листова, рукопис (форма
књиге мек повез, без корица), делимично оштећена, па
пирни печат, димензије 27,5x35cm.

46.

1842. септембар 26, Јегра
Цар Леополд саопштава да се краљевом милошћу за
верност и верну службу Иштван Галамбош (Galam
bos), који је показао своју верност како угарској кру
ни, тако и величанству на различитим местима и у
различитим временима, као и жена именованог Ката
рина Чипањ (Csipány), синови Иштван, Андраш и Ја
нош и кћерке Катарина и Ана, из положаја неплемића
у којем су се до сада налазили, уврштавају и упис у ју
у ред и број племића Краљевине Угарске и њој при
кључених крајева. Именовани, као и њихови наслед
ници оба пола, од сада убудуће за сва времена, мог у
користити и уживати све оне милости, части, приви
легије, слободе, права, прерогативе и имунитете које
| 58 |

| Збирка повеља и диплома Архива Војводине |

користе и уживају племићи Краљевства Угарске и ње
му прикључених крајева. Као потврда исказане мило
сти, дарованих слобода и знак несумљивог племства
именованима, као и њиховим наследницима, дозво
љава се употреба грба или племићке инсигније (опис
грба). Датирано у Лаксенбург у (Laxenburg) 26. маја
1666. године.
– Испод текста забелешка да је племићка диплома
публикована 1670. године, на жупанијском суду Жу
паније Хевеш-Солнок одржаном у тврђави Филек
(Fülek) 1670. године и да се наведени уписују у ред и
број племића поменуте Жупаније, и потпис жупаниј
ског бележника.
– Жупанија Хевеш и Спољни Солнок саопштава да
је дана 5. марта текуће 1670. године, у тврђави Фи
лек за време одржавања жупанијског суда, приложена
повеља о племству цара Леополда дарована Иштвану
Галамбошу, жени му, синовима и кћеркама (набрајају
се), као и наследницима истих оба пола, датирана у
Лaксенбургу 26. маја 1666. године, сачињена на пер
гамент у и потврђена печатом поменутог владара, по
водом чега је именовани упутио молбу, да се у складу
са овом царско-краљевском повељом, којом се њему и
наведеним особама признају племићке слободе и пре
рогативи које уживају племићи Краљевства Угарске
и њему прикључених крајева, упишу у ред и број пле
мића Жупаније Хевеш-Солнок, што се именованима
признаје. Датирано у тврђави Филек 1670. године.
– Саопштење Жупаније Хевеш и Спољни Солнок
са Генералне конгрегације одржане дана 14. априла
1725. године у месту Ђенђеш Пишпеки (Gyöngyös
Püspöki), поводом издатог краљевог декрета у вези
истраге племства, саопштеног преко интимата Угар
ског намесничког већа и публикованог на Генералној
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конг регац иј и одрж аној у Јег ри дана 30. октоб ра
предходне 1724. године, којом приликом су одређени
депу тати који би у складу са законом и у одређеном
термину извршили ову истраг у, у вези са чим је 4. де
цембра 1724. године, у вароши Ђенђеш (Gyöngyös)
приложена од стране Иштвана Галамбоша са борави
штем у месту Леве (Lövö) на територији Жупаније
Боршод, повеља о племству цара Леополда, издата у
Лаксенбургу 26. маја 1666. године за Иштвана Галам
боша, жену му, синове и кћерке (набрајају се), која
је публикована на жупанијском суду Жупаније Хе
веш-Солнок, одржаном 5. марта у тврђави Филек. На
основу оцене поменутих депутата, гореименованима
се издаје сведочанство (потврда) о истинским пле
мићким прерогативима, и признаје им се право ужи
вања свих оних привилегија и имунитета које уживају
остали племићи Жупаније.
– Родослов породице Галамбош, почев од Иштвана
Галамбоша и године даровања повеље, 1666.
– На крају целокупног текста у књизи потписи жупа
нијских службеника и папирни печат жупаније.
Хартија, мађарски, латински језик, 12 листова, ру
копис (облик књиге тврдог повеза), оштећена, папирни
печат, димензије 25x39cm.
47.

1842. октобар 1, Беч
1. Аустријски цар Фердинанд I саопштава да, на осно
ву свог краљевог ау торитета и компетенција, на ме
сто карловачког архиепископа и митрополита, које
је остало упражњено смрћу Стефана Станковића,
пред ходне 1841. године, након чега је владар сазвао
сабор у ствари избора новог мит рополита, сходно
концесијама (повластицама) дарованим, у различита
времена, од стране угарских краљева православном
| 60 |

| Збирка повеља и диплома Архива Војводине |

свештенству и народу који се налази под светом кру
ном Краљевства Угарске, имену је Јосифа Рајачића,
досадашњег вршачког епископа, који је показао своју
верност према владару у различита времена. Налаже
се и заповеда да се исти, од целокупног православног
народа који се налази у управама под светом круном
Угарског краљевства, призна за архиепископа и ми
трополита, и да се истом указују обавезне части.
– Забелешка на дну странице којом се завршава текст
дипломе «Постављење архиепископа Карловачког
Јосифа Рајачића».
– На посебној страници забелешка да је диплома за
ведена у књиг у Краљевства, и потпис службеника.
2. Аустријски цар Фердинанд I саопштава да, на осно
ву свог краљевог ау торитета и компетенција, на ме
сто карловачког архиепископа и митрополита, које
је остало упражњено смрћу Стефана Станковића,
пред ходне 1841. године, након чега је владар сазвао
сабор у ствари избора новог митрополита, имену је
Јосифа Рајачића, досадашњег вршачког епископа, ко
ји је показао своју верност према владару у различита
времена. Такође, налаже се и заповеда, да се помену
ти Јосиф Рајачић призна за именованог и утврђеног
архиепископа и митрополита од стране целокупног
православног народа у војним границама у Хрватској,
Славонији и Банат у, и истом се признају сва права и
прерогативи наведеног положаја.
– Забелешка на дну документа «Диплома за право
славног епископа вршачког Јосифа Рајачића у Карло
вачког митрополита милостиво именованог».
1. Хартија, латински језик, рукопис (форма књиге
тврд повез, плиш), 7 листова, воштани печат у ме
талној кутији, димензије 28x36cm. 2. Пергамент, ла
тински језик, рукопис (форма књиге тврд повез, плиш),
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1 лист (велики формат), воштани печат у дрвеној ку
тији, димензије 79x63,5cm.
48.

1857. јaнуар 22, Нови Сад
Диплома којом Градско начелство Слободног и кра
љевског града Новог Сада одликује почасним грађан
ством српског патријарха Јосифа Рајачића.
Хартија, немачки језик, 1 лист (велики формат),
димензије 82,5x59cm, рукопис, очуван, папирни печат.

49.

1861. април 18, Беч
Диплома аустријског цара Франца Јозефа I којом се
српски патријарх Јосиф Рајачић одликује баронатом,
уз употребу предиката „фон Брински“ (prädikate von
Brinski).
 Пергамент, немачки језик, 4 листа, штампано (об
лик књиге тврдог повеза), очувана, димензије 29x38cm,
воштани печат у металној кутији, украшена, графич
ки приказ грба на посебном листу.

50.

1861. септембар 24, Беч
Декрет аустријског цара Франца Јозефа I о одликова
њу српског патријарха Јосифа Рајачића, Орденом Ле
ополдовог Великог крста, признања за дугогодишње
управљање црквом и показану верност царском дому
посебно приликом непријатељских инвазија 1809. и
1813. године и догађаја 1848. године.
Пергамент, немачки језик, 6 листова, штампано
(облик књиге тврдог повеза),димензије 29x37cm
очувана воштани печат у металној кутији.
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Снимци повеља
и диплома
СНИМЦИ
ПОВЕЉА И ДИПЛОМА

1. 1565. Цар Максимилијан II потврђује поседе и права
Јаноша Мустафе у Липтовској жупанији

2. 1584. Пољски краљ и трансилвански војвода Иштван (Батори) дарује тврђаву Хадад и
поседе у Солночкој жупанији Ференцу Веселењију (Wesselényi)

3. 1612. Надвојвода аустријски Фердинанд (II) потврђује епископу
Симеону Вретанијском право кажњавања заблуда и празноверја

4. 1618. Увођење српског епископа Симеона Вратанијског у посед манастира Марче

5. 1626. Потврђивање племства Мартоњу Хатоу (Hatо) и његовом сину од
стране Вашке жупаније

6. 1629. Цар Фердинанд II додељује племство Балажу Петеру Филистеи де Кесер
(Philistei de Keser) и члановима његове породице

7. 1632. Потврђивање племства Балтазару Неметију (Némethÿ) и члановима његове
породице од стране Ноградске жупаније

8. 1635. Диплома цара Фердинанд II којом одликује племством Мартина Милхарта
(Milhardt)

9. 1644. Цар Фердинанд III додељује племство Михаљу Шимоњиу (Simony)
за верну службу

10. 1649. Цар Фердинанд III додељује племство Лукачу Месарошу (Mészáros)
и брату му за верну службу

11. 1650. Цар Фердинанд III за верност и верну службу додељује племство Томашу
Сакалу (Szakal) и члановима његове породице

12. 1650. Тренчинска жупанија, на основу дипломе цара Фердинанда III, уврштава у своје
племство браћу Јaноша и Ђерђа Пружинског (Pruzinszky) из Пружине

13. 1665. Цар Леополд I за верну службу додељује племство Јаношу Флорису (Floris)
и члановима његове породице

14. 1673. Михаљ Апафи (Apafi), кнез Трансилваније, верном Палу Завидоцком
(Zavidóczki de Arva) признаје племићки статус

15. 1686. Цар Леополд I за верну службу додељује племство Андрашу Калоју (Kalloy)

16. 1691. Цар Леополд I потврђује титулу и права грофу Ђорђу Бранковићу

17. 1697. Цар Леополд I дипломом потврђује сва ранија стечена племићка права
породици Малисе (de Malaise)

18. 1699. Цар Леополд I за верну службу дарује племство Авраму и Адаму Миковићу
и њиховој породици

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

19. 1722. Цар Карло VI за верну службу дарује племство и права Луки и Јовану Бибићу
(Bibich), пореклом из Копиловаца у Бугарској, са пребивалиштем у Трансилванији

20. 1744. Пожунска жупанија потврђује племство Јожефу и Михаљу Ствртецком
(Stvrteczkÿ), са боравиштем на територији Жупаније Бачке, иначе пореклом из
те жупаније, према дипломи Фердинанда III

21. 1749. Царица Марија Терезија уздиже варош Сомбор, донедавно војни шанац, у ранг
слободног и краљевског града

22. 1751. Царица Марија Терезија за верну службу Максиму Мириловићу, некадашњем
заставнику Фелдварског шанца, и његовој породици додељује племство

23. 1753. Из племените Општине Туропољске потврђује се племство браћи Стјепану
и Фрањи Воларићу (Wolarich), пореклом из места Горњи Лукавец, који бораве у Баји
(Бачка жупанија)

24. 1757. Митрополит Павле Ненадовић поставља свештеника Андреја Николића за
протопопа Сомборског намесништва Бачке епархије

25. 1758. Царица Марија Терезија за верну службу додељује племство Михаелу Исекуцу
(Issekucz), грађанину Елизабетопоља у Трансилванији, и његовој породици

26. 1769. Јосиф II потврђује племство Антонију Скиоу (Scio), пореклом из града Катана
(Catana) на Сицилији, и уврштава га у ред племића светог Римског царства.

26. 1769. Јосиф II потврђује племство Антонију Скиоу (Scio), пореклом из града Катана
(Catana) на Сицилији, и уврштава га у ред племића светог Римског царства.

27. 1780. Царица Марија Терезија регулише права и обавезе занатлија у местима који
припадају Валповском властелинству у Вировитичкој жупанији

28. 1788. Цар Јосиф II одобрава молбу Павла Хаџимихајлова (Haggi Michael),
поседника места Нови Бечеј у Торонталској жупанији, и додељује том месту
статус вароши са правом одржавања седмичних вашара

29. 1793. Цар Франца II Jозефу Антону Бомбардију (von Bombardi)
даје право поседовања и уживања дворца Лаберс (Labers).

30. 1801. Чанадски каптол публикује наредбу о увођењу у посед издату од стране цара
Франца II за загребачког бискупа Максимилијана Врховца– ратификација уговора о
еквивалентној замени поседа у Војној граници за поседе у Банату између државе
и Загребачке бискупије

31. 1804. Цар Франц II, на основу добијеног поседа у Бачкој жупанији,
одобрава породици Алфелди (Alföldy) коришћење племићког предиката
„од Немеш Милетића“

32. 1807. Потврда жупаније Веспрем о племству Петера Хађмашиа (Hagymásÿ), капелана
у Толнанској жупанији, пореклом из те жупаније и чланова његове породице

33. 1810. Пештанска жупанија потврђује племићки статус Андрашу Черњанском од
Черне (Csernai Csernyánsyky), на основу повеље жупаније Тренчин

33. 1810. Пештанска жупанија потврђује племићки статус Андрашу Черњанском од
Черне (Csernai Csernyánsyky), на основу повеље жупаније Тренчин

34. 1813. Цар Франц I признаје пунолетство Вуколају Вуковићу, власнику места Берегсо
(Bereghszo) на територији Тамишке жупаније, који још не испуњава године пунолетства

35. 1815. Цар Франц I одобрава чланке цеховског Статута кројача града Темишвара, који
регулишу његова права и деловање

36. 1825. Цар Франц I дарује посед племићу Јозефу фон Бомбарију (von Bombardi)
и његовим наследницима

37. 1828. Међудржавно оверен списак девет трговачких грчких породица из Солуна
које желе да се преселе у Петроварадин

37. 1828. Међудржавно оверен списак девет трговачких грчких породица из Солуна
које желе да се преселе у Петроварадин

38. 1829. Марија Калман (Kalmán), у бракоразводној парници са Јожефом Ендредијем
(Endrödy) за свог законитог правног заступника именује Лудвига Феја (Feja),
подфишкала Торонталске жупаније

39. 1829. Митрополит Стефан Стратимировић обзнањује да је досадашњи архимандрит
манастира Гомирја Јосиф Рајачић постављен за епископа далматинског.

40. 1830. Препис сведочанства угарског краља Фердинанда I (1552) о дарованим
поседима на терирторији Липто жупаније Јаношу Мустафи (Mwztapha),
некада Турчину који је прешао у хришћанску веру

41. 1833. Акта везана за доказивање племства грана породице Карачоњи (Karátsonyi)
у Бачкој жупанији, пореклом из Чанадске жупаније

42. 1833. Цар Франц I потврђује досадашњег далматинског епископа Јосифа Рајачића
за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

43. 1833. Цар Франц I потврђује постављење и посвећење досадашњег далматинског
епископа Јосифа Рајачића за православног епископа у Вршачкој епархији

44. 1833. Митрополит Стефан Стратимировић оглашава и потврђује наименовање
Јосифа Рајачића за вршачког епископа

45. 1834. Потврда о племству жупаније Ђер издата Јожефу Ђарматију (Gyarmathy),
становнику места Бездан у Бачкој, пореклом из те жупаније

46. 1842. Процес за доказивање племства (обједињене копије) породице Галамбош
(Galambos) из Жупаније Хевеш-Солнок

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

47. 1842. Цар Фердинанд I потврђује избор досадашњег вршачког епископа Јосифа
Рајачића за митрополита карловачког

48. 1857. Град Нови Сад одликује почасним грађанством
српског патријарха Јосифа Рајачића

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

49. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује баронатом српског патријарха Јосифа Рајачића,
уз употребу предиката „фон Брински“

50. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује српског патријарха Јосифа Рајачића Орденом
Леополдовог Великог крста, као признањем за дугогодишње управљање Црквом
и показану верност

50. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује српског патријарха Јосифа Рајачића Орденом
Леополдовог Великог крста, као признањем за дугогодишње управљање Црквом
и показану верност

50. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује српског патријарха Јосифа Рајачића Орденом
Леополдовог Великог крста, као признањем за дугогодишње управљање Црквом
и показану верност

50. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује српског патријарха Јосифа Рајачића Орденом
Леополдовог Великог крста, као признањем за дугогодишње управљање Црквом
и показану верност

50. 1861. Цар Франц Јозеф I одликује српског патријарха Јосифа Рајачића Орденом
Леополдовог Великог крста, као признањем за дугогодишње управљање Црквом
и показану верност

Регистри
РЕГИСТРИ

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
Владари и дужносници
Апафи (Apafi) Михаљ, кнез Трансилваније 1661–1690: 14
Бата (Batha de Vatha) Пал, поджупан Ноградске жупаније: 7
(Батори, Báthory) Иштван, пољски краљ 1575–1586, велики војвода и кнез
Трансилваније 1571–1586: 2
Бекеш (Bekes de Corniath) Гашпар, претендент на Трасилвански престо: 2
Вајдић Гргур, (иванићки провизор): 4
Домитровић Петар, загребачки бискуп 1611–1628: 4
Јагатић Гргур, поджупан Загребачке жупаније и викар загребачког бискупа: 4
Јосиф II, цар Светог римског царства 1765–1790, владар Хабзбуршке монархије
1780–1790: 26, 28
Леополд I, цар Светог римског царства 1658–1705, краљ Угарске 1655–1705: 13,
15–18
Карло VI, цар Светог римског царства и краљ Угарске 1711–1740: 19
Макарије, архиепископ Солуна (1824–1830): 37
Максимилијан II, цар Светог римског царства 1564–1576, краљ Угарске
1563–1576: 1
Марија Терезија, царица, краљица Угарске 1740–1780: 21, 22, 25, 27
Мађасовски (Mattyasovszky) Мелхиор, поджупан Тренчинске жупаније: 12
Месић Никола Матија, туропољски жупан (1751–1754): 23
Надажди (de Nádasd/y) Пал, гроф, велики жупан Ваш жупаније: 5
Ненадовић Павле, митрополит карловачки 1749–1768: 24
Палфи (Pálffy ab Erdöd) Јанош, палатин Краљевине Угарске 1741–1751: 20
Пекри (Pekry de Petrowyna) Лајош, велики жупан Липто жупаније: 1, 40
Стратимировић Стефан, митрополит карловачки 1790–1836: 39, 44
Феја (Feja) Лудвиг, правни заступник, подфишкал Торонталске жупаније: 38
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Фердинанд I, цар Светог римског царства 1558–1564, краљ Угарске 1527–1563:
40
Фердинанд II, цар Светог римског царства 1620–1627, краљ Угарске 1618–1625,
надвојвода Аустрије 1590–1637: 3, 6, 8
Фердинанд III, цар Светог римског царства 1637–1657, краљ Угарске 1625–1657:
5, 9–12
Франц II (I), цар Светог римског царства 1792–1806, аустријски цар 1806–1835,
краљ Угарске 1792–1835: 29–31, 34–36, 38, 41–43
Франц Јозеф I, цар Аустрије и краљ Угарске 1848–1916: 49, 50

Корисници права
Алфелди (Alföldy) Јожеф и Ференц, племићи супоседници Немеш Милетић у
Бачкој: 31
Бибич (Bibich) Иван и Лука (&), племићи у Трансилванији пореклом из Бу
гарске: 20
Бомбарди (von Bombardi) Jозеф Антон (&), поседник: 29, 36
Бранковић Вук, наводи се као предак грофа Ђорђа Бранковића: 16
Бранковић Ђорђе, гроф из Трансилваније: 16
Веселењи (de Wisselyen/ Wesselényi) Ференц, коморник из Трансилваније: 2
Воларић Стјепан и Фрања, племићи у Баји (Бачка) пореклом из Туропоља: 23
Врховац Максимилијан, загребачки бискуп 1787–1827: 30
Вуковић Вуколај, власник Берегсоа у Тамишкој жупанији, син новосадског пле
мића, трговца и добротвора Саве Вуковића: 34
Галамбош (Galambos) Иштван (&), племић из жупаније Хевеш и Спољни Сол
нок: 46
Ђармати (Gyarmathy) Јожеф, становник Бездана у Бачкој, племић пореклом из
Ђерске жупаније: 45
Ендреди (Endrödy) Јожеф и Марија (рођ. Kalmán), брачни пар у разводу: 38
Завидоцки (Zavidóczki de Arva) Пал, племић из Трансилваније: 14
Исекуц (Issekucz) Михаел (&), грађанин Елизабетопоља у Трансилванији, племић: 25
Јакехи (Jakehy de Kusaly) Болдижар, поседник из Трансилваније, другачије Јакч/
Jakcs: 2
Калој (Kalloy) Андраш (&), племић: 15
Карачоњи (Karátsonyi) Јожеф и Пал (&), племићи из Чонградске жупаније: 41
Месарош (Mészáros) Лукач и Пал, племићи: 10
Малез (de Malaise), племићка породица: 17
Мануиливић Максим, епископ вршачки (1829–1833) и темишварски (1833–
1838): 42–44,
Миковић Аврам и Адам (&), племићи: 18
Милхарт (Milhardt) Мартин, племић: 8
Мириловић Максим (&), армалиста из Фелдвара у Бачкој: 22
Мустафа Јанош, Турчин који је прешао на хришћанску веру: 1, 40
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Немети (Némethy) Болдижар (&), племић у Ноградској жупанији: 7
Николић Андреј, прота сомборски и новосадски: 24
Пружински (Pruzinszky) Јанош и Ђерђ, племићи у Тренчинској жупанији: 12
Рајачић Јосиф, епископ далматински 1829–1833 и вршачки 1833–1842, карловач
ки митрополит 1842–1848, патријарх 1848–1861: 39, 42–44, 47–50
Сакал (Szakal) Тамаш (&), племић: 11
Симеон Вретанијки (Vrethania, Вретанић), епископ марчански 1609–1630: 3, 4
Скио (Scio) Антоније, племић пореклом из Краљевине Сицилије: 26
Станковић Стефан, карловачки митрополит 1837–1841: 47
Ствртецки (Stvrteczky) Јожеф и Михаљ, племићи у Петроварадину (Нови Сад)
пореклом из Пожунске жупаније: 20
Терек Мустафа (Török Musztafa) Ференц (&), племић из Бачке: 1, 40
Фердинанд I, аустријски цар 1835–1848, краљ Угарске 1830–1848: 47
Филистеи (Philistei de Keser) Балаж Петер (&): 6
Флорис (Floris) Jанош (&), племић: 13
Хађмаши (Hagymásy) Петер (&), капелан из Толнанске жупаније пореклом из
Веспремске: 32
Хато (Hatо) Мартоњ и Јанош, отац и син племићи: 5
Хаџимихајлов (Haggi Michael) Павле, поседник Новог Бечеја: 28
Черњански (Csernai Csernyánsyky) Андраш, племић: 33
Шимоњ (Simony) Михаљ, племић: 9

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

Места од значаја
Алшо Њек (Alsó-Nyék), место у Толнанској жупанији, H : 32
Баја: 23
Бездан: 45
Берегсо (Bereghszo), место у Тамишкој жупанији, данас Beregsău Mare (RO): 34
Валпово, место у Вировитичкој жупанији, HR: 27
Гомирије, манастир , HR: 39
Горњи Лукавец (Felsö Lukavecz), место у Туропољу, HR: 23
Далмација: 39, 42, 43,
Дева, Хуњадска жупанија, RO: 19
Елизабетпољ, град у Трансилванији, данас Dumbrăveni (RO): 25
Јанковац, Бачка: 1, 40
Катана (Catana), град на Сицилији, данас Catania (I): 26
Копиловци, BG: 19
Лаберс (Labers), дворац у Јужном Тиролу, I : 29
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Леве (Lövő), место у Бодрошкој жупанији, данас Egerlövő (H): 46
Лискафалва (Lizkaff alwa), место у Липтовској жупанији, данас Lisková (SK): 1,
40
Ликава (Lykawa), тврђава у Липтовској жупанији, SK: 1, 40
Марча, манастир и брдо у Крижевачкој жупанији, HR: 4
Михољац, место у Вировитичкој жупанији, данас Доњи Михољац (HR): 27
Немеш Милетић, племићко место у Бачкој, данас Светозар Милетић: 31
Нови Бечеј: 28
Нови Сад: 20, 24, 48
Њитра, данас Nitra (SK): 12
Петроварадин: 37
Покупско, место и властелинство у Војној граници, HR: 30
Пружина (Prusuna), посед у Тренчинској жупанији , SK: 12
Сегедин: 41
Сибо (Sybo), варош у Солнок жупанији, данас Jibou (RO): 2
Солун (Salonicco): 37
Сомбор: 21, 24
Стари Бечеј: 41
Темишвар: 35
Топуско, место и властелинство у Војној граници, HR: 30
Фелдвар, данас Бачко Градиште: 22
Хадад, тврђава у Солнок жупанији, данас Hodod (RO): 2
Хохштетно (Hochstetno), место у Пожунској жупанији, данас Vysoká pri Mo
rave (SK): 20
Храстовица, место и властелинство у Војној граници, HR: 30
Черна (Cserna), место у Тренчинској жупанији, данас Čierne (SK): 33

Места објављивања и потврђивања
Баја: 1, 40
Бач: 23
Бачи (Bátsi): место у Хуњадској жупанији, данас Băcia (RO): 19
Беч (Wienn/ Vienna): 1, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37,
38, 42, 43, 47, 49, 50
Брно (Bruna, Brün): град у Моравској: 17
Будим: 27
Вајда Хуњад, град у Хуњадској жупанији, данас Hunedoara (RO): 14
Вилна (Вилњус): 2
Грац: 3
Ђенђеш/ Пишпеки (Gyöngyös/ Püspöki), град у Хевешкој жупанији (H): 46
Ђер: 45
Завршје, HR: 4
Инсбрук: 1, 29, 36, 40
Јегра (Agria, Eger), град у Хевешкој жупанији (H): 16, 46
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Константинопољ (Пера): 37
Куриловец, место у Туропољу, данас део Велике Горице (HR): 23
Лаксенбург (Laxenburg), резиденциони дворац крај Беча: 16, 18, 46
Лошонц (Losonch), град у Ноградској жупанији, данас Lučenec (SK): 7
Мађар Овар, град у Мошоњској жупанији, данас Mosonmagyaróvár (H): 10
Мако, град у Чанадској, данас Makó у Чонградској жупанији (H): 41
Нови Сад: 48
Нојштат (Neostadt): 15
Папа (Pápa), град у Веспремској жупанији (H): 10, 32
Париз: 35
Пешта: 33, 41
Пожун, данас Братислава (SK): 7, 10
Сексард (Sexárd), град у Толнанској жупанији (H): 32
Семnц (Szempcz): место у Пожунској жупанији, данас Senec (SK): 20
Сент Миклош, место у Шопроњској жупанији, данас Fertőszentmiklós (H): 10
Сибињ (Cibiny, Nagy Szebeny): град у Трансилванији, данас Sibiu (RO): 19, 25
Солун (Salonicco): 37
Сомбор: 21, 31
Сремски Карловци: 24, 39
Темишвар: 30, 34
Тренчин, град у истоименој жупанији, SK: 12, 33
Филек (Fülek), тврђава, SK : 46
Цикмантор (Czikmántor), место у Кикулској жупанији, данас Țigmandru (RO):
25
Шарвар (Sárvár), град у Ваш жупанији (H): 5
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Извори
и литература
ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

ИЗВОРИ
Архивски извори
Архив Војводине, Нови Сад, Бачко-бодрошка жупанија (Фонд 2).
Архив Војводине, Нови Сад, Тамишка жупанија (Фонд 10).
Архив Војводине, Нови Сад, Торонталска жупанија (Фонд 11).
Архив Војводине, Нови Сад, Збирка повеља и диплома (Фонд 398).
Објављени извори
• Lajčo. Matković, Bačko-bodroška županija, Sombor (1688–1849), Analitički inventar
(1688–1728), VIII/1, Sremski Karlovci 1987. Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка
жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садржаја докумената (1688–1728),
VIII/1, друго, прерађено издање (приредио С. Радовановић), Нови Сад 1999.
• Milan Jakovljević, Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija (1688–1849), Katalog
odabranih regesta (1729–1755), VIII/2, Novi Sad 1991.
• Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija (1688–1849), Katalog odabranih regesta
(1756–1770), VIII/3, Novi Sad 1992.
• Lajčo Matković, Bačko-bodroška županija (1688–1849), Katalog odabranih regesta
(1771–1779), VIII/4, Novi Sad 1993.
• Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних ре
геста (1780–1784), VIII/5, Нови Сад 1994.
• Лајчо Матковић, Тадија Гросингер, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Ка
талог одабраних регеста (1785–1787), VIII/6, Нови Сад 1995.
• Лајчо Матковић, Тадија Гросингер, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Ка
талог одабраних садржаја докумената (1788–1789), VIII/7, Нови Сад 1996.
• Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1790–1793), VIII/8, Нови Сад 1997.
• Лајчо Матковић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1794–1800), VIII/9, Нови Сад 1998.
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• Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садр
жаја докумената (1801–1805), VIII/10, Нови Сад 2005.
• Дејан Јакшић, Бачко-бодрошка жупанија (1688–1849), Каталог одабраних садр
жаја докумената (1806–1809), VIII/11, Нови Сад 2014.
*
• Владислав М. Тодоровић, Тамишка жупанија (1779–1849), Аналитички инвен
тар (1731–1782), XIV/1, Нови Сад 2005.
• Митар М. Крејић, Тамишка жупанија (1779–1849), Каталог одабраних садржаја
докумената (1782–1784), XIV/ 2, Нови Сад 2008.
• Загорка Авакумовић, Тамишка жупанија (1779–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1785–1790), XIV/ 3, Aрхив Војводине, Нови Сад 2015.
*
• Дејан Јакшић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних садржаја
докумената (1731–1785), XV/1, Нови Сад 2008;
• Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1786–1790), XV/2, Нови Сад 2011;
• Олгица Трбојевић, Торонталска жупанија (1731–1849), Каталог одабраних са
држаја докумената (1791–1795), XV/2, Нови Сад 2017.
*
• Јован Валрабенштајн, Илирска дворска комисија, депутација – Беч 1745–1777.
Comissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banaticis et Illyricis – Wien, Анали
тички инвентар, XIII/1,Нови Сад 2000.
• Јован Валрабенштајн, Јован Караба, Илирска дворска комисија, депутација – Беч
1745–1777. Comissio, Deputatio Aulica in Transsilvanicis, Banaticis et Illyricis – Wi
en, Аналитички инвентар, XIII/2, Нови Сад 2010.

ЛИТЕРАТ УРА
Одабрана литература
•Азбучник Српске православне цркве по Радославу Грујићу, Београд 1993.
•Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.
•Antonius Bartal, Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Hungariae, Lipsiae 1901.
•Slaven Bačić, Povelje slobodnih kraljevskih gradova Subotice, Sombora i Novog Sada,
Subotica 1995.
•Душица Бојић, Повеље и дипломе од 17. до 20. века, Београд 2011.
•Samu Borovszky, Bács- bodrog vármegye, II, Budapest 1909.
•Владан Гавриловић, Племићке повеље код Срба у Хабзбуршкој монархији од краја
XVII до средине XIX века, Истраживања 15 (2004), Нови Сад, 171–181.
•Ант ун Виктор Дуишин, Племићке породице II, Војводина II, Нови Сад 1940,
155–163.
•Историја српског народа, III–V, Београд 1994.
•Митар М. Крејић, Административно-територијална подела Јужне Угарске у XVI
II веку, Кикинда 2010.
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•Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006.
•Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић, Бе
оград 1999.
•Миловановић Сузана, Александар Петијевић, Патријарх Јосиф Рајачић (1785–
1861), Нови Сад 2005.
•Повеља Слободног краљевског града Сомбора, приређивач Милан Степановић,
Сомбор 2008.
•Душан Ј. Поповић, Историја Срба у Војводини, Књ. 1–3, Нови Сад 1957–1963.
•Душан Ј. Поповић– Ант ун Виктор Дуишин, Племићке породице I, Војводина II,
Нови Сад 1940, 138–154.
•Душан Ј. Поповић, Племство, Војводина II, Нови Сад 1940, 111–137.
•Приручни вишејезични речник за архивисте: речник за обраду старе архивске гра
ђе на латинском, немачком и мађарском језику која се чува у архивима у АП
Војводини, приредили Зоран Стевановић, Дејан Јакшић и др, Нови Сад 2012.
•Речник српског језика, Нови Сад 2011.
•Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. III, Београд 1965.
•Српски биографски речник, I–V, Нови Сад 2004–2011.
•Ђорђе Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Бео
град 1990.
Водичи
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Subotica, Sveska 1, Sremski Karlovci 1970.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Senta, Sveska 2, Sremski Karlovci 1972.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Sremska Mitrovica, Sveska 3, Sremski Kar
lovci 1972.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Pančevo, Sveska 4, Sremski Karlovci 1973.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Kikinda, Sveska 5, Sremski Karlovci 1974.
•Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Sremski Karlovci, Свеска 6/I, Sremski
Karlovci 1977.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Zrenjanin, Sveska 7, Sremski Karlovci 1979.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Novi Sad, Sveska 8, Sremski Karlovci 1981.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Bela Crkva, Sveska 9, Sremski Karlovci
1983.
•Vodič kroz arhivske fondove: Istorijski arhiv Sombor, Sveska 10, Sremski Karlovci 1985.
•Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Novi Sad, Свеска 6/II, Novi Sad 1991.
•Vodič kroz arhivske fondove: Аrhiv Vojvodine – Novi Sad, Свеска 6/III, Novi Sad 1992.
•Водич кроз архивске фондове: Архив Војводине – Нови Сад, Свеска 6/IV, Нови Сад
1993.
*
•Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odeljenjima SFRJ: SAP Vojvodina, glavni
urednik Sredoje Lalić, Beograd 1977.
•Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Свеска 1, Нови Сад 1999.
•Водич кроз архивске фондове Историјског архива Зрењанин, Зрењанин 2007.
•Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица, Суботица 2011.
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