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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Свеска едиције Научноинформативна средстава о архивској грађи Ар-
хива Војводине, са насловом Бачка епархија – Нови Сад, 1775–1944, анали-
тички инвентар, садржи аналитичке описе предмета овог фонда.

Цифра испред текста аналитичког описа означава архивску сигнатуру 
предмета, а истовремено представља и редни број описа у публикацији (на-
веден је у регистрима, односно према њему се тражи предмет). У горњем ле-
вом углу изнад текста аналитичког описа налазе се подаци о датуму и месту 
настанка документа. У доњем левом углу, испод текста описа, наведена је 
анотација језика на којем је предмет настао, а у десном, број листова.

Архивски бројеви (архивске сигнатуре) теку у континуитету (од 1 на-
даље) и односе се на редослед предмета смештених у одређеној кутији. По-
главља су насловљена према броју кутије. У свакој кутији бројеви предмета 
су евидентирани од цифре 1 надаље. Тиме је проналажење предмета олак-
шано, јер се везује за кутију у којој је смештен, односно за архивску сиг-
натуру, која му је додељена приликом архивске обраде фонда. Аналитички 
описи су израђени и за књиге, које су такође смештене у кутије (1–6).

На крају публикације, налазе се помоћна информативна средства, ре-
гистри: Именски, Географски и Предметно-тематски, а бројеви поред од-
редница означавају редне бројеве аналитичких описа (архивска сигнатура 
предмета).
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ПРЕДГОВОР

О грађи фонда уз ово издање

Грађа фонда Бачка епархија (Ф. 405) преузет је од Историјског архи-
ва у Новом Саду 1972. године. Грађа која се тренутно налази у Архиву је 
само део грађе која је настала радом Бачке епархије. Већи део грађе која се 
чува у Фонду, односи се на финансијску документацију (инвентари народ-
но-црквеног иметка, изводи из Главне књиге задужбина, извештаји о стању 
средстава по задужбинама, благајнички дневници, завршни рачуни, про-
рачуни прихода и расхода православних црквених општина и др.), док су 
документа по деловодном протоколу и протоколи сачувана фрагментарно. 
Комплетна ревизија извршена је 2014/15. године (Ненад Предојевић, архив-
ски саветник). Након уврштавања накнадно идентификоване грађе фонд је 
поново сређен, израђен је нови Сумарни инвентар (2015) и извршена је и 
аналитичка обрада списа. Фонд се коначно састоји од 20 књигa (смеште-
них у 6 кутија) и 25 кутија списа, укупно 2,6 метара. Основни језик грађе 
је српски (народни и књижевни језик у различитим епохама), уз присутан 
мађарски и немачки, као и енглески (Екуменска преписка). Аналитички ин-
вентар, иако је сачуван мањи део целокупне грађе, будућим истраживачима 
и широј јавности пружа шири увид у документацију која сведочи о раду ове 
значајне институције, која је својим деловањем на овим просторима остави-
ла значајан допринос у црквено-просветном и културном животу српског 
православног становништва.

Аналитичке описе у овој свесци израдио је архивски саветник Ненад 
Предојевић. Аналитичке описе предмета који су настали на страним јези-
цима, за потребе овог издања израдиле су колегинице из Архива Војводине: 
Љиљана Бубњевић, виши архивист, за предмете на немачком и енглеском; 
за предмете на мађарском језику Жужана Мезеи, виши архивист. Олгица 
Трбојевић, архивски саветник, стручно је редиговала описе и  саставила 
помоћна информативна средства – регистре. Предговор је написао и текст 
уредио мр Дејан Јакшић, архивски саветник у Архиву Војводине.
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Сумарни садржај

Књиге. Кутија 1. Деловодни протокол Административног одбора Епар-
хије Бачке (1873–1878); Деловодни протокол Епархијског Школског одбо-
ра (1868–1891); Деловодни протокол Патроната Велике гимназије у Новом 
Саду (1887–1900, 1922–1926) ; 2. Деловодни протокол (Уруџбени записник) 
за новчана документа (1912–1925), Деловодни протокол Патроната Српске 
Велике гимназије у Новом Саду (1922–1926); Деловодни протокол Епар-
хијске канцеларије у Дарди (1921–1932)  (4 књ.). 3. Преписка епископа бач-
ких Јовановић Јована и Петровић Гедеона (1798–1827); Књига Записника са 
седница Српске православне црквене општине Стара Кањижа (1851–1885); 
Књига записника Школског одбора школе у Старој Кањижи (1895–1919); 
Преписка протопрезвитера Јована Бороте (1891–1909). 4. Преписка пароха 
и других црквених лица цркве у Старој Кањижи (1850–1901). 5. Књига за-
писника Епархијског одбора и преписка Епархије (1831–1846). Инвентари 
Православне црквене школске општине у месту Сомбор (1910, 1914) (2 књ.) 
6. Земљишна књига (Грунтовница) за општину Тител (1871–1894).

Општи списи. 7. (1775–1944) Преписка црквених општина са Епархијом 
бачком; Школство (оспособљавање српских народних учитеља, извештаји о 
раду школа и персонални досијеи учитеља). 8. (1893–1944) Годишњи извеш-
таји о раду школа и забавишта на подручју Епархије бачке и записници са 
седница учитељских зборова и конвиката; Подаци о потребама Карловачке 
гимназије и Велике српске гимназије у Новом Саду; Искази о учитељским 
примањима. 9. (1854–1944) Извештаји о примањима учитеља у Сомбору; 
Подаци о парохијама и парохијским свештеницима; Годишњи извештаји о 
стању забавишта и основних школа у Сомбору.

Екуменска преписка. 8. (1920–1940) Посебна група докумената која 
сведочи о међународним покушајима екуменског организовања између два 
светска рата, учествовању православне цркве и раду екуменских организа-
ција.

Персонални и статистички подаци. 11. (1851–1919) Персонални пода-
ци о паросима и подаци о парохијама у Епархији бачкој; Статистички пода-
ци о рођеним и умрлим на подручју Епархије бачке.

Закладе – Задужбине. 12. (1895–1922) Инвентар православног народ-
но–црквеног иметка у месту Стари Бечеј; 13. (1896–1923) Изводи из Главне 
књиге задужбина у местима: Јегра (1896–1904), Нови Сад (1896; 1903–1923); 
Сента (1899 и 1906); 14. (1896–1918) Инвентари задужбина у црквеним 
општинама: Моноштор (1896–1907), Мол (1913–1915), Сента (1897 и 1901), 
Суботица (1896–1918), Стара Кањижа (1896), Стара (Бачка) Паланка (1896–
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1913); 15. (1904–1917) Главни прорачун црквено-народних фондова и закла-
да у Сремским Карловцима (1915–1916); Благајнички дневници Грађанске 
закладе у Суботици (1904–1917); 16. (1852–1927) Документација Завода 
свештеничких удовица и сирочади Епархије бачке (1852–1927).

Финансијски списи. 17. (1899–1934) Финансијски списи по презвите-
ратима: Стари Бечеј (1899–1934), Сомбор (1899–1933), Жабаљ (1899–1915); 
18. (1898–1915) Завршни рачуни Црквене општине Сомбор; 19. (1904–1914) 
Завршни рачун Црквене општине Сомбор ; 20. (1885–1922) Завршни рачуни 
и годишњи обрачуни по црквеним општинама за: 1. Фондације и задуж-
бине 2. Црквене општине 3. Школе; 21. (1886–1932) Прорачуни (завршни 
рачуни) фондација и задужбина (1907–1915); Прорачуни (завршни рачуни) 
црквено–школских општина и школа по местима (од А–Ч); 22. (1854–1917) 
Приходи и расходи православних црквених општина; 23. (1879–1918) Про-
рачун прихода и расхода православне црквено школске општине Нови Сад; 
24. (1896–1917) Инвентари српског православног народно–црквеног иметка 
за општине од К–М; 25. (1896–1923) Инвентари српског православног на-
родно-црквеног иметка за општину Нови Сад; 26–28. (1896–1918) Инвен-
тари српског православног народно-црквеног иметка за општине од Б–Ш; 
29. (1895–1932) Прорачуни за православне црквено школске општине; 30. 
(1868–1941) Благајнички дневници и изводи, аренде, потраживања и напла-
те дуговања; Поседовни листови црквених општина; Хипотекарни зајмови.

Остали списи. 31. (1784–1944) Накнадно пронађена грађа која се одно-
си на рад Епархије бачке (1784–1944); Разни штампани материјали који нису 
настали радом Епархије бачке (1897–1944)

Бачка епархија

Бачка област је омеђена великим рекама Дунавом и Тисом са источне, 
западне и јужне стране, а на северу њене су границе изнад Баје на Дунаву 
преко Јанковца до испод Сегедина на Тиси. Кроз историју Бачка је ретко 
када била јединствена административна целина. Ретко насељена, неповољ-
на за живот због изузетно мочварног и за живот неподесног терена, У њој 
су боравили и владали номадски народи. Бачка никад није припадала Рим-
ској империји, сем троугла ушћа Тисе у Дунав, а Римски шанац означавао 
је границу са староседелачким становништвом. Археолошки локалитети и 
топоними потврђују словенску културу живљења од доба сеобе народа, од 
тада Срби чине доминантно становништво. 

Када су крајем IX века у Панонску низију дошли Мађари, у Бачкој су за-
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текли Србе. Срби се помињу и око организације угарске државе, као актив-
ни учесници јавног и политичког живота. Србин Вид био је први познати 
жупан Бачке жупаније, забележен 1074. године. У династичким борбама око 
мађарског престола учествовали српски великаши, а Угарска је имала кон-
стантне територијалне аспирације према српској држави која се простира-
ла јужно од Саве и Дунава. Угарска држава није у потпуности остваривала 
своје државне функције у Бачкој области због династичких борби, упада Та-
тара и разних пљачкашких хорди. Тек је средином XIII века учвршћена по-
тпуну власт над ретко насељеном Бачком, по већ постојећем жупанијском 
систему владавине. Обновљена је стара аварска тврђава у Бачу, седиште ве-
ликог жупана бачког, и који постаје значајан војни, верски и културни цен-
тар. Српско становништво у Бачкој тада је у потпуности било потчињено 
мађарском феудалном поретку. У средњем веку Бачка је била подељена из-
међу Бачке и Бодрошке жупаније, а један мањи део припадао је Чонградској 
жупанији. Жупанија Бачка обухватала је јужну половину, а Бодрошка се-
верни део Бачке. У хабзбуршкој држави ове две жупаније су спојене у једну 
Бачко-бодрошку жупанију.

Због пропадања средњовековне српске државе и турске најезде постоји 
стална тенденција досељавања српског живља на север. Поред честог стра-
дање ове сеобе су обнављале српски национални корпус у Бачкој. Угарски 
краљеви због османлијске опасности приступили су склапању споразума 
са српским владарима и великашима. Српски деспоти, у вазалном односу 
према угарском краљу, дуго су контролисале и територије у Јужној Угарској 
насељене Србима. Властелинство српске деспотовине у Бачкој прво прости-
рало се уз Тису, од Сенте до Титела, са деспотском резиденцијом у утврђе-
ном Бечеју. Затим су се деспотске области прошириле и на средњу Бачку − 
Пачир, Кула, Кулпин и Деспотово. И после доласка Турака Срби су успевали 
су да одрже аутономију мањих српских енклава. После Мохачке битке 1526. 
године Бачка је била основица краткотрајне државе самопроглашеног цара 
Јована Ненада са престоницом у Суботици, која симболише српску држа-
вотворност на ови просторима.

Угарска средњовековна држава, уз извесна колебања, потпала је под 
домен Римокатоличке цркве, тако да су се Срби у њој нашли у средини ка-
толичке државе. Византијски цар Манојло Комнен походио је Бачку земљу 
1164. године, пошто је претходно освојио Срем. У утврђеном граду Бачу на 
реци Мостонги примио га је „грчки” православни епископ сремски, који је 
због ратних прилика избегао из Митровице у Бач. Знамо да је тада у Бачу 
постојао православни храм Светог Спиридона и још два православна хра-
ма. На основу писма папе сазнајемо да је у Мађарској у то време постоја-
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ло девет „грчких”, а само један „латински” манастир. Претпоставља се да 
је у једном од својих архипастирских похода, обилазећи северне крајеве 
своје Архиепископије, Свети Сава је искористио добре односе са угарским 
краљевским домом и основао Бачко владичанство са седиштем у Сегедину. 
До тада, Црква у Бачкој била је под јурисдикцијом православног сремског 
епископа Охридске архиепископије који је столовао у (Сремској) Митрови-
ци. Претпоставља се, такође, да је око 1225. године Свети Сава је у Бачкој 
устројио Светоархангелски манастир Ковиљ, као метох манастира Жиче 
Историчари тврде да је манастир Бођани основан 1478. године, на деспот-
ским поседима. Из једног извештаја Угарске краљевске канцеларије сазнаје-
мо да је православни епископ за Бачку област мењао место свога боравка у 
области деспота, а најчешће је боравио у тврђави Бечеј.

Од времена оснивања Бачке епархије па све до почетка XVI века, дакле, 
скоро триста година, нема детаљних података о епископима и организацији 
црквеног живота у Бачкој. Први познати епископ Бачки је митрополит сеге-
дински Филип, који се помиње 1508. године. Записано је да је после Мохачке 
битке 1526. године иза епископа Филипа на трону митрополије сегединске 
столовао митрополит Сава. Епископа Саву на трону сегединског митропо-
лита Бачке области наследио је епископ Макарије кога 1551. године помиње 
турски путописац Евлија Челебија. Обилазећи просторе Бачке Челебија је 
записао: да је земљиште између Дунава и Тисе српско „и не спада у Мађар-
ску, а сада припада територији сегединског Санџака”. Епископа Макарија 
наследио је епископ Симеон који се помиње 1579. године, а из турских из-
вора сазнајемо да у свим местима живе Срби, понегде помешани са Мађа-
рима, да постоје углавном земљане и трском прекривене цркве, а неколико 
зиданих су Турци срушили, а насеља су полупразна. Крајем XVI века по-
себно је страдала северна Бачка, између Сомбора, Баје и Суботице, чији су 
се мештани преселили на север. На том подручју, касније су се населили 
Буњевци. Године 1581. за митрополита сегединског града и Бачке области 
устоличен је Георгије. Митрополит сегедински Мардарије помиње се 1609. 
а Неофит 1640. године. На трону Митрополије сегединске био је Михаило 
(1645–1651), који је осликао манастир Ковиљ, затим Георгије и Филип.

Прекретница за црквени живот био је Велики бечки рат и Велика сеоба 
Срба када Бачка из турске долази под хабзбуршку власт. Појачана бројем 
верника и свештеничког кадра дограђена је постојећа црквена организа-
ција. Организација Православне цркве у Хабзбуршкој монархији је успо-
стављена привилегијама Леополда I од 1690. године и даље. Једна од већ 
постојећих епархија Карловачке митрополије била је Бачка са затеченим 
епископом Јефтимијем Дробњаком, који је због нестабилних прилика своје 
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седиште из Сегедина преместио у манастир Бођане где је ускоро и сахрањен. 
На изборном сабору 1708. године за епископа је потврђен дотадашњи ад-
министратор Стефан Метохијац. После његовој смрти хиротонисан је 1710. 
године Христофор (Димитријевић/Митровић), који је столицу преместио у 
Петроварадински Шанац (Нови Сад). Од 1713. на трону је епископ Григо-
рије Димитријевић, а од 1717. године Софроније Томашевић. Поред тери-
торије Бачко-бодрошке жупаније припадали су јој још Сегедин (Чонградска 
жупанија) и Јегра (Хевешка жупанија). Бачка епархија је по свом значају, 
и питањима црквено-просветног и културног живота, заузимала значајно 
место међу епархијама Карловачке митрополије.

Веома заслужан архијереј био је Висарион Павловић, постављен 1731. 
године. У Петроварадинском Шанцу је отворио Латинско-словенску и Бо-
гословску школу, саградио резиденцију, финансирао градњу храмова и под-
стицао Новосађане да издејствују статус слободног краљевског града. По-
сле укидања Потиске војне границе наступило је доба насељавања у већем 
обиму Мађара, Немаца и бројних других народа тако да се демографска и 
религијска слика насеља убрзано мењала. Залагањем епископа Висариона 
основан је у Привилеговани потиски крунски дистрикт 1751. године, изузет 
из жупанијске управе. Нешто касније, 1763. основан је и Шајкашки грани-
чарски батаљон, чиме је олакшан статус Срба у овим деловима Бачке. На 
трон епархије долази 1757. године рођени Новосађанин Мојсије Путник, 
изузетно образован и заговорник школовања и културе. За његово и време 
његовог наследника Арсенија Радивојевића (од 1774) долази до појачаног 
притиска на Цркву о питању сужавању привилегија, смањења парохија и 
свештенства, манастира, празника, Катихизиса и др. Посебан револт код 
народа су изазвали прописи о сахрањивању (1777), са центрима побуне у 
Новом Саду и Сомбору, после тога, владика је морао да се повуче. После две 
краткотрајне управе владика Атанасија Живковића (1781–1782) и Јосифа 
Јовановића Шакабенте (1783–1786), на трон је постављен Јован Јовановић 
(1786–1805), чије време карактерише борба за очување националних права, 
ратови и помоћ Првом српском устанку.

Гедеон Петровић (1807–1832) реализовао је идеју свога претходника и 
постарао се за утемељење Новосадске гимназије, помагао свештеничку децу 
и Матицу српску. Пре избора за митрополита кратко време је владика био 
Стефан Станковић (1834–1837), а затим учени Георгије Хранислав (1839–
1843) и администратор Арсеније Стојковић. Током Револуције 1848/49. 
године и сукоба са Мађарима, Бачка је веома пострадала. Епископ Платон 
Атанасковић (1851–1867) трудио се да ране залечи, а највише у Новом Саду 
који је разорен у бомбардовању. Остао је упамћен као велики добротвор и 
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ктитор народних просветних и културних институција. Из црквених изво-
ра сазнајемо да је 1864. у Бачком владичанству живело у 114 насеља живело 
122.714 православних душа, незнатно више него у попису из 1842. године. 
После дужег одуговлачења од стране власти за епископа је 1874. изабран Гер-
ман Анђелић. Као епископ и патријарх од 1881. године, као „конзервативац”, 
водио је борбу за очување улоге и утицаја Цркве у народу, супротстављајући 
се српским либералним круговима. Епископ Василијан Петровић, наставио 
је смер свог претходника и упозоравао на најезду назаренског покрета међу 
Србима. За епископа 1894. године је хиротонисан Герман Опачић, а у бре-
менитом времену од 1900. до 1918. године Бачку епархију је водио Митро-
фан Шевић чијом заслугом је подигнут данашњи Владичански двор и об-
новљен саборни храм Светог Ђорђа. Према подацима из 1890. године Бачка 
епархија је у свом саставу имала 60 православних црквених општина и два 
манастира, и била је подељена на четири протопрезвитерата: Новосадски, 
Паланачки, Бечејски и Жабаљски. Управа епархије је имала свог управи-
теља, Конзисторију, Административни одбор, Епархијски школски одбор и 
Епархијску скупштину која је имала 73 члана.

Након ослобођења, стварања државе Срба, Хрвата и Словенаца и про-
мена граница, Бачка епархија је добила нове међе. У арондацији епархија 
Будимској епархији припао је део Бајског намесништва, Сегедин и Јегра, док 
је Бачкој припало седам парохија из Барање. За епископа бачког 1922. го-
дине долази свестрани Иринеј Ћирић који је за свог дугогодишњег архипа-
стирског рада много тога учинио. Новонасељена места су добила нове бого-
моље, у старим местима су се обнављале. Залагао се за добровољно враћање 
са пута уније, а под окриље Цркве примљен је Богомољачки покрет који се 
самостално развио у Потисју. Епископ Ћирић пуно је урадио на афирмацији 
Српске православне цркве у свету, као човек од угледа у православљу бавио 
се односима унутар помесних цркава. Такође, представљао је Српску пра-
вославну цркву у међуратним екуменским организацијама. За време Другог 
светског рата, Бачку је окупирала Хортијева Мађарска, Срби су страдали 
злочиначкој Рацији и касније, и протеривани са својих огњишта. Владика 
Иринеј се залагао за спасавање утамничених у логоре. После рата, нове ко-
мунистичке власти су прогањали су владику Иринеја, затвара ли га и орга-
низовали физичке нападе, преминуо је 1955. године.
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КЊИГЕ

Кутија 1

 1873–1878. Нови Сад
1. Деловодни протокол (деловодник) Административног одбора Епар-

хије бачке за период од 1873. до 1878. године.
 Српски                                                                                   100 листова

 1868–1891. Нови Сад
2. Деловодни протокол (деловодник) Епархијског школског одбора 

Епархије бачке за период од 1868. до 1891. године.
 Српски                                                                   300 листова

 1887–1900. Нови Сад
3. Деловодни протокол (деловодник) Патроната Српске велике гимна-

зије у Новом Саду за период од 1887. до 1900. године.
 Српски                                                                                                 110 листова

Кутија 2

 1912–1925. Нови Сад
1. Деловодни протокол (уруџбени записник) Епархије бачке за новчана 

документа за године: 1912, 1914, 1916. и 1925.
 Српски 32 листа

 1922–1926. Нови Сад
2. Деловодни протокол Патроната Српске велике гимназије у Новом 

Саду за период од 1922. до 1926. године.
 Српски 24 листа
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 1921–1925. Дарда
3. Деловодни протоколи Епархијске канцеларије у месту Дарда за пери-

од од 1921. до 1925. године.
 Српски 141 лист

 1926–1929. Дарда
4. Деловодни протоколи (деловодници) Епархијске канцеларије у месту 

Дарда за период од 1926. до 1929. године.
 Српски 54 листа

 1929–1931. Дарда
5. Деловодни протоколи (деловодници) Епархијске канцеларије у месту 

Дарда за период од 1929. до 1931. године.
 Српски 60 листова

 1931–1932. Дарда
6. Деловодни протоколи (деловодници) Епархијске канцеларије у месту 

Дарда за период од 1931. до 1932. године.
 Српски 40 листова

Кутија 3

 1798–1827, Нови Сад
1. Преписка Јована Јовановића и Гедеона Петровића, епископа бачких, 

у периоду од 1798. до 1827. године са патријархом Стратимировићем, 
Конзисторијом, протопрезвитерима, и другима. /књига је оштећена/

 Српски  271 лист

 1851–1885, Стара Кањижа
2. Књига записника са седница Скупштине Српске православне црквене 

општине у месту Стара Кањижа за период од 2. 9. 1851. до 22. 12. 1885. 
године.

 Српски 128 листова

 1891–1899, Стари Бечеј
3. Преписка Јована Бороте, протопрезвитера из места Стари Бечеј, са 

Црквеном општином у месту Стара Кањижа, патријархом Георгијем и 
епископом Германом Опачићем у периоду од 1891. до 1899. године.

 Српски 20 листова
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 1895–1919, Стара Кањижа
4. Књига записника Школског одбора Српске православне школе у ме-

сту Стара Кањижа за период од 15. 12. 1895. до 25. 8. 1919. године.
 Српски 40 листова

Кутија 4

 1850–1861. Стара Кањижа
1. Књига преписке коју је водио парох цркве у месту Стара Кањижа у 

периоду од 1850. до 1861. године, а која садржи:
 – преписку са паросима црквене општине Стара Кањижа (циркулари)
 – преписку са епископом Платоном Атанацковићем
 – преглед прихода и расхода парохије у Старој Кањижи и др.
 Српски 69 листова

 1861–1883. Стара Кањижа
2. Књига која садржи преписку коју је водио парох цркве у месту Стара 

Кањижа у периоду од 1861. до 1883. године, а која се односи на:
 – преписку са паросима црквене општине Стара Кањижа и другим 

црквеним општинама (Стари Бечеј, Нови Сад и др.)
 – преписку са епископом Платоном Атанацковићем и г. Анђелићем, ад-

министратором Епархије бачке
 – преглед прихода и расхода парохија у црквеној општини Стара Кањи-

жа и др.
 Српски, мађарски                                                                            138 листова

 1885–1901. Стара Кањижа
3. Књига која садржи преписку црквених лица из места Стара Кањижа 

сачињена у периоду од 1885. до 1901. године, а која се односи на:
 – преписку са парохијским звањем у Старој Кањижи
 – преписку са паросима црквене општине Стара Кањижа и другим 

црквеним општинама (Стари Бечеј, Нови Сад и др.)
 – преписку са Епархијском конзисторијом у Новом Саду
 – преписку са патријархом Георгијем и епископом Германом Опачићем.
 Већину докумената из ове књиге потписују Александар Николић, па-

рох старобечејски и Јован Борота, окружни протопрезвитер старобе-
чејски.

 Српски                                                                                                      73 листа
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Кутија 5

 1831–1846. Нови Сад
1. Књига протокола (записници) Епархијског одбора за период од 1831. 

до 1846. године и преписка Епархије бачке (епископ Стефан Стан-
ковић) са Конзисторијом и паросима по парохијама. /књига је јако 
оштећена/

 Српски, латински                                                                     103 листа

 1910. Сомбор
2. Инвентар Православне црквено-школске општине у месту Сомбор и 

на руковање јој поверене закладе и оставине за 1910. годину.
 Српски 36 листова

 1914. Сомбор
3. Инвентар Православне црквено-школске општине у месту Сомбор и 

на руковање јој поверене закладе и оставине за 1914. годину.
 Српски 56 листова

Кутија 6

 1871–1894. Тител
1. Земљишна књига (грунтовница) за Општину Тител, вођена за период 

од 1871. до 1894. са свим променама које су биле у том периоду (про-
мена власника, терети и др.). У саставу књиге је и Регистар власника.

 Српски 309 листова
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СПИСИ

Кутија 7

 1775. Нови Сад
1. Будући да је Жупанија покренула лицитацију и продају наследног до-

бра Михаила Новаковића, становника Силбаша, наследник (Новако-
вић) моли Православну конзисторију бачког владике, да уколико је 
потребно поново спроведе истрагу о стању сирочадске масе, која је 
остала након смрти његовог оца, како би се решили спорна питања о 
подели имовине по тестаменту и потврдила чињеница да је на осно-
ву тестамента намирен и његов брат Лазар Ивановић, као и њихова 
сестра. /На полеђини документа је забележено да Бачка конзисторија 
заказује термин расправе за 21. октобар 1775. године./

 Латински                                                                                                   2 листа

 1863. Темишвар
2. Земаљски војни суд у Темишвару обавештава Германа Анђелића, про-

тосинђела из Карловаца, да је Стефан Ристић, адвокат и старатељ (ку-
ратор) оставштине иза покојног Јосифа Рајачића, патријарха српског, 
пријавио потраживања из заоставштине именованог, кога је наследио 
Александар Рајачић, мајор и војни судија. Наведена потраживања су 
у тестаменту усаглашена са потраживањем наследника Александра 
Рајачића, са протосинђелом Анђелићем, асистентом међународног 
фонда и заступником Патријаршије.

 Немачки                                                                                                    2 листа

 1873. Нови Сад
3.  Комисија за проверу рачуна Заведенија свештеничких удовица и њи-

хове сирочади за 1870. и 1871. годину извештава Патронат Заведенија 
да су рачуни неадекватно вођени и да ће им требати више времена 
за сређивање рачуна, евидентирање и проверу, као и израду прегледа 
стања.

 Српски 2 листа

 1874. Карловци
4. Препис документа који је Епархијски одбор упутио Његовој свето-

сти патријарху српском, архиепископу Карловачком и митрополиту 
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Прокопију у Карловцима. У документу се износи проблем око прове-
ре рачуна манастира у Бођанима и Ковиљу, на захтев Министарства 
просвете и црквених дела. Проблем у функционисању Епархијског 
одбора је према ауторима дописа /у допису нема потписника/ што 
Одбор није стручан за анализу финансијских докумената, и самим 
тим, ни извештај о стању рачуна у наведеним манастирима не би био 
адекватан. Поред ове констатације у допису се износи и низ пропуста 
и проблема у раду наведеног Одбора.

 Српски 5 листова

 1874. децембар 8, Вршац
5. Допис Епископског одбора Епархије бачке упућен Његовој светости 

патријарху, који се односи на рад Епархијског одбора, а у вези са про-
вером манастирских рачуна. Епархијски одбор није валидан да реша-
ва та питања, јер у саставу Одбора седе неадекватна лица, која на неки 
начин опструишу рад наведеног Обора, и наводе примере одржавања 
седница Одбора без кворума.

 Српски 2 листа

 1874. децембар 29. и 1914. март, април, Пакрац
6. Извештај Никанора, епископа пакрачког, упућен Његовој светости 

патријарху српском, у вези са подношењем извештаја о стању мана-
стирских рачуна у Епархији бачкој. У допису се замера што се еписко-
пима и настојатељима манастира намећу обавезе на које они не могу 
да одговоре, јер нису стручни и компетентни, а прети им се суспен-
зијом и одбитком од плате.

 Српски 9 листова

 1893. март 30, Српски Милетић
7. Рачунски извештај о приходима и расходима Цркве, храма Св. апо-

стола и евангелисте Матеја у Рацмилетићу за 1892. годину по тутору 
Лукић Младену.

 Извештај су потписали Стева Грађански, председник; Младен Кашан-
ски, потпредседник и Сима Еидејић.

 Српски 2 листа

 1894. август 28, Риђица
8. Записник који је сачињен 24. 8. 1894. године у месту Риђица на састан-

ку Школског одбора у вези са утврђивањем висине плате учитеља 
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Православне основне школе Душана Пауновића и утврђени су еле-
менти који су битни за утврђивање пензијског основа.

 Мађарски                                                                                                   2 листа

 1895. април 9/21, Риђица
9. Кузман П. Јанковић, парох и управник Школског одбора у месту 

Риђица, извештава Епархијски школски одбор Епархије Бачке, да је 
Душан Пауновић, дотадашњи учитељ, напустио службу у Школи у ме-
сту Риђица, и да је на његово место постављена Видосава Вукадино-
вић, учитељица.

 Српски 2 листа

 1897. новембар 6/18, Ковиљ Сентиван
10. Записник са седнице Српске православне црквене општине у месту 

Ковиљ Сентиван, одржане дана 29. 8/10. 9. 1897. године, на којој је 
Станко Раић, из Ковиљ Сентивана, изабран за заступника на Епар-
хијској скупштини.

 Српски 2 листа

 1897. новембар 6/18, Ковиљ Сентиван
11. Записник са ванредне седнице Српске православне црквене општине 

у месту Ковиљ Сентиван, одржане дана 29. 8/10. 9. 1897. године, на 
којој су изабрани изборници за Епархијску скупштину и то: Станко 
Раић, Милош Туцаков и Хран Пачарић. Изборна скупштина се одржа-
вала 22. 9/4. 10. 1897. године у Жабљу, и на њој се бирао заступник на 
Епархијској скупштини.

 Српски 4 листа

 1897. децембар 10/22, Шандор
12. Изводи из записника 2. ванредне скупштинске седнице Српске пра-

вославне црквене општине у месту Шандор, одржане 10/22. 12. 1897. 
године и извод са 20. редовне седнице Месног црквеног одбора у Шан-
дору, одржане 15/27. новембра 1897. године. Приложени су и списко-
ви дужника, који нису извршили своју обавезу по разним основама.

 Српски 5 листова

 1902. мај 16/29, Пакрац
13. Допис Мирона, епископа пакрачког, упућен Архијерејском синоду 

у Карловцима у коме предлаже процедуру приликом постављања и 
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именовања свештених личности на дужност настојатеља манастира и 
избора протопрезвитера и пароха у црквама.

 У прилогу документа се налазе и следећа акта:
 – Синђелија или овлашћење за новопостављеног пароха односно про-

топрезвитера
 – Чинодејствовање у постављењу настојатеља манастира
 – Текст заклетве која се изговара приликом увођења у звање настоја-

теља манастира, и
 – Наредба Архијерејског синода Српске митрополије у Карловцима 

упућена свим епархијским конзисторијама, а која се односи на пра-
вила увођења у службу манастирских настојатеља, окружних прото-
презвитера и пароха, које од тада обавља епархијски изасланик, на 
начин како је то наведеном наредбом одређено.

 Српски 16 листова

 1905. март 27/април 9. и децембар 9/22, Сремски Карловци/Суботица
14. Изводи из записника скупштинке седнице Српске православне црк-

вене општине у Суботици одржане 27. 3/9. 4. 1905. године, који се 
односи на преглед рачуна војничке и грађанске стипендијске Закла-
де Остојић – Зазукове, која се води као јединствена Заклада „Нови 
војнички фонд”. У прилогу се налази и допис Српске православне 
општине у Суботици упућен Епархијском административном одбору 
у Новом Саду којим потврђује да је усвојила Завршни рачун Закладе 
Остојић – Зазукове за 1904. годину. У извештају се наводе конкретни 
подаци о стању средстава у Фонду (Заклади).

 Српски                                                                                                13 листова

 1908. септембар 30/октобар 13, Нови Сад
15. Допис Богдана Медурића и Марине, рођ. Јојкић из Турије, упућен 

Финансијском одбору Фонда свештеничко-удовичког звања Епархије 
бачке, у коме траже зајам у износу од 3.000 круна за куповину (откуп) 
неке некретнине.

 Српски                                                                                                       4 листа

 1909. новебар 28/децембар 11. и 1909. октобар 27/новембар 9, Нови Сад
16. Записник са седнице Црквеног одбора Месне црквене скупштине 

из Новог Сада, на којој је решавано питање избора члана Патроната 
Српске велике гимназије новосадске, на место др Павловић Стевана. 
На предлог патријарха на то место су предложени: Стеван Поповић – 
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Пеција, краљевски саветник; др Јанковић Павле, адвокат и др Адамо-
вић Стеван, адвокат. Након дискусије и избора посебног Одбора и на 
њихов предлог, предложени кандидати нису прихваћени и закључак 
је да се изврши ново кандидовање, због тога што ни један кандидат 
није члан Радикалне странке. У прилогу се налази материјал, који се 
односи на молбу професорског збора подручне гимназије, у коме се 
тражи да се њихове плате изједначе са платама професора у државним 
гимназијама. Дат је списак професора Српске велике гимназије у Но-
вом Саду, са прегледом њихових дотадашњих плата и износом плата 
које се предлажу са увећањем.

 Српски                                                                                                    5 листова

 1910. новембар 14/27, Фелдварац
17. Прорачун предвиђених прихода и расхода Српско-православне црк-

вено-школске општине Фелдварац за 1911. годину и пренос вишка 
средстава у 1912. годину.

 Српски                                                                                                        2 листа

 1914. март/април, Жабаљ
18. Препис власничког листа из катастарске књиге за место Госпођинци. 

У списима се као власник наводи Рудолф Вајнбергер и Православна 
црквена општина.

 Мађарски                                                                                                   4 листа

 1911. јули 13, Беч
19. Д. фон Масбург, саветник и канцелар Ордена челичне круне 2. класе 

(Orden der einsernen Krone), издаје уверење епископу Митрофану Ше-
вићу о уручењу наведеног одликовања које му је додељено 13. 6. 1911. 
године за црквене заслуге.

 Немачки                                                                                                      3 листа

 1912. мај 12/25, Краљевци
20. Допис Тодора /презиме нечитко/, учитеља из Краљеваца, упуће-

но „Благородном господину” [вероватно неком из Министарства 
просвете], којим га обавештава о извршеној инспекцији у школи у 
Краљевцима, у којој исти ради, коју је обавио др Париси (Dr Parissi), 
подназорник. Жали се на поступак поднадзорника, који по његовом 
мишљењу није обавио коректан надзор и који га је и омаловажавао 
по питању његовог рада са децом, поготову о питању знања мађарског 
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језика деце коју он учи. Моли „Благородног” да га посаветује шта да 
ради, односно да ли да се пензионише или тражи премештај у Барању 
где деца боље говоре мађарски језик, или да тражи нову службу.

 Српски                                                                                                      2 листа

 1912. октобар 16, Стара Паланка
21. Писмо Стевана Палишашког из Старе Паланке упућено Љубомиру 

Лотићу, школском референту из Новог Сада, којим тражи да му се до-
ставе подаци о новцу који је сакупљен за зидање школе у месту Стара 
Паланка. У противном, ако му се не доставе тражени подаци упозо-
рава да ће бити принуђен да се обрати вишој власти и о томе јавност 
обавестити преко новина.

 Српски                                                                                                  2 листа

 1912. јуни 4, Брестовац
22. Допис Јована К. /презиме нечитко/, учитеља из места Брестовац, 

упућен Љубомиру Лотићу, школском надзорнику из Новог Сада, 
којим га моли да реши питање обезбеђења огрева за учитеље.

 Српски                                                                                                   1 лист

 1911. новембар 8/21.
23. Допис неког Стевана упућен „брату Љубомиру” [Лотић Љубомир, 

школски надзорник]. Тражи да му достави извештаје о похађању 
(контроли) школа.

 Српски                                                                                                     1 лист

 1912. март 21.
24. Допис неког Саве насловљен „Многопоштовани и драги Господине” 

[Љубомир Лотић, школски надзорник], у коме га обавештава о раду 
на унапређењу школа у Будимској епархији.

 Српски                                                                                                    1 лист

 1912. април 3/16.
25. Допис неког Стевана упућен „Драгом брату Љубомиру” [Лотић Љу-

бомир, школски надзорник], у коме га информише о прикупљању 
средстава за зидање /школа/ и тражи да се у листу Браник објави да 
су прилоге дали: епископи бачки (100 к.) и темишварски (200 к.); др 
Влад. Димитријевић, архимандрит у манастиру Месић (200 к.) и госп. 
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Александар Никшић, који је у спомен свог унука Угљеше Бранковића 
уплатио 200 к.

 Српски                                                                                                   1 лист

 1912. април 9/22, Бреман (?)
26. Допис Ђорђа Петровића, учитеља из Бремана (?) упућен „благород-

ном Госп. надзорнику” [Љубомиру Лотићу, школском надзорнику], 
којим даје обавештење да је свим учитељима и учитељицама доставио 
позив за учитељски збор. Моли га да се заложи да се одобре средства 
за адаптацију његовог стана који се налази у очајном стању.

 Српски                                                                                                    1 лист

 1912. април 19/мај 2, Бођани
27. Допис Митрофана Милутиновић из Бођана упућен „благородном Го-

сподину”, којим га обавештава да му достављају „учитељску квиту”, 
ради потврде и даље употребе.

 Српски                                                                                                    1 лист

 Б. д. и б. м.
28. Раде Петковић, председник Школског одбора у месту Липова (?), оба-

вештава неименованог „благородног господина”, да је добијен налог 
патријарха да деца не иду у мађарске школе. Због тога је он био по-
зиван код кнеза, на захтев нотароша, да објасни зашто деца не иду у 
школу. На крају га моли да се заузме за њихову школу.

 Српски                                                                                                       1 лист

 1912. фебруар 20/март 4, Батосек
29. Писмо Нестора Божина, српског народног учитеља из места Батосек, 

упућено школском надзорнику, у коме се жали на поступак Месног 
школског одбора у месту Батосек, који је донео одлуку да Кастановић 
Марту, ученицу шестог разреда, ослободи школе, на захтев њених ро-
дитеља. [По тадашњем Закону о школству, дете које напуни 12 година 
није обавезно да похађа школу, што је утврђено из наведеног дописа, 
јер се именовани позива на ову чињеницу].  
Српски                                                                                                   1 лист

 1912. фебруар 21/март 5, Сентандреја
30. Извештај о прикупљеним прилозима за градњу 14 школских зграда у 

Будимској епархији, који је поднео Стеван Максимовић, градски на-
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челник и потпредседник Епархијског школског одбора у Сентандреји. 
Таксативно се наводе имена прилагача међу којима су: патријарх Лу-
кијан (10.000 круна), Саборски одбор (10.000 круна), разни организа-
тори забава чији је чисти приход ишао као прилог, појединци и разна 
удружења и друштва.

 Српски                                                                                                         1 лист

 1912. Сомбор
31. Допис Добротворне задруге Српкиња Сомборкиња упућен неимено-

ваном господину у коме му се захваљују на подршци у раду „Девојач-
ког кола” (као одсека Задруге). Посебно истичу коректан извештај Да-
ринке К. Георгијевић, руководиоца „Девојачког кола”, која је у извеш-
тају изразила захвалност свим предавачима који су одржали корисна 
и лепа предавања на скуповима „Девојачког кола”.

 Српски                                                                                                          1 лист

 1912. август 3/16, Надаљ
32. Допис Православне српске црквене општине у Надаљу упућен Кон-

зисторији у Новом Саду, којим их обавештавају да им достављају 
извештај под насловом „Додатак инвентару српског православног 
народно-црквеног коренитог иметка Православне српске црквене 
општине у Надаљу за 1911. годину”.

 Српски                                                                                                       4 листа

 1912. јули 8, Мохач
33. Допис Димитрија Стојачића, учитеља из Мохача, упућен „Благород-

ном Господину” којим га обавештава да неки исказ који је поднео 
није хтео да потпише ни председник Управног одбора ни председник 
Епархијског школског одбора. Уједно га обавештава да му плату не 
издају и да путне трошкове за одлазак на Учитељски збор још није 
добио. Моли да га упути шта „да чини са таквом управом”, односно 
шта да предузме да реши свој проблем.

 Српски                                                                                                            1 лист

 1914. фебруар 1/14, Шандор
34. Допис Милоша Пилића, пароха и председника Православне црквене 

општине у месту Шандор, упућен Епархијској конзисторији, којим их 
обавештава да им доставља Записник са I седнице Управног одбора 
те Општине, када је усвојен закључни рачун за 1913. годину, који је 



31

поднео Мита Арадски, бивши благајник црквене општине.
 Српски                                                                                                        4 листа

 1914. новембар 9/22, Мол
35. Извод из Записника са 9. редовне седнице Управног одбора Српске 

православне црквене школске општине у Молу, одржане 9/22. 11. 
1914. године. Разматран је прорачун за 1915. годину, којим су иска-
зани и подаци о стању фондова: Данила Алабурића, Милице Кара-
кашевић рођ. Милорадов, Савете (Чаве) Поповић, Закладе породице 
Матић и Закладе Лазара Станића.

 Српски                                                                                                   5 листова

 1914. јануар 19, Парабућ
36. Обрад Херцегов, председник Српске православне црквено-школске 

општине у месту Парабућ, обавештава Епархијску конзисторију у Но-
вом Саду, да им доставља рачунски извештај о приходима и расходи-
ма Цркве храма Светог великомученика Георгија у Парабућу за 1913. 
годину. /у прилогу/

 Српски                                                                                                    5 листова

 1914. јули 28/август 10, Пирош
37. Допис Српске православне црквено-школске општине у Пирошу из-

вештава Епархијску конзисторију да нису у могућности да им уплате 
принос Епархијском фонду.

 Српски                                                                                                         2 листа

 1915. мај 23/јуни 5, Нови Сад
38. Допис Епархијске конзисторије Бачке (у потпису Митрофан, епи-

скоп), упућен Српској православној црквеној општини у месту Јегра, 
којим их опомињу да нису уплатили верозаконски принос за 1914. и 
1915. годину и саборске трошкове за 1914. годину.

 Српски                                                                                                          1 лист

 1914. март 21, Сомбор
39. Извештај Управног одбора Српске православне црквене општине у 

Сомбору о стању Црквене општинске благајне и стању фондова и за-
клада са којима они рукују, закључно са 1912/1913. годином.

 Српски                                                                                                    9 листова
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 1914 децембар 20/1915. јануар 2, Стари Бечеј
40. Српска православна црквена општина у Старом Бечеју обавештава 

Епархијску конзисторију, да је по предрачуну исте за 1915. годину, 
предвиђена изградња мртвачнице у проширеном гробљу, у близини 
гробљанске куће, и моле да им се тим поводом да одобрење од стране 
Конзисторије.

 Српски                                                                                                      2 листа

 1914. новембар 15, Нови Сад
41. Српска православна црквена општина – Рачуноводство из Новог 

Сада, доставља свом Управном одбору нацрт прорачуна за 1915. го-
дину. Дати су показатељи свих прихода од редовне делатности, а који 
се односе на: приход од звонооглашења, приход од гробаља, приход од 
кућа, приход од општинске земље, задужбински приноси и остало.

 Српски                                                                                                   3 листа

 1916. јануар 29/1916. фебруар 11, Стари Бечеј
42. Извод из Записника са седнице Управног одбора Српске православ-

не црквене општине у Старом Бечеју, на којој је разматран предлог 
предрачуна за 1916. годину. Дати су подаци о приходима и расходима 
заклада и легата, којим рукује Општина, као и подаци о приходима и 
расходима.

 Српски                                                                                              10 листова

 1915. јуни 17/30, Станишић
43. Милан Зурковић, парох и председник Управног одбора српске право-

славне црквене општине у Станишићу, обавештава Епархијску конзи-
сторију о исплати дуга за верозаконски принос и саборске трошкове, 
које ће исплатити у року од 4 године.

 Српски                                                                                                     2 листа

 1915. август 4/17, Параге
44. Записник о прегледу финансијског пословања Српске православне 

црквено-школске општине у месту Параге, који је извршио Ј. Јовано-
вић, епархијски ревизор, а потврдили Д. Шикопарија, рачуновођа и 
члан Управног одбора Српске православне црквено-школске општине 
и Александар Тошић, председник Српске православне црквено-школ-
ске општине у месту Параге.

 Српски                                                                                                   2 листа
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 1915. октобар 17/30, Суботица
45. Извод из Записника са седнице Управног одбора Српске православне 

црквене општине у Суботици, на којој је разматрано питање усвајања 
прорачуна Општине за 1916. годину, који је поднео пл. Сава Међан-
ски, тутор наведене Општине.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1915. октобар 14/27, Мол
46. Управни одбор Српске православне црквено школске општине у ме-

сту Мол доставља Епархијској конзисторији прорачуне за 1916. годи-
ну, који се односе на:

 1. Прорачун Срп. прав. црк. општине
 2. Прорачун Фондације Данила Алабурића
 3. Прорачун Фондације Лазара Станића
 4. Прорачун Фондације Милице Каракашевић рођ. Милорадов
 5. Прорачун Фондације Савете (Чаве) Поповић и
 6. Прорачун Фондације породице Матић.
 Српски                                                                                             15 листова

 1915. октобар 15/28, Станишић
47. Допис Српске православне црквене општине у месту Станишић 

упућен Епархијској конзисторији, у коме их обавештавају да им до-
стављају прорачун за 1916. годину. Мањак који је исказан у износу од 
400 круна, односи се на разлику плате која се исплаћује пароху (уме-
сто 400 исплаћује се 800 круна годишње због ратних услова).

 Српски                                                                                                      2 листа

 1915. децембар 16, Пачир
48. Преписка Јакова Арадског, пароха у месту Пачир, са Епархијском кон-

зисторијом у Новом Саду у вези са обавезом наплате пореза на паро-
хијалну сесију, што је преузео на себе капелан Ђорђе Стефанов, а који 
исту не извршава, те иста као дуг потражује од њега (бившег пароха).

 Српски                                          6 листова

 1915. новембар 28/децембар 11, Стари Бечеј
49. Допис Српске православне црквене општине у Старом Бечеју упућен 

Епархијској конзисторији, којим их обавештавају да им достављају 
прорачун за 1916. годину, који садржи прорачун за више заклада пок. 
баронице Еуфемије Јовић и других заклада којим рукује Црквена 
општина.

 Српски                                                           2 листа
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 1915. јули 24/август 6, Надаљ
50. Српска православна црквена општина у Надаљу моли Епархијску 

конзисторију, да накнадно одобри издатак Црквене општине који је 
потрошен на основу закључка и одобрења Управног одбора наведене 
општине, што се документује исправним рачунима.

 Српски                                                                                                  4 листа

 1915. фебруар 8, Нови Сад
51. Допис Епархијске конзисторије из Новог Сада упућен Православној 

српској црквеној општини у Бајши, у коме их опомиње да нису изми-
рили обавезе у вези са плаћањем епархијског приноса за период од 
1902. до 1914. године, и предлажу како да се реши овај проблем.

 Српски                                                                                                     1 лист

 1915. децембар 31/1916. јануар 13, Фелдварац
52. Српска православна црквена општина у месту Фелдварац доставља 

Епархијској конзисторији прорачун Општине за 1916. годину.
 Српски                                                                                                  4 листа

 1915. јуни 7, Будимпешта
53.  Допис Министарства вера и просвете упућен Митрофану Шевићу, 

епископу бачком из Новог Сада, којим се тражи да им се достави фи-
нансијски извештај о раду Фондације Михајловић Јанков, којом ру-
кује Православна црквена општина у Сомбору.

 Мађарски                                                                                               2 листа

 1915. јуни 23/јули 6, Сомбор
54. Дописи Управног одбора Српске православне црквене општине у 

Сомбору упућен Епархијској конзисторији бачкој у Новом Саду, 
којим тражи да подржи измену у прорачуну Општине за 1915. годину, 
којом ће одобрити да се ставка „Непредвиђени издаци” увећа за износ 
од 6.400 круна, који је потребан за финансирање Више девојачке шко-
ле у Сомбору, која се финансирала из Закладе Јулијане, удове др Лазе 
Костића.

 Српски                                                                                                     4 листа

 1915. децембар 2/15, Каћ
55. Документација Православне српске црквене општине у Каћу упућена 

Епархијској конзисторији у Новом Саду, у вези са решавањем спора 
са др Тошом Гаванским, који је потраживао 100 ланаца земље, која 
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је тада била у власништву Црквене општине у Каћу. Приложени су 
преписи Записника са редовне седнице Скупштине Црквене право-
славне општине у Каћу, од 19. 11/2. 12. 1915. године и препис проду-
жене редовне седнице Општине, одржане 25. 11/8. 12. 1925. године. 
На седницама су разматрани и усвојени прорачуни Општине за 1916. 
годину, и донета одлука да се изврши намирење дуговања према др 
Тоши Гаванском. Донете су и одлуке о издавању црквено општинске 
куће, Ђули Слуха, као и остали приходи који могу да се уберу аконто 
издавања имовине наведене Црквене општине.

 Српски                                                                                         6 листова

 1915. децембар 3/16, Мартонош
56. Извод из Записника са редовне седнице Скупштине Српске право-

славне црквене општине у Мартоношу, одржане 3/16. 12. 1915. године, 
на којој је разматран рад Црквеног одбора, Школског одбора, израда 
предрачуна за 1916. годину и избор једног члана Скупштине, уместо 
Ћире Крстаконића. За новог члана Скупштине је предложен Рада Ва-
сић, који је и изабран, са мандатом до 31. 12. 1918. године.

 Српски                                                                                 6 листова

 1916. април 19/мај 2, Тител
57. Извод из Записника са редовне седнице Управног одбора Српске 

православне црквене општине Тител, на којој је разматран прорачун 
Општине за 1916. годину.

 Српски                                                                                           2 листа

 1916. август 25/септембар 10/23, Стари Бечеј/ Нови Сад
58. Преписка Јована Јовановић, јереја и епархијског ревизора, са Цркве-

ном општином у Старом Бечеју и Епархијском конзисторијом у вези 
са прегледом црквеноопштинских и закладних рачуна у Црквеној 
општини у Старом Бечеју. Закључак Конзисторије је да се накнадно 
обави и надпреглед рачуна из Закладе баронице Еуфемије Јовић.

 Српски                                                                                                    3 листа

 1916. фебруар 21/март 3, Шандор
59. Извод из Записника са седнице Управног одбора Црквене општине 

у месту Шандор, одржане 10/23. 2. 1916. године, на којој је разматран 
прорачун наведене Општине за 1916. годину.

 Српски                                                                              2 листа
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 1915. новембар 3/16, Сремски Карловци
60. Мирон, епископ пакрачки и заменик патријарха, као председник 

Управе Српских православних црквених народних фондова и доба-
ра, обавештава Епархијску конзисторију у Новом Саду, о стању дуга 
Српске православне црквене општине у Риђици, за верозаконски 
принос и саборске трошкове, за период од 1. јануара 1902. до 31. де-
цембра 1915. године, са остатком дуга крајем 1901. године.

 Српски                                                                                  2 листа

 1916. март 17/30, Сомбор
61. Допис Управног одбора Српске православне црквене општине у Сом-

бору упућен Епархијској конзисторији, којим их моле да им одобре 
позајмицу у износу од 10.000 круна из Просветног фонда и Закладе 
пок. Јулијане др Лазе Костића, у сврху набавке потребног огрева за 
1916. годину.

 Српски                                                                                      2 листа

 1916. март 23/30/1916. април 3/5, Будимпешта/ Нови Сад
62. Преписка Министарства у Будимпешти са Епархијском конзисто-

ријом у Новом Саду и Српском православном црквеном општином у 
Сентомашу, у вези са достављањем завршних рачуна Закладе Васе пл. 
Николића за период 1903–1909. и 1910–1915. године.

 Српски                                                                                                3 листа

 1916. април 17, Сомбор
63. Преписка Управног одбора Српске православне црквене општине у 

Сомбору са Епархијском конзисторијом у Новом Саду, у вези са одо-
брењем кредита у износу од 4.000 круна за куповину дрва за огрев за 
потребе Црквене општине.

 Српски                                                                                              3 листа

 1916. фебруар 5/18, Шандор
64. Допис Срете Звекић, благајника Црквене општине у месту Шандор, 

упућен Епархијској конзисторији, којим их обавештава да пошто 
више неће да буде благајник хоће да се раздужи и благајну преда пред-
седнику Црквене општине. Међутим, председник Милош Милић, па-
рох, инсистира да му Звекић благајну преда без присуства сведока, од-
носно чланова Црквеног одбора, на шта он неће да пристане, и моли 
Конзисторију за савет и посредовање.

 Српски                                                                                                2 листа
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 1916. март 26/април 7, Пивнице
65. Записник са седнице Црквене општине у Пивницама којој је при-

суствовао и ревизор Епархијске конзисторије због провере финан-
сијских књига, које је водио бивши тутор Марко Ковачевић. Прегле-
дом књига је утврђено да је Ковачевић у књиге уписивао мање износе 
од оних које је добијао, тако да је оштетио црквену благајну за 14 кру-
на и 40 филера. Уједно је прегледан и завршни рачун за 1914. годину.

 Српски                                                                             2 листа

 1915. октобар 26/новембар 8, Нови Сад
66. Српска православна црквена и школска општина у Новом Саду под-

носи Управном одбору предлог прорачуна за 1916. годину, са образ-
ложењем по појединачним ставкама (приходи и расходи) и извештај о 
стању задужбина: Задужбине Луке Миланковића и Марије Петровић; 
Задужбине Платонеум и Задужбине Симе и Катарине Ђорђевић; За-
дужбине Марије Трандафил; Задужбине Јована и Марије Трандафил; 
Задужбине Јулијане В. Михајловић; Задужбине Ђорђа Ф. Недељко-
вића за мираз сиротим девојкама и Фонда српских вероисповедних 
основних школа.

 У следећим задужбинама нема никаквих битних промена и због тога 
су оне само наведене и то: Задужбина Ђорђа К. Јовановића; Задужби-
на Јулке Радонић; Задужбина Љубица Савић Ђомпарић и Задужбина 
Ђорђа Ф. Недељковића за српску новосадску сиротињу.

 Српски                                                                                                4 листа

 1916. јануар 24/фебруар 6, Шандор
67. Допис Милоша Милића, пароха у Шандору и председника Управног 

одбора Српске православне црквено школске општине, упућен Епар-
хијској конзисторији у коме тражи да се пошаље епархијски ревизор 
да прегледа рад дотадашњег благајника Црквене општине у Шандору. 
Благајник Срета Звекић, по његовом тврђењу, је одбијао да поднесе 
извештај и преда документацију.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1916. април 3, Доњи Ковиљ
68. Преписка Српске православне црквене општине у Доњем Ковиљу са 

Епархијском конзисторијом у Новом Саду (Конзисторија бачка II од-
сек) у вези са одобрењем прорачуна Општине за 1915. и 1916. годину. 
Приложени су записници Управног одбора Црквене општине на који-



38

ма су усвојени прорачуни Општине за 1915. и 1916. годину и донета 
одлука о повишењу накнаде тутору и поскуричару и повишење плате 
певцу.

 Српски                                                                                        5 листова

 1916. март 8/21, Дероње
69. Допис Црквено школске општине у месту Дероње упућен Епархијској 

конзисторији у Новом Саду, којим их обавештавају да им достављају 
завршни рачун за 1915. годину и предлог прорачуна за 1916. годину, 
који су одобрени на седници Скупштине наведене Општине, која је 
одржана 6/19. марта 1916. године.

 Српски                                                                                         2 листа

 1917. август 17/30, Нови Сад
70. Записник са седнице Српске православне епархијске конзисторије 

бачке у вези са решавањем дисциплинских поступака против неких 
(?) учитеља. /Овај документ представља концепт (угледни примерак) 
као Записник са вођења поступка против учитеља/учитељица.

 Српски                                                                                   2 листа

 1918. фебруар 28/март 13, Нови Сад
71. Преписи телеграма саучешћа поводом смрти Митрофана Шевића, 

епископа бачког, упућени Георгију Видицком, архимандриту у Новом 
Саду. Телеграме су послали Нађ, барон; министар председник Владе, 
и Ђула Апоњи, гроф.

 Српски                                                                                               1 лист

 1919. новембар 17, Нови Сад
72. Епископ темишварски, администратор православне архиеписко-

пије карловачке и митрополије српске и управитељ Епархије бач-
ке, доставља Патронату Удовичког фонда у Новом Саду, извештај о 
трошковима Фонда, као и о приходима које убудуће треба увећавати, 
како био се Фонд попуњавао.

 Српски                                                                                    2 листа

 1921. децембар 16/29, Торда
73. Допис Свет. Зундановића упућен Српском протонамесништву Торда, 

којим тражи да му се призна статус избеглице и права која му тим 
статусом припадају. Наводи колико стоке имају именовани и траже да 
им се стање евидентира.

 Српски                                                                                                1 лист
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 1921. децембар 5, Дарда, Кишфалуба
74. Допис из места Дарда упућен Епархијској конзисторији у вези са про-

пустом у раду пароха у месту Дарда (Кишфалуба).
 Српски                                                                                                  1 лист

 1921. децембар 3, Дарда, Кишфалуба
75. Допис Среског протонамесништва у Дарди упућен Епархијском ад-

министративном одбору у Сентандреји, којим их извештава о прегле-
ду рачунских књига у црквеним општинама у местима: Бач, Болман, 
Дарда, Кишфалуба и др.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1921. септембар 24/октобар 7, Сентандреја
76. Допис епископа будимског Георгија упућен свим вероучитељима 

средњих и невероисповедних основних школа Епархије будимске и 
повереницима Конзисторије при веронаучним испитима. Инсисти-
ра да се појача рад на образовању српске деце на учењу матерњег 
(српског) језика и на усавршавању и припреми за даље напредовање 
оних који одлично познају српски језик, односно за наставак образо-
вања у средњим школама. Од катихета се тражи да поднесу извештаје 
о катихизацији у својим местима службовања и да доставе податке о 
слушаоцима из IV или VIII разреда, који би се определили за свеште-
ничко или учитељско звање.

 Српски                                                                                                     2 листа

 1921. јуни 6, Качфала
77. Допис Новоградић Александра, српског државног учитеља из места 

Качфала упућен Конзисторији будимској у Сентандреји, у коме на-
води нечасно понашање Милутина Петровића, свештеника админи-
стратора у Качфали. Учитељ тражи да се пошаље изасланик Конзи-
сторије који би утврдио његове наводе и починитеља казнио.

 Српски                                                                                                           2 листа

 1921. децембар 6, Дарда
78. Допис Српске православне црквене општине у Дарди упућен Епар-

хијској конзисторији, у коме им анализира рад свештенства и даје 
примедбе на однос верника према цркви у општинама које су под њи-
ховом ингеренцијом (Бач, Болман, Качфала, Кишфалуба и др.). На-
води да се народ на неки начин изопштио од цркве, да не посећује 
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сакралне храмове и да су на неки начин и свештеници криви за то 
јер недовољно поштују своју узвишену свештеничку службу, и да исту 
подређују својим личним интересима. Стога, се препоручује, да се са 
верницима више сарађује и поради на њиховом духовном освешћењу.

 Српски                                                                                               3 листа

 1921.
79. Допис Српске православне црквене општине /места Дарда/ упућено 

Епархијској конзисторији, у коме се анализира рад свештенства са 
школском децом, ангажовању појаца и уопште функционисању свеш-
тенства и њиховом односу према верницима, који су се према њихо-
вој оцени отуђили од Цркве.

 Српски                                                                                                1 лист

 1921. новембар 26, Дарда
80. Допис Славка Николића, протонотара (водитеља) Епископске канце-

ларије и пароха из Дарде, упућен Васи Долинку, поджупану Барањске 
жупаније у Дарди, у коме га обавештава о гласинама да су мађарске 
власти, Софронија Живковића, јеромонаха и председника Црквене 
општине у Дарди и још неколико Срба, интернирали. Николић захте-
ва да се ово испита и о разлозима интернације обавести Епископска 
канцеларија, односно да се Жупанија заузме за њихово ослобађање.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1921. новембар 25/децембар 8, Сентандреја
81. Допис Георгија, епископа будимског, у име Епархијског администра-

тивног одбора будимског из Сентандреје, упућен Славку Николићу, 
намеснику и водитељу Епископске канцеларије у Дарди, у коме му 
даје сагласност на поднесене извештаје (исказе и обрачуне) благајне 
Српске православне општине у Дарди.

 Српски                                                                                                   1 лист

 1921. новембар 7, Дарда
82. Извештај о стању благајне Српске православне црквене општине у 

месту Дарда достављен Епархијском административном одбору у 
Сентандреји. Приложен је списак претплатника на Гласник, службе-
ни лист Српске православне патријаршије, односно списак дужника 
за претплату, који се односи на српске православне општине у Будим-
ској епархији.

 Српски                                                                                                 3 листа
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 1920. децембар 1/14, Дарда
83. Преписка Георгија, епископа будимског, са свим црквеним општина-

ма у Будимској епархији у вези са претплатом на Гласник, службени 
лист Српске православне патријаршије. Епископ доставља наведеним 
општинама препис дописа администратора Православне српске ар-
хиепископије и митрополије карловачке (у потпису Георгије, епископ 
темишварски, администратор Православне архиепископије карло-
вачке и митрополије српске), којим их позива да се претплате на Глас-
ник.

 Српски                                                                                            4 листа

 1921. новембар 16, Дарда
84. Допис Епархијске канцеларије у месту Дарда упућен Епархијској кон-

зисторији /Епархијски административни одбор/ у Сентандреји, у коме 
их обавештавају о постављењу Светислава Зундановића, јереја у Дар-
ди за администратора у месту (Херцег) Суљош. Наглашавају да је ова 
одлука изнуђена, јер је подржана од виђенијих чланова Црквеног од-
бора у Дарди (Лазар Родић и Дионизије Печујлија), иако по мишљењу 
потписника /потпис нечитак/, представника Епископске канцеларије 
у Дарди, наведени јереј није то именовање заслужио својим радом.

 Српски                                                                                              2 листа

 1921. децембар 1–12, Дарда
85. Преписка Славка Николића, проте, водитеља Епархијске канцеларије 

и среског протонамесника у месту Дарда, са Среским начелством у 
Дарди и бележником у месту Лашко, у вези са поднеском свештеника 
Зундановића, који се на мађарском језику обратио властима у месту 
Суљош, где је постављен за православног свештеника. У свом допи-
су на мађарском језику именовани свештеник се обраћа мађарском 
становништву у месту Лашко и исте моли за помоћ у обезбеђивању 
хране за своју стоку. Овај његов поступак је осуђен као непримерен и 
оцењен да вређа достојанство Српске православне цркве и њега као 
свештеника исте.

 Српски, мађарски                                                                        4 листа

 1922. март 15/28, Сентандреја
86. Допис Георгија, епископа будимског, упућен парохијском свештен-

ству и управи Манастира Грабовац, којим их обавештава да је Свети 
синод Српске православне цркве препоручио свим парохијама и ма-
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настирима да откупе књигу Манастир Раваница, коју је издао Народ-
ни музеј у Београду, и доноси решење којим обавезује све подручне 
парохијалне свештенике и управу Манастира Грабовац да ову књигу 
купе за потребе парохијских књижница и манастирску књижницу. На 
полеђини дописа налази се и допис Епископске канцеларије у месту 
Дарда са обавештењем свештенству да им достављају допис епископа 
будимског, са потписима парохијских свештеника, којим потврђују да 
су исти примили.

 Српски                                                                                                1 лист

 1922. март 15/28, Сентандреја и 1922. мај 22/јуни 4, Дарда
87. Препис дописа Светог синода Српске православне цркве (Београд) 

упућен Георгију, епископу будимском, који он прослеђује паро-
хијском свештенству и управи манастира Грабовац, као и Епархијској 
канцеларији у месту Дарда. Упозоравају се на појаву разних покрета 
религиозног карактера. Један од тих покрета је и Покрет богомољаца 
и захтев Синода је да се на њихов рад обрати посебна пажња, јер је 
уочена тенденција да се тај Покрет шири међу „простом масом” и да 
су вође тог Покрета махом људи са села.

 Српски                                                                                                 1 лист

 1922. март 15/28, Сентандреја и 1922. мај 22/јуни 4, Дарда
88. Препис дописа Светог синода Српске православне цркве (Београд) 

упућен Георгију, епископу будимском, који он прослеђује Николић 
Славку, среском протонамеснику у Дарди, са захтевом да се препору-
ка Светог синода испоштује. Скреће се пажња на допис Министарства 
вера којим се извештава Свети архијерејски синод, да се свештенство 
некоректно понаша у наплати својих паушала, и да је дошло у сукоб са 
парохијанима. То у суштини манифестује њихову грамзивост за нов-
цем, што је у сукобу са интересима државе и њених законима, а пре 
свега са канонима православне вере.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1922. април 18/мај 1, Сентандреја
89. Допис Епархијског административног одбора будимског, са седиштем 

у Сентандреји упућен Славку Николићу, протонамеснику и водитељу 
Епископске канцеларије у Дарди, којим траже да им се достави ис-
каз (попис) српских душа у подручним црквеним општинама за 1922. 
годину. Обавештавају да им достављају налоге за уплату приноса за 
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Епархијски фонд и епархијске просветне приносе за 1922. годину, 
који су утврђени по општинским парохијама, а који до тада нису били 
уплаћени. На полеђини документа су исказани подаци о дуговању на-
ведених приноса за парохије које припадају Епархијској канцеларији 
у Дарди.

 Српски                                                                                                     1 лист

 1922. март 15/25, Сентандреја
90. Службена белешка о примопредаји дужности између Милана Косто-

вића, јереја у месту Шиклош, и Светислава Зундановића, дотадашњег 
јереја у истом месту, коју Георгије, епископ будимски, доставља Слав-
ку Николићу, пароху и протонамеснику у месту Дарда. Примопре-
даја се односи на пријем 12.000 јел. круна (или 25.789,90 мађ. круна) 
и упутства у вези са пријемом осталих црквених утвара и штедних 
књижица, која се налазе у Епископској канцеларији у Дарди, а која се 
односе на најам парохијског дома.

 Српски                                                                                            1 лист

 1922. март 11, Сентандреја
91. Допис Георгија, епископа будимског, упућен Министарству вера 

Краљевине СХС у Београду, којим тражи да се укине наредба Обласне 
финансијске дирекције за БББ (Банат, Бачку и Барању) у Новом Саду, 
да се свештенству у Барањи укида право на додатак на скупоћу, због 
тога што уживају и користе целу сесију на 32 јутра земље.

 Српски                                                                                   1 лист

 1922. март 15/28, Сентандреја
92. Извод из седнице Епархијске конзисторије будимске, одржане у Сен-

тандреји 15/28. 3. 1922. године, којим се констатује да су подручна 
парохијска звања, осим Веменског и Дарђанског среза, поднели нега-
тивне извештаје о прелазима верника из једне у другу веру. Наводе се 
случајеви у местима: Помаз, Мохач, Калаз и Пешта.

 Српски                                                                                                  1 лист

 1922. март 23/април 5, Осек
93. Допис упућен др Бранку Грчићу, лекару из Осека, којим га обавешта-

вају да га је Управа друштва Сирочадског дома „Штиљановић”, који 
је смештен у месту Беље, изабрала за заводског лекара. Уједно га оба-
вештавају да се његово ангажовање не може хонорисати и да би овај 
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посао радио на добровољној бази. Поред њега на том послу ради и др 
Бранко Муачевић, заводски лекар.

 Српски                                                                                                   1 лист

 1921. децембар 21/јануар 3, Сентандреја
94. Допис Епархијске конзисторије будимске са седиштем у Сентандреји 

(у потпису Георгије, епископ будимски) упућен Епископској канцела-
рији у месту Дарда, односно Славку Николићу, пароху и намеснику 
Епархијске канцеларије, о разрешењу пароха у њиховој епископији и 
постављењу нових на њихова места. Тако се у Херцегсуљушкој паро-
хији уместо јереја Милутина Чупића за новог пароха постављају јереј 
Дионисије Мијатовић и јереј Светозар Панић, за привремене админи-
страторе наведене парохије до доласка протојереја Душана Андрића, 
дотадашњег пароха у месту Мајиша, који је на то место постављен. 
Спомиње и решавање молбе јереја Светислава Зундановића за адми-
нистратора Херцегсуљошке парохије, ради привременог ухлебљења, 
која се одбија и враћа на решавање Министарству вера, јер наведени 
свештеник није свештеник Будимске већ Пакрачке епархије.

 Српски                                                                               1 лист

 1922. април 28, Кишфалуба
95. Препис Записника са ванредне Скупштине Српске православне црк-

вене општине у месту Кишфалуба одржане 13. 4. 1922. године на којој 
су изабрани нови скупштинари (трећина скупштинара).

 Српски                                                                                                      2 листа

 1922. април 28, Кишфалуба
96. Препис са ванредне седнице Скупштине Српске православне црквене 

општине у месту Кишфалуба, одржане 24. 4. 1922. године, на којој су 
решавана следећа питања:

 – Утврђивање ценовника за обред венчања
 – Одлука за уступање послова за чишћење и одржавање гробља
 – Исплата трошкова перовођи Црквене општине, Новоградић Алек-

сандру, за административне трошкове
 – Питање осигурања црквене општинске зграде
 – Питање оправке звона, зграде цркве и подрума у црквеном винограду
 – Уплата црквеног приреза и претплате за Гласник Српске патријар-

шије
 – Исплата награде Тинки Хорват (1 хват дрва и 300 К)
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 – Продаја коља које је купљено за потребе цркве а није плаћено
 – Одлука о повишењу плата свештеницима, од 1. 1. 1922. године и одлу-

ка да се иста конвертује од круна у динаре.
 Српски                                                                                                       2 листа

 1923. децембар 8/21, Ср. Карловци
97. Допис Патријаршије Српске православне цркве у Сремским Карлов-

цима упућен Епархијској канцеларији у Дарди, којим их обавешта-
вају да им достављају 10 примерака Божићне посланице патријарха 
српског Димитрија, које треба испослати старешинама свих право-
славних цркава у Епархији.

 Српски                                                                                         2 листа

 1924. фебруар 19/март 3, Нови Сад
98. Допис Ђорђа Велића, пароха у Новом Саду, упућен свим парохијским 

свештеницима у Епархији бачкој, у вези са финансирањем Мировин-
ског фонда свештеничких удовица и њихових сирочади. У прилогу 
архивирани су дописи свештеника из места Епархије бачке који подр-
жавају његову иницијативу да се Фонд оснажи повећањем доприноса 
и ојача, како би се на адекватан начин решило ово питање.

 Српски                                                                                         16 листова

 1932. август 15/28, Бачко Петрово Село
99. Допис Српске православне црквене општине у месту Бачко Петро-

во Село упућен Црквеном суду Епархије бачке у Новом Саду, којим 
тражи да се донесе нова одлука о разрезу црквеног приреза на непо-
средни државни порез од 10%. Црквено-општински збор предлаже 
да се због тадашњих тешких материјалних и финансијских прилика 
не може расписивати црквени прирез, јер су порезници толико опте-
рећени државним, бановинским и општинским наметима да не могу 
да удовоље плаћању црквеног општинског приреза. Једини излаз из 
овог проблема је да се прода комплекс црквене општинске земље и 
да се умоли Црквени суд Епархије бачке у Новом Саду, да ову одлуку 
Црквеног збора подржи.

 Српски                                                                                                  1 лист

 1933. мај 1–3, Софија
100. Протокол (записник) са седнице одржане 28. и 29. 4. 1933. године у 

Софији у Рилском манастиру, између Југословенског националног 
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савета и Светског савеза за међународно пријатељство и Бугарског 
националног савета, у вези са будућом сарадњом ових верских пра-
вославних конфесија. На наведеном састанку је договорена сарадња 
између двеју цркава и да иста буде у духу православне вере и начела 
који ту веру карактеришу.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1937. март 17/30, Темишвар
101. Примедбе православног српског свештенства Епархије темишварске 

на текст Црквене конвенције склопљене између краљевина Румуније 
и Југославије 1934. године. Примедбе су евидентиране на седници из-
асланства свештенства Православне српске цркве у Румунији одржа-
не у Темишвару 17/30. 3. 1937. године. Црквена конвенција склопљена 
између краљевина Румуније и Југославије убудуће регулише односе 
Српске православне цркве на територији румунског Баната (Епархија 
вршачка и темишварска) и Румунске православне цркве (Епархија 
арадска и карансебешка), која би убудуће била организована као је-
динствена епархија, под јурисдикцијом викара у звању архијереја, са 
седиштем у Вршцу (за српског православног викара) и у Темишвару 
(за румунског православног викара).

 Српски                                                                                             12 листова

 1935. март 5, Вршац
102. Допис епископа банатског са седиштем у Вршцу упућен Епархијском 

школском одбору у Темишвару, у коме се тражи да се предузму све 
потребне мере да се спроведу одлуке Конвенције потписане између 
Краљевине Румуније и Краљевине Југославије, о финансирању и 
обезбеђењу услова за рад српскоправославних основних приватних 
школа у Румунији, као и Учитељске школе и Гимназије у Темишвару. 
За организацију и рад наведених школа задужује се Школски одбор 
Српске православне епархије темишварске, који треба да обезбеди 
квалификоване кадрове за рад у наведеним школама и обезбеди фи-
нансијска средства за рад истих, а која ће се дистрибуирати преко Ми-
нистарства иностраних послова Краљевине Југославије.

 Српски                                                                                                   1 лист

 1935. март 1, Темишвар
103. Циркуларни допис који потписује епархијски бележник Слободан Ко-

стић, прота из Темишвара (по налогу епископа) упућен Протопрезви-
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терском звању соколовачком и управама манастира: Златица, Базијаш 
и Кусић, и свим црквеним општинама и парохијским звањима прото-
презвитерата соколовачког. Посебно се истиче потреба за оснивањем 
српских вероисповедних основних школа, које по Конвенцији између 
краљевина Румуније и Југославије треба да се оснују и заживе.

 Ради спровођења одредаба Школске конвенције изаслани су пред-
ставници Одбора: Слободан Костић, прота и епархијски бележник; 
Александар Атанацковић, окружни протопрезвитер соколовачки и 
Михајло Попов, школски референт, који треба да изађу на лице места, 
где живе Срби, и објасне резултате Конвенције.

 Српски                                                                                               2 листа

 1933. септембар 17/30, Темишвар
104. Циркуларни допис Епархијског школског одбора у Темишвару до-

стављен свим црквеним општинама, парохијским звањима и учитељ-
ству Епархије темишварске, у вези са оснивањем и радом српских ве-
роисповедних православних основних школа у Румунији. Истиче се 
коректан однос Владе Краљевине Румуније према оснивању и раду 
српских вероисповедних основних школа, и посебно потреба под-
стицања и залагања за оснивањем српских школа у пределима поред 
реке Дунав, у Банатској клисури, где деца српске националности до 
тада нису имали могућност да се образују на српском језику, већ су 
наставу слушали на државном језику, који нису разумели. По Школ-
ској конвенцији коју су потписали краљевине Румунија и Југославија 
предвиђене су три врсте школа:1. Српска вероисповедна основна 
школа; 2. Основна државна српско-хрватска школа, и 3. Приватна 
школа, са наставним језиком на српском језику. За све три врсте шко-
ла учитеље поставља Краљевина Југославија и исте финансира, доно-
си наставне програме и врши надзор над њиховим радом.

 Српски                                                                       3 листа

 1933. април 27/мај 8, Софија
105. Извештај о посети Делегације Српске православне цркве, у функцији 

делегата Југословенског националног савета, Краљевини Бугарској, 
односно њиховом Националном савету. Делегација Југословенског 
националног савет је била у саставу: епископ охридско-битољски; др 
Војислав Јанић, епископ бачки и Миливоје Петровић, београдски ка-
тедрални парох, протопрезвитер-ставрофор. Сврха посете је била да 
се на највишем нивоу регулишу односи између два савета, односно 
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између две братске цркве, чији односи су до тада били поремећени. 
У овим разговорима су поред делегација цркава учествовали и пред-
ставници власти (министар унутрашњих дела Бугарске, А. Гиргинов, 
који је тада замењивао и председника владе и министра иностра-
них дела). Наведене делегације је примио и Њ. В. краљ Борис и Њ. 
В. краљица Краљевине Бугарске 30. 4. 1933. године. Од 1. 5. до 3. 5. 
1933. године црквене делегације краљевина Румуније и Југославије 
су у Рилском манастиру, преговарале о даљој сарадњи двеју цркава 
(Бугарске и Српске), у циљу отклањања неспоразума. Наведени раз-
говори су завршени усвајањем сасвим уопштене Резолуције, којом се 
констатује да односи двеју цркава морају да се поправе и да се неспо-
разуми што пре реше на добробит обе „сестринске” цркве.

 Српски                                                                                              12 листова

 1942. септембар 18, Нови Сад
106. Решење православног епископа Епархије бачке (у потпису Иринеј, 

епископ бачки), којим се утврђује висина пензије Мирјани Маливук, 
ћерки преминулог свештеника Гаврила Јовановића – Маливука.

 Српски                                                                                   1 лист

 1943. јуни 9, Теребља
107. Допис који потписује /потпис нечитак/ настојатељ прихода Право-

славног руског храма у месту Теребља (Закарпатска Русија) упућен 
Иринеју, православном епископу бачком. Износе се проблеми у раду 
наведеног храма и тражи заштита и подршка у раду.

 Руски                                                                                         2 листа

 1943. децембар 15/28, Мукачево
108. Допис игумана Теофана, администратора Мукачевско-прјашевске 

епархије и архијерејског заменика, упућен Иринеју, православном 
епископу бачком, у коме се захваљује на подршци коју је дао право-
славним Карпаторусима, који живе у Сремским Карловцима и они-
ма који живе на Карпатима. Приложен и препис текста Привремено 
канонско уређење Православне мукачевско-прјашевске епархије, са се-
диштем у Мукачеву (Закарпатска Русија), које је послао и Министар-
ству вера и просвете Мађарске.

 Српски                                                                                         7 листова
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 1943. децембар 29, Мукачево
109. Допис игумана Теофана, администратора Мукачевско-прјашевске 

епархије и архијерејског заменика, упућен министру у Министарству 
вера и просвете Мађарске, којим га обавештава да му доставља текст 
Привременог канонског уређења православне Мукачевско-прјашев-
ске епархије. /прилог недостаје/

 Српски                                                                                                  2 листа

 1944. септембар 24, Нови Сад
110. Епархијски управни одбор православне Епархије бачке (у потпису 

Иринеј, епископ), на захтев Српске православне црквене општине у 
Старом Бечеју, доноси одлуку о финансирања поправке салашке згра-
де из Задужбине Петра Војновића.

 Српски                                                                                                  2 листа

 1944. март 9, Нови Сад
111. Допис уд. Спасе Басарин упућен Управном одбору Епархије бачке у 

Новом Саду са молбом да јој доделе помоћ за издржавање, јер јој је 
један од синова, онај који је издржавао у заробљеништву, а други на 
војној служби и помоћ добија његова супруга, која њу неће да пома-
же. На акту постоји забелешка да се одобрава 20 пенга, коју потписује 
Иринеј, епископ бачки.

 Српски                                                                                                  1 лист

 1876–1911/1912. Нови Сад
112. Персонални досијеи (способник) о кретању у служби српских на-

родних вероисповедних учитеља и учитељица у Епархији бачкој, 
закључно са 1911. годином. У досијеима постоје подаци о учитељима 
и учитељицама који су службовали од 1876. до 1911/12. године. Уне-
ти следећи подаци: 1. Основни биографски подаци; 2. Место службо-
вања; 3. Породично стање; 4. Учитељско службовање (место и датум 
службовања, број декрета и др.); 5. Учитељска берива (плата и остали 
приходи); 6. Подаци о служби и раду (допусти, награде, похвале и од-
ликовања, споредна занимања, дисциплинске казне).

 Српски                                                                                           189 листова
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Кутија 8

 1893. новембар 15, Сивац
1. Записник сачињен 15. 11. 1893. године у месту Стари Сивац на састан-

ку поглавара места у вези са утврђивањем висине учитељских плата 
у Православној основној школи. Том приликом су утврђени елементи 
за обрачун пензијског основа.

 Мађарски                                                              12 листа

 1895. октобар 12/24, Сивац
2. Дописи Српске православне црквене општине у месту Стари Сивац, 

којим се даје преглед (опис) Српске православне вероисповедне шко-
ле у Протопрезвитеријату Сомборске епархије, а који се односи на 
школу у Сивцу и списак вероисповедник учитеља и учитељица у ме-
сту Сивац, са њиховим основним биографским подацима, као и пода-
цима о кретању у служби.

 Српски                                                                                      2 листа

 1896. јануар 7, Шандор
3. Допис Српске православне црквене школске општине у месту Шандор 

у коме се дају подаци о Српској православној вероисповедној школи 
у месту и списак српско-православних вероисповедних учитеља у ме-
сту Шандор 1895. године.

 Српски                                                                                             1 лист

 1896. јануар 12, Бајша
4. Опис Српско православних вероисповедних школа у Протопрезви-

теријату сомборском, Епархије бачке крајем 1895. године (табеларни 
приказ).

 Српски                                                                                                 2 листа

 1896. Стари Стапар
5. Допис Православног српског парохијата у месту Стари Стапар којим 

се доставља списак српско-православних вероисповедних учитеља и 
учитељица, који службују у месту Стари Стапар, са подацима о дота-
дашњем раду у служби (место и година рођења, датум постављења, 
стечено звање и дипломе, стране језике које говоре, оцене о њиховом 
раду и подаци о њиховим примањима).

 Српски                                                                                   1 лист



51

 1901/1902. Пивнице, Силбаш, Ст. Футог, Ст. Паланка, Товаришево, 
Обровац, Нови Сад

6. Искази о стању у Срп. прав. вероисповедним школама у местима: 
Пивнице, Силбаш, Ст. Футог, Ст. Паланка, Товаришево, Обровац и 
Нови Сад са стањем броја ученика у школској 1901/1902. години. Дају 
се подаци о броју уписане деце у школе, тешкоћама које се јављају у 
похађању наставе и стварном броју деце која похађају наставу.

 Српски                                                                                         7 листова

 1902. август 13/26, Станишић
7. Записник са Скупштинске седнице Учитељског збора Сомборског 

протопрезвитеријата одржане у месту Станишић, 13/26. 8. 1902. годи-
не, на коме су разматрана следећа питања:

 – Предлог да се Скупштинска седница Епархијског школског одбора 
одржи 13/26. 8. 1902. године у месту Станишић

 – разматрање и усвајање предлога стручних радова учитеља и учи-
тељица

 – усвајање плана рада са средњошколском децом
 – разматрање рада одборника Школског одбора (присуство седница-

ма и др.)
 – изјава саучешћа удови М. Силашког, и
 – договор око одржавања следеће седнице („Збора”), који је предвиђен 

да се одржи у месту Брестовцу.
 Српски                                                                                          6 листова

 1905. август 17/30, Суботица
8. Записник са седнице Српског православног учитељског збора Сом-

борског протопрезвитеријата, одржане 17/30. 8. 1905. године у Субо-
тици, којом је председавао Александар Јорговић, епархијски школски 
референт бачки и будимски.

 На седници су решавана следећа питања:
 – Прочитан је извештај о раду Одбора Збора у периоду од 20. 4/3. 5. 

1905. године до 17/30. 8. 1905. године
 – Саслушани су реферати на разне теме које су у домену рада Збора
 – Констатовано је да референти своје теме некоректно обрађују у ре-

фератима и предложено је да се изради Упутство о обради тема и са-
чињавању реферата

 – Прихваћен је закључак да референти своје реферате доставе Пред-
седништву, два месеца пре одржавања Збора, како би „критичари” 
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(рецензенти) могли да припреме своје мишљење. Тако је покренуто и 
питање рада осталих зборовских одбора (Католички учитељски збор 
и остали зборови), које исто треба известити о овом закључку

 – Посебно је истакнута важност практичног рада са децом, и суге-
стија, да се предност у практичном раду са децом додељује искуснијим 
члановима Збора

 – Предложено је да се чланарина Збора подигне са 50 фил. на 2 кр. 
(или 1 кр.), и да се од прикупљеног новца, оснује Библиотека Збора

 – Донета је одлука да се перовођама Одбора дају дневнице из Касе 
Збора

 – Разматране су рецензије на тада презентоване реферате и махом су 
све прихваћене, сем рецензије рада гђице. Ружице Мрђенов под нази-
вом Разговор о Богу као створитељу свега што постоји, који је враћен 
на дораду

 – Посебно су разматране примедбе А. Јорговића, епархијског школ-
ског референта бачког и будимског, који истиче неусаглашеност про-
грама у предмету Наука о вери (тумачење Катихизиса), који се предаје 
у Српским народним школама. Такође, А. Јорговић тврди да многа 
деца, која су дошла до VI разреда не знају да читају српски текст, и ако 
и знају на интерпункцију не пазе

 – Договорено је да се следећа седница Збора одржи у месту Дероње, и 
да се будућим референтима доставе дописи са задатим темама

 Српски                                                                                                8 листова

 1898. јуни 26–1909 септембар 1, Нови Сад/Будимпешта
9. Документација у вези са адаптацијом зграде Српске новосадске ве-

лике гимназије у Новом Саду (предрачуни, рачуни и признанице о 
исплати извршиоцима радова, у периоду 1898–1909. године и др.).

 Српски                                                                                        23 листа

 1908/1909. Карловци
10. Исказ о потребама Карловачке гимназије за школску 1908/09. годину, 

за издржавање учитељског особља, гимназијских лекара и послуге.
 Српски                                                                                              2 листа

 1911/1912. Нови Сад/Карловци
11. Сумарни статистички исказ о Српским народним основним школама 

у Епархији бачкој 1875–1911/12. године.
 Српски                                                                                                   22 листа
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 1915. Нови Сад
12. Извештаји Српске православне црквено-школске општине у Новом 

Саду о примању, издавању и материјалном положају Општине у 1915. 
години упућен Епархијској конзисторији. Поред текстуалних извеш-
таја достављени су и табеларни прикази, у којима се дају подаци о 
приходима и расходима свих цркава на територији Општине Нови 
Сад и задужбинама, којима рукује Црквена општина. Дају се подаци 
о приходима и расходима следећих задужбина: Задужбини Луке Ми-
ловановића и сестре му Марије Петровић; Задужбини Атанасија М. 
Гереског; Задужбини Марије Трандафил; Задужбини Јована и Марије 
Трандафил; Задужбини Јулијане М. Михајловић; Задужбини Јуле Ра-
донић; Задужбини Симе и Катарине Ђорђевић и Задужбини Ђорђа Ф. 
Недељковића.

 Српски                                                                                            30 листова

 1911/1912–1919/1920. Нови Сад
13. Искази (статистички подаци), обрађени на формуларима Српске 

православне црквене општине Епархије бачке, који се односе на све 
српске народне основне школе у Епархији бачкој у периоду 1911/12–
1919/20. године. У формуларима се децидно наводе називи основних 
школа по местима и стање истих у погледу: броја становника у месту 
и броју учитеља; стања школских зграда и опреме у школама; додат-
них објеката (школски врт, пчелињак и гимнастичко вежбалиште); 
школска књижница са училима, школским књигама и школским при-
бором; подацима о почетку рада школе, прославама, излетима и ор-
ганизовању завршних испита; извештаји о упису полазника (ђака) и 
евиденција о њиховом успеху; питање изостанака са наставе и здрав-
ствено стање полазника (ђака) и преглед школских трошкова и њихо-
во покриће.

 Српски                                                                                        126 листова

 1943. децембар 28. и 1944. јануар 15, Нови Сад
14. Записници са седница Управног одбора Српског православног учи-

тељског конвикта у Новом Саду, одржаних 28. 12. 1943. и 15. 1. 1944. 
године, у канцеларији Српске православне црквене општине. Пре 
преласка на редован рад, председник обавештава УО, да је донета 
одлука да Конвикт настави са радом, али само делимично. На седници 
решавана су следећа питања:

 – Решено је да се дотадашња управа Конвикта суспендује и да се зграда 
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Конвикта у ул. Николајевска и надаље оставља на употребу „Мушком 
кр. држ. дечачком заводу средњошколаца”, уз обавезу плаћања кирије. 
Такође, је утврђено да се обаве неопходне оправке крова зграде Кон-
викта и да се тим поводом затраже понуде лимара и зидара.

 На седници одржаној 15. 1. 1944. године решавана су следећа питања:
 – Председник је поднео извештај о раду Конвикта и извештава о ин-

тересовању учитеља из места у Војводини, о смештају њихове деце у 
Конвикт

 – Разматран је извештај председника о плаћању кирије од стране ки-
риџија који су користили простор у Конвикту, као и извештај о упису 
камате на све уложне књижице, сем књижица Хипотекарне банке и 
Савеза земљорадничких задруга

 – Прихваћен је и извештај председника о извршеној примопредаји 
друштвеног имања између Јована Медурић и Петра Шећерова 

 – Председник је известио УО да није могао да поднесе комплетан 
извештај о имовном стању Конвикта, јер дотадашњи рачунополагач 
Петар Деђански, који је заменио Косту Пиљу, није поднео комплетан 
извештај.

 Сачуван је и препис Записника који је вођен у Новосадској просвет-
ној испостави I степена, 30. 12. 1943. године, којим је извршена при-
мопредаја докумената Конвикта између др Тибора Фекетеа и Душана 
Ружића, који је преузео тестаменте дародаваца, уложне књижице за-
дужбинара, вредносне папире и остала документа која се тичу рада 
Конвикта. Износе се финансијски показатељи о раду Конвикта за пе-
риод 1940–1944. године, као и попис комплетне документације која 
се преузима: Рачунске књиге 1920–1941, Записници управног одбора 
1899–1941, Записници Економског одбора 1934–1941. и разна доку-
ментација из периода 1908/09–1941. године, а која се односи на сле-
деће: ђачка штета, питомачка пристојба, дневници конвиктског жи-
вота, дневник питомаца, и друго.

 Српски                                                                                               21 лист
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Кутија 9

 1893. септембар 15/27. и 1893. октобар 29/новембар 10, Сомбор
1. Искази о учитељским платама, презентовани на утврђеним формула-

рима, које је попунила Месна православна црквена општина у Сомбо-
ру, а на основу података добијених од Месног српског православног 
вероисповедног Школског одбора у Сомбору.

 Српски                                                                 21 лист

 1895. фебруар 24./март 8, Сомбор
2. Допис Српске православне црквене општине у Сомбору упућен 

Школском надзорништву Епархије бачке у Новом Саду, којим их оба-
вештавају да им достављају исказе о учитељској дотацији, и моле их 
да им исте врате, јер су исти једини примерак који се чува у архиви.

 Српски                                                                              2 листа

 1911. децембар 6/19, Жабаљ/Стари Бечеј
3. Обрасци „Способници” које су попуњавали српски нар. вероисповед-

ни учитељи (учитељице), а потврђивали школски управитељи. Жарко 
Чичовачки, учитељ, и Милева Михајловић, учитељица, који су служ-
бовали у Жабљу, и Светозара Пирошки, учитељ из Старог Бечеја.

 Српски                                                                                       3 листа

 1913. новембар 29/децембар 12, Нови Сад
4. Преглед издавања Црквено-школске општине Жабаљ за 1912. годину, 

на који је дато одобрење Конзисторије бачке, на седници одржаној 29. 
11/12. 12. 1913. године у Новом Саду.

 Српски                                                                                             4 листа

 1919. октобар 25, Дероње
5. „Исказ”, сачињен на формулару, који се односи на податке о парохији 

и парохијским свештеницима – Софроније Јаконић, парох у месту Де-
роње.

 Српски                                                                                               1 лист

 1911/12–1919/20, Нови Сад
6. „Искази” урађени на формуларима које је утврдила Епархија бачка, у 

које се уносе подаци о стању српских народних основних школа, које 
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у префиксу имају назив „вероисповедне” и надаље се карактеришу 
као: обосполне, салашке, градске – варошке, селишне, средишне, жен-
ске, мушке, четвороразредне, шесторазредне, мешовите и забавишта.

 Српски                                                                                   218 листова

Кутија 10

 1906. април 15/28, Нови Сад
1. Допис јереја Душана Петровића, пароха у месту Надаљ, упућен Па-

тронату Свештеничког удовичког мировног фонда бачког у Новом 
Саду, којим даје изјаву и пристанак да се мировина његовој породици 
са дотадашњих 800 круна, повиси на 1.000 круна.

 Српски                                                                                            2 листа

 1920. август 25, Беатенберг (Beatenberg)
2. Говор захвалности Вилоби Дикинсона (Willoughby Dickinson), секре-

тара Светске организације за међународни рад цркава (верске конфе-
сије), на скупу Међународног комитета у Беатенбергу од 25. до 28. ав-
густа 1920. године. Пријем у Берну од стране националног саветника 
Шуарда (Chuard) у име Швајцарске владе.

 Немачки                                                                                              3 листа

 1920. јул, Женева (Genf)
3. Документ Светске организација у сврху подстицања међународног 

пријатељства помоћу цркава (верских конфесија), који је припремљен 
за конференцију Међународног комитета која се одржавала од 25. до 
28. августа 1920. године /место није назначено/. У документу се по-
себно истиче Извештај Радног-Поткомитета (Arbeits-Subkomitees) 
који је конституисан 17. Резолуцијом у Хагу 1. октобра 1919. године 
на основу које Радни-поткомитети подноси извештаје међународ-
ног комитета о скуповима Комитета. Након тадашњег конституи-
сања Радни-поткомитет се састао 2. октобра 1919. године у Вазенару 
(Wassenaar) у Холандији, а 20. априла и 1. маја 1920. године у Женеви 
ради састављања овог извештаја. У извештају се посебно истичу пи-
тања око финансија, штампе, других резолуција, Радних савеза, ино-
страних мисија, као и конституисање нових земаљских комитета у ев-
ропским државама Белгији, Мађарској, Финској, Естонији, Летонији 
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и да се поред осталих представника земаља спомиње и Југославија 
односно њихови представници односно чланови православни као и 
протестантски: председник митрополит Иларион Радонић , секретар 
др Војислав Јанић и секретар за протестантску цркву: парох Шумахер 
(Schuhmacher).

 Немачки                                                                                20 листова

 1928. фебруар 1, Берлин – Вилмерсдорф (Berlin – Wilmersdorf)
4. Адолф Дајсман (Deismann), професор и председник Комисије за еку-

менску сарадњу професора теологије, доставља допис Стокхолмске 
светске црквене конференције односно Светске конференције за 
практично хришћанство (Weltkonferenz für Praktisches Christentum), 
која је и поставила ову Комисију у Стокхолму 1925. године, Теолошком 
факулету у Атини, Константинопољу – Халки (Konstantinopel – Halki) 
и у Черновцу (Czernovitz, Украјина), са наведеним тачкама рада који 
су све задаци Комисије, као и у прилогу списак теолога – комисије 
(професора, епископа) Светске конференције за практично хришћан-
ство са њиховим адресама по државама света.

 Немачки                                                                                         6 листова

 1928. август 11, Ајзенах (Eisenach)
5. Програм предавања друге Британско-немачке теолошке конферен-

ције од 11. до 17. августа 1928. године одржане у Вартбург хотелу 
(Wartburg) у месту Ајзенах, коју организује Стокхолмска светска кон-
ференција за практично хришћанство, са Комисијом коју је постави-
ла ради екуменске сарадње професора теологије.

 Немачки                                                                                                2 листа

 1928. август 18, Женева
6. Документ сачињен од стране Ворта М. Типија (Worth M. Tippy) и Хан-

са Шенфелда (Schönfeld), односно Меморандум и предлози који се од-
носе на организацију Међународног социјално-научног института, у 
којем су изнети предлози рада и коментари везани за будућност Сток-
холмског покрета, који ће наводно зависити од успеха Женевског ин-
ститута. Институт у Женеви је почео да објављује успешно научни 
часопис Стокхолм и Живот и рад (Stockholm и Life and Work). Надаље 
је представљен план рада Института, односно Организације, Научног 
департмана /научни програм, предлог тема за истраживање/, буџет 
итд.

 Немачки                                                                    7 листова
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 1928. август 2, Праг
7. Дневни ред  Одбора (Fortssetzungsausschuss) Стокхолмске Светске 

конференције за практично хришћанство, који се одржавао од 2. до 
5. септембра 1928. године у Прагу, а којим је председавао митрополит 
Тиатира (Thyatira).

 Немачки                                                                                             3 листа

 Б. д. и б. м.
8. Извештај Међународне хришћанске комисије за штампу (Internationale 

Christliche Pressekommision), састављен након 3. састанка. На 1. 
састанку у Винчестеру (Winchester) током конференције Стокхолм-
ског одбора први пут се појавила идеја и план на тему „Апостолат 
штампе” („Der Apostolat der Presse”) који би требао бити представљен 
на Келнском (Köln) скупу за штампу у 1928. години. Након тог 1. 
састанка одржан је 2. састанак у Лозани (Lausanne) 10. августа 1927. 
године на којем су председавајући поставили камен темељац за Радни 
програм Комисије и закључили да се за наредно пролеће (1928.) сазове 
састанак „континенталних чланова” Комисије ради припреме Келн-
ског скупа. Тај састанак је одржан у Женеви 8. фебруара 1928. године 
на којем је дата сагласност за успостављање хришћанског посебног 
одељења (christliche Sonderabteilung) за Келнски скуп везан на тему 
штампе и састављен нацрт програма за први Међународи хришћан-
ски скуп на тему штампе у Келну предвиђен за средину августа 1928. 
године. 

 Немачки                                                                                     5 листова

 1928. новембар 19.
9. Списак дописника из Југославије за часопис Живот и рад (Life&Work).
 Немачки                                                                                           1 лист

 1928.
10. Штампани примерак документа под називом „Разоружавање” који у 

суштини представља Резолуцију предложену од стране Међународ-
ног комитета (Abrüstung. Resolution vorgeschlagen vom Internationalen 
Komitee).

 У наведеном документу, а на основу чињенице да се и даље осећају 
немири и несигурност међу људима по државама (страх од из-
бијања новог рата), а у организацији Светске организације за међу-
народну пријатељску сарадњу цркава (Weltbund für Internationale 
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Freundschaftsarbeit der Kirchen) позивају се све хришћанске цркве да 
на Конгресу, који ће се одржати у Прагу у августу 1928. године, да се 
обавежу како ће својим државама пренети поруку мира, односно да 
су све државе чланице Друштва народа (Völkerbund) и да своје ору-
жане снаге морају да ограниче сходно пакту Друштва народа, као и 
да поштују свети ред из Јеванђеља „прво тражите Царство Божије” 
(suchet am ersten das Reich Gottes).

 Немачки                                                                                                3 листа

 1928.
11. Извештај Финансијског одбора, који потписује Д. Штанге (Stange) а у 

којем се предвиђа буџет за Стокхолмски одбор, који ће бити покриван 
на три једнаке групе, односно на три једнака дела: европски, британ-
ски и амерички, а након скупа Одбора у Атини предложиће се да се 
буџетским трошковима прикључе и 4. и 5. група.

 Немачки                                                                                                   3 листа

 1930. август.
12. Документ под насловом Светска организација ради подстицања 

међународног пријатељства помоћу цркава (верских конфесија), који 
је усвојен на заседању Међународног одбора августа 1930. године. По-
себан извештај руководећег Пододбора о пословању, предат 25. ав-
густа 1920. године, налаже да се састави нови програм пословања о 
којем ће се дискутовати на састанцима Комитета и Одбора. Предлаже 
се да скупове Међународног одбора сваки пут предводи други пред-
седник (или представник) Одбора своје земље, на првом скупу ће то 
бити амерички делегат, на другом швајцарски, на трећем француски, 
на четвртом аустријски и на петом британски. Такође, се предлаже 
да се члановима Пододбора који броји 14 чланова из 12 различитих 
земаља додају још чланови, тако да у Пододбору буду заступљени по 
један представник своје земље, тако да се бирају и предлажу члано-
ви из следећих земаља: 1. Грчка: професор Аливизатос (Alivisatos), 2. 
Аустрија: др Бет (Beth), 3. Чехословачка: професор Зилка (Zilka), 4. 
Српско-хрватска словенска држава: др Јанић, 5. Јапан: др Гилберт Бо-
улс (Gilbert Bowles), 6. Румунија: професор Деметресу (Demetresou), 
7. Бугарска: архимандрит Стефан. Такође се предлаже конституисање 
редакција Комитета. За чланове тог Комитета предлажу се др А. Браун 
(A. Brown), мр Хамилтон Холт (Mr. Hamilton Holt), др Чојси (Choisy), 
Сиг. Фалки (Sig. Falchi), Дин од Ворчестера (Dean of Worcester), Пастер 
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Ле Сер (Pasteur Le Seur), који би били прихваћени и од интернацио-
налног Комитета. Вицепредседнике бирају руководиоци Одбора чији 
број не сме да пређе пет чланова. Такође, констатовано је да би треба-
ло конституисати и Финансијски комитет.

 Немачки                                                                                              4 листа

 1931. април, Женева
13. Одељење за истраживање Социјално-научног института обавештава 

пароха /није наведено име/ да му доставља часопис издат од стране 
горе наведеног Института у заједничкој сарадњи са енглеским и кон-
тиненталним теолозима и међународним економима. Између осталог 
часопис се бави актуелним питањима економске кризе и налаже да се 
црква и хришћани боље залажу за успостављање боље економије. На-
води се цена свеске, тј. тог издања и да се у прилогу налази уплатница 
са износом који треба уплатити. /наведена уплатница није сачувана/.

 Немачки                                                                                  1 лист

 1931. мај 25, Беч
14. Документ носи наслов Први међународни религијско-психологијски 

конгрес у Бечу од 25. до 30 маја 1931. године. Месни одбор доставља 
учесницима Програм горе наведеног Конгреса и обавештава их о 
важности благовременог резервисања смештаја, сређивању потреб-
них виза за поједине земље, организовањем туристичког боравка за 
време трајања Конгреса и у прилогу доставља образац који треба по-
пунити и вратити до 10. маја 1931. године.

 Немачки                                                                                             4 листа

 1931. мај 5, Женева
15. Др Ханс Шенфелд, директор Одељења за истраживање Међународног 

социјално-научног института и руководилац Одељење управе, оба-
вештава владику Иринеја, српско-ортодоксне цркве у Новом Саду, 
да је Извршни комитет Екуменског савета донео одлуку на скупу у 
Паризу фебруара 1931. године да ће Саопштења (Mitteilungen) и даље 
бити штампана. Сходно томе ће се изнова конституисати Служба за 
информације појединих цркава Стокхолмског покрета (Stockholmer 
Bewegung). Уједно, моле епископа да им помогне и да их посаветује 
како и на који начин да свеска Саопштења досегне веће кругове у 
њиховим црквеним областима.

 У прилогу се доставља листа са адресама лица која су раније примала 
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„Bulletin” и моли се кориговање истих и допуна нових лица не само 
теолога него и људи из других бранши. Извршни комитет Екуменског 
савета је такође одлучио да се више поради на популацији публика-
ције под називом Цркве и модерно уређење економије (Die Kirchen und 
die moderne Wirtschaftsgestaltung), истичући посебан део у свесци 
који се бави обучавањима рада и објашњенима које треба подржати и 
разрадити.

 Немачки                                                                                              3 листа

 1931. новембар 20, Женева
16. Генерални секретар спољне службе Међународног социјално-научног 

института екуменског савета за практично хришћанство обавештава 
ортодоксне црквене органе писмом упућеним свим црквеним вели-
кодостојницима, да је ортодоксним црквеним органима познато да је 
Екуменски савет Стокхолмске светске црквене конференције, у којој 
је и ортодоксна црква заступљена, основала Институт у Женеви, који 
има за задатак, да настави и развија црквено-социјални рад Конфе-
ренције и изгради међународно црквено Удружење рада на том пољу. 
Уједно, моли све конфесије да се изјасне у којој мери желе заједничку 
сарадњу и доставе своје предлоге за даљи заједнички рад, као и да би 
требала да свака црква има свог кореспондента који ће уједно да оба-
вештава како Институт тако и цркве о проблемима, социјалном раду 
и осталим жељама.

 Немачки                                                                          3 листа

 1932. март 31, Женева
17. Екуменски савет за практично хришћанство Међународног социјал-

но-научног института представља Радни програм за дводневну сту-
дијску конференцију ортодоксних цркава повезану са међународним 
Социјално-научним институтом, састављен од стране професора др 
Адолфа Келера (Keller), генералног секретара за спољне односе са Ин-
ститутом.

 У прилогу је архивиран документ Међународног социјално-научног 
института, који је потписао Келер 14. марта у Женеви у којем се на-
воде предлози пријатеља екуменског покрета (који су се састали у 
Берлину 9. марта 1932. године поводом разговора о будућој Светској 
конференцији планираној за 1935. годину), за уређењем будуће науч-
не Светске конференције за практично хришћанство. Ту су апостро-
фирани предлози и мишљења: професора Келера, директора др Шен-



62

фелда, Вишег конзисторијалног савета др Шрајбера (Schreiber), проф. 
др Титиуса (Titius), проф. др Дајсмана (Deissmann), бискупа Њулсена 
(Neulsen), председника Д. Симонс (Simons).

 У прилогу је сачуван и Извештај Адолфа Келера о његовим преда-
вањима у мају које је одржао у Софији, Букурешту, Сибињу, Будим-
пешти и Бечу.

 Посебно се истиче да је именовани 31. маја био гост у Новом Саду, 
на служби свог пријатеља владике Иринеја, и да је том приликом по-
сетио православни манастир /не пише који/ и наставио даље за Кар-
ловце, где је посетио митрополита Антонија (Антоније Храповицки, 
избегли митрополит из Русије) који је предводио руске епископе из 
целог света, које је имао прилике да боље упозна за време посете па-
тријарху Српске православне цркве у Београду.

 У прилогу се налазе и тезе о социјалној етици калвинизма пред-
стављене од стране пароха Петера Барта везано за теолошки студиј-
ски скуп Екуменског савета за практично хришћанство Међународ-
ног социјално-научног института.

 Немачки                                                                                             21 лист

 1932. април 15, Берлин – Вилмерсдорф
18. Адолф Дајсман, председник Комисије за екуменску сарадњу профе-

сора теологије, обавештава све чланове Комисије теолога, позивајући 
се на предлог, који је који је изнео пре две године на Конференцији у 
Шексбресу (Chexbres), да се Комисија треба подмладити и да се приме 
чланови дијалектичке теологије.

 У прилогу је допис председника Дајсмана упућен свим чланови-
ма Православног синода на Светој Гори Атосу – Ватопеду у Грчкој, 
састављен у Берлину 25. маја 1932. године, у којем саопштава да га 
је на скупу у Кембриџу од 22. до 29. августа 1931. године Извршни 
комитет Екуменског савета за практично хришћанство поставио за 
председника Комитета за сарадњу са православном црквом, а функ-
цију је прихватио од зиме 1931/32. након завршетка своје берлинске 
ректорске године. Даље обавештава о међусобној сарадњи са другим 
руководиоцима цркава, досадашњој кореспонденцији и сарадњи са 
теолозима и друго, као и о заједничкој будућој бољој сарадњи источне 
и западне цркве на свим пољима, истичући теолошку Конференцију 
Исток – Запад, одржану у Новом Саду 1929. године под руководством 
владике Иринеја.

 Немачки                                                                                            5 листова
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 1932. април 25, Базел
19. Програм Међународне студијске конференције о незапослености, у 

организацији Међународног социјално-научног института на тему 
Цркве и светска економска криза одржане у Базелу 25. до 29. априла 
1932, у Бишофсхофу – згради управе цркве (Bischofshof). У прилогу је 
списак чланова Конференције.

 Немачки                                                                                          8 листова

 1932. април 29, Базел
20. Протокол са састанка Саветодавног одбора за истрживачки рад одр-

жан од 29. априла до 1. маја 1932. године у Базелу, на којем су се диску-
товале тезе везане за међународно регулисање незапошљавања деце и 
у којој мери црква треба да учествује, и дати су предлози за консти-
туисање информативне службе, помоћ цркве незапосленим лицима, 
изградња заједничке сарадње између истраживачких одељења и науч-
ника и друго.

 Немачки                                                                                       9 листова

 1932. април, Базел
21. Одељење за истраживање доставља члановима Екуменског савета 

преглед извештаја о истраживачком раду за период од 1930. до 1932. 
године и констатује да ће исти бити продискутован на следећој Кон-
ференцији у августу.

 На истој Конференцији ће се представити и дискутовати о плану за 
истраживачки рад за наредне три године од 1932. до 1935. године са 
следећим темама: Екуменска студијска конференција о незапослено-
сти, која је одражана априла 1932. у Базелу; Студија о теолошким про-
блемима научног рада; рад Информативне службе (Агенције); Сту-
дија о међународним радним и економским конвенцијама; Сарадња 
при издавању листа Института Саопштења; Сарадња са осталим на-
ционалним и интернационалним хришћанским удружењима и друго.

 Немачки                                                                                       9 листова

 1932. јул 31, Берлин – Вилмерсдорф
22. Екуменски савет за практично хришћанство, Комисија за екуменску 

сарадњу професора теологије, доставља извештај председавајућег 
Дајсмана о раду Комисије 1931/32. године Кембриџ – Женева у којем 
наводи да се због светске економске кризе, која је избила лета 1931. го-
дине, многе земље старог и новог света имају за последицу разна дело-
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вања на цркве и црквене организације и обавештава да се ове године 
нису могле организовати конференције , као што су биле организова-
не раније, 3 Британско-немачке теолошке конференције (Canterbury, 
Wartburg, Chichester) и наше две Исток – Запад конференције у Новом 
Саду и Берну, због лоше финансијске ситуације.

 Немачки                                                                                                 3 листа

 1932. јул, Женева
23. Екуменски савет за практични хришћанство, Међународни социјал-

но-научни институт, доставља извештај Одељења за истраживање 
који је сачинио др Ханс Шенфелд, а који је означен као поверљив. 
У документу се даје преглед закључака Екуменског савета, којим се 
предвиђа да се у јесен 1930. године конституише Одељење за истра-
живање којим ће руководити Шенфелд док га Извршни одбор не буде 
поставио за директора тог Одељења у августу 1932. Учесници у ис-
траживачком раду су били секретари Института госпођица М. Ц. Ва-
лет (M. C. Vallette) и пастор О. Баухофер (Bauhofer) и Ш. Гиљон (Ch. 
Guillon), који је постављен од стране француског црквеног савеза/
удружења. У документу се описује рад канцеларије, оснивање часо-
писа, формирање мале библиотеке и дефинише се саветодавни Одбор 
истраживачког рада односно Одељења за истраживање.

 Одељење за истраживања доставља црквама Прописе за међународне 
студијске конференције о незапослености и извештава о предстојећим 
одржавањима међународних студијских конференција у Немачкој, 
Француској, Великој Британији, Аустрији , Шведској, Швајцарској и 
Америци, као и о могућем одржавању у следећим земљама са који-
ма још нису завршени преговори: Литванија, Холандија, Данска, Че-
хословачка, Естонија, Финска и Мађарска, као и са представницима 
ортодоксних цркава, а отказана су одржавања у Норвешкој и Пољској.

 Немачки                                                                                               23 листа

 1932. август 15, Женева
24. Програм теолошког студијског скупа на тему Различита схватања 

хришћанске социјалне етике у историји цркве који ће се одржати у 
Женеви од 15. до 18. августа 1932. године, а на којој је учествовао, од-
носно излагао владика православне цркве Иринеј из Новог Сада.

 У прилогу се налази и документ Упутства учесницима истакнута у 
реферату о социјалној етици працркве који је сачинио професор Ди-
белиус (Dibelius), члан Екуменског савета за практично хришћанство 
Међународно социјално-научног института.

 Немачки                                                                                         3 листа
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 1932. август
25. Резолуција на немачком и француском којом су предложени нови 

чланови Екуменског савета В. Монод (W. Monod), проф. Занков 
(Zankow), бискуп Њулсен (Nuelsen) и др Келер (Dr. Keller). Именовани 
су предложени на скупу у Женеви августа 1932. и свечано се заклели 
да ће се уз Божију помоћ, свом снагом, залагати за идеал хришћанског 
јединства и у својим земљама и црквама бити апостоли.

 Немачки, француски                                                                         2 листа

 1933. јануар 5, Херманштат
26. Мишљење председника Трговачке и индустријске коморе Херман-

штата, Н. Братуа (N. Bratu), а на основу упита барона Густава Бедеуса 
(Bedeus), о главним пројектима везаним за реформу данашњег кален-
дара истичући предност над системом који чини годину од 12 месеци 
са по 30 или 31 дан, уместо система за годину од 13 месеци од по 28 
дана.

 1933. август 24, Херманштат
 Барон Густав Бедеус обавештава високо преосвештенство да је Зе-

маљски конзисторијум Евангелистичке цркве у Румунији доставио 
захтев у прилогу Екуменском савету за практично хришћанство у 
вези са питањем календарског система, као и Ускрса – да цркве де-
финишу датум Ускрса наново под другим околностима. У прилогу се 
налази и документ Густава Бедеуса у коме се објашњава шта је систем 
идеалног календара коришћењем јединствених мера непроменљивих 
величина. У прилогу је и текст наведеног аутора, са детаљним наво-
дом извора, састављен августа 1933. године под називом Апсолутни 
доказ Исусовог датума смрти.

 Немачки                                                                                            19 листова

 1939. јул.
27. Документ под називом Цркве и међународне кризе, не пише ко је саста-

вио  документ/ чини кратак преглед политике и Цркве пре почетка 
Првог светског рата 1914. године, као и након Рата све до настанка 
документа, објашњавајући да је Христова Црква Una Sancta заједни-
ца свих хришћана у свим државама и на континентима свих нација и 
раса представљајући хришћанске поруке и дефинишући примену на-
чела, која се односе на следеће:

 1. Политичка моћ увек се мора практиковати са пуном свесношћу да у 
њој почива одговорност
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 2. Сви људи имају исте вредности у Божијим очима и сходно томе 
мора се према њима поступати једнообразно у политичким просто-
рима, и

 3. Владајуће моћи/власти имају обавезу једнакости испред права и да 
се развијају даље у политички поредак, што произилази из оба горе 
наведена начела

 Немачки                                                                                        15 листова

 1940. фебруар
28. Одељење за проучавање Екуменског савета за практично хришћан-

ство у свом документу истиче следеће постулате:
 – Одговорност цркава за међународни поредак
 – Анализа садашње ситуације
 – Пад (слом) хришћанског запада са посебним освртом на период из-

међу 1918. и 1939. године
 – Немачка и „Запад”
 – Комунизам и међународни поредак
 – Отказивање демократије
 – Питање постојања конструктивних снага у црквеној хијерархији
 – Одговорност цркве
 – Припрема праведне слободе
 – Нужност међународног етоса
 – Хришћанско разумевање права
 – Економски услови новог међународног поретка
 – Хришћанска критика и предлози за међународну организацију
 – Задаци Цркве
 – Евангелизација
 – Молитва
 – Мисионарско деловање
 – Црква као екуменска заједница, и друго
  /Недостају последње странице, а документ је обележен као поверљив/
 Немачки                                                                                       13 листова

 1940. април
29. Одељење за студије Екуменског савета за практично хришћанство под 

окриљем Привременог одбора Екуменског савета цркава извештава о 
резултатима националне студијске конференције одржане у Филадел-
фији од 27. до 29. фебруара 1940. године на тему Цркве и интернацио-
нална ситуација /документ је обележен као поверљив/.
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 Разматрају следеће теме: цркве и америчка политика, конфликт у 
Источној Азији, Екуменски покрет и мир, поступање са лицима која 
одбијају да приме оружје због савести и друго.

 Немачки                                                                                     11 листова

 1940. јун, Женева
30. Екуменски савет цркава подноси извештај Визерта Хуфта (W. A. Visser  

Hooft) о раду Привременог одбора од јануара до јула 1940. године.
 Поред увода који образлаже технички рад Одбора наводи се да су на 

седницама Одбора обрађиване и следеће теме: Екуменски покрет у 
рату, одговори на позив за приступањем у Екуменски савет цркава, 
рад Одељења за студије Живот и рад (Life & Work), рад покрета Вера 
и ред (Faith and Order), рад Прес служба (служба за информисање) у 
оквиру Екуменског покрета, питање неаријевских избеглица, питање 
ратних заробљеника, рад младежи, национални развој, сарадници; и 
друго.

 Немачки                                                                                14 листова

 Берлин – Штеглиц (Berlin – Steglitz)
31. Штампани летак Међународног социјално-научног института, од 

стране Евангелистичког удружења Немачке, којим се препоручује ку-
повина публикације од 98 страна, и у којој су разматрана питања на 
тему Цркве и модерно уређење економије.

 Публикација је намењена руководиоцима цркава, теолозима, духов-
ницима, као и осталим члановима заједнице које интересују социјал-
на питања. Обрађује питања која се тичу последица незапослености, 
рационализације и решењима који воде ка новој економској социоло-
гији.

 Немачки                                                                                        1 лист

 Б. д. и б. м.
32. Захтев за успостављањем јавних дебата. Повезујући их са организова-

ним скуповима Одбора. Комисија Института у Женеви је закључила 
да од Извршног комитета затражи да се у будуће на скуповима Одбо-
ра јавно расправља о економским и социјалним проблемима, који су 
од интернационалног значаја и да Комисија учини све припреме.

 Немачки                                                                                  1 лист



68

 Б. д. и б. м.
33. Резолуција прихваћена од Интернационалног комитета светског са-

веза за међународну пријатељску сарадњу цркава.
 Ограничење наоружања које је појединим земљама наметнуто ми-

ровним споразумима 1919. године, а који се односи на разоружање, а 
имало је сврху да у свим земљама смањи наоружање, а да се 55 земаља 
које чине Друштво народа  формално обавежу да спроведу опште ра-
зоружање које предвиђа члан 8 Статута Друштва народа.

 Немачки                                                                                   4 листа

 Б. д. и б. м.
34. Тезе за реферат под називом Социјална етика у немачком лутеран-

ству, које је сачинио професор Д. E. Волф (D. E. Wolf).
 У наведеном документу се истиче да у тадашње време не постоји пра-

ва, као ни жива „социјална етика” лутеранства, зато што се она по-
грешно разуме, и то као немачки протестантизам и то „индивидуали-
стички”, калвинистичке природе.

 Аксиоми или основна начела „социјалне етике”, по аутору документа, 
треба да докажу како се историјски и у начелу, лутеранска „социјална 
етика” примењује у решавању социјалних и етичких проблема, што 
подразумева: попуштању конзервативним формама, отклањању либе-
ралистичких приватизованих ускраћења (Verkurzung) и ослобађању 
од обичних мисаоно конструктивних (обрачунатих) вредности.

 Немачки                                                                                 4 листа

 Б. д. и б. м.
35. Извештај Генералног секретаријата, Хенрија А. Аткинсона (Atkinson) 

састављен за чланове Сталног одбора Стокхолмске конферецније. Се-
кретаријат има за задатак да допуни Одбор. Предлажу се по неколико 
чланова из хришћанских националних савета следећих земаља: за Ин-
дију, Јапан, Кину, Латинску Америку, Кореју, западну Азију и источну 
Африку, зато што су двојица чланова из Одбора преминула. Даље се 
спомињу успеси у конституисању Института и одељења за истражи-
вање у Женеви, као и који су све послови и доприноси Секретаријата.

 Немачки                                                                                 14 листoва

 Б. д. и б. м.
36. Извештај Поткомитета Комисије „Ц” (”C”) и Интернационалног ко-

митета светског савеза у којем се у две тачке дневног реда наводе даље 
смернице рада.
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 Под тачком 1. предлаже се да се усагласе немачки и енглески термини, 
а у тачки број 2, др Друмонд (Drummond) има за задатак да састави 
Резолуцију, а др Георгевич да дефинише план активности чланова Ин-
тернационалног комитета.

 Немачки                                                                                 2 листoва

 Б. д. и б. м.
37. Извештај који је сачинио пастор Ј. Језекиљ (J. Jézéquel) под називом 

Мрежа Комитета великих интернационалних удружења (Liaison 
Komitee der grossen Internationalen Verreinigung), који заступа тзв. Од-
бор за споразум „Comité dʼEntente” и који овим путем обавештава о 
раду Комитета у последњних 12 месеци.

 „Comité d’Entente”– се састоји од следећих удружења: Светско удружење 
младих хрићана (World Alliance of Young Men’s Christian Association); 
Асоцијација међународног скупа младих католика (Association for 
International Congress of Catholic Youth); Међународни савез студена-
та (International Confederation of Students), Међународни биро нацио-
налних федерација средњошколских наставника International (Bureau 
of National Federations of Secondary Teachers); Свестска организација 
јеврејске омладине (Jewish Youth World Organisation), итд.

 Немачки                                                                                  6 листoва

 1920. август 25.
38. Извештај Поткомитета Међународног комитета Светске организа-

ције ради подстицања међународног пријатељства помоћу цркава 
(верских конфесија), презентован на скупу 25. августа 1920. године, на 
којем су дати предлози за даљи рад, као и предлози за представнике 
земаља у Пододбору Међународног комитета: професор Аливизатос 
(Грчка), др Беч (Аустрија), професор Зилка (Чехословачка), др Јанић 
(СХС), др Гилберт Боулс (Јапан), професор Деметресу (Румунија), ар-
химандрит Стефан (Бугарска).

 У прилогу је сачуван и извештај о хришћанским принципима Х. Аме-
линка (H. Amelink), секретара Међународног конгреса хришћанске 
заједнице поднесен јуна 1920. године у Хагу.

 Енглески                                                                                 16 листова

 1923. август, Лондон
39. Финансијски извештај Вилоби Дикинсона о раду Светске органи-

зације ради подстицања међународног пријатељства помоћу цркава 
(верских конфесија) са предвиђеним буџетом за наредне три године.

 Енглески                                                                                       4 листа
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 1925. Стокхолм
40. Реферат на тему Меморандум друштво народа који има на распо-

лагању војну силу, који је припремљен од стране Норвешког савета 
светске организације, а који ће бити разматран на скупу Међународ-
ног комитета у Стокхолму 1925. године.

 У прилогу је и документ Одбора Стокхолмске конференције – Комисија 
омладине, који извештава о свом раду, као и о младима данашњице.

 Енглески                                                                        8 листова

 1927. јул 15, Берлин – Вилмерсдорф
41. Професор Адолф Дајсман, председник Комисије за екуменску са-

радњу професора теологије, извештава о свом раду на скупу Сток-
холмског комитета одржаног у јулу 1927. године на којем је извешта-
вао о састанцима у Ефесу октобра 1926. године којем су присуство-
вали представници испред својих земаља проф. Франц Зилка (Праг), 
владика Иринеј (Нови Сад), проф. Стефан Занков (Zankov) (Софија).

 Дајсман реферише о својим рефератима одржаним по Северној Аме-
рици, и истиче своју подршку одржавању Конференције британских 
и немачких теолога у Кентербери (Canterbury) од 2. до 9. априла 1927. 
године.

 Енглески                                                                4 листа

 1927. јул 15, Гетеборг
42. Професор Ото Норденскјорд (Nordenskjord), организатор Поткоми-

сије за уџбенике (Text-books), извештава о раду на уџбеницима Коми-
тета од августа 1926 до јула 1927. године.

 Апострофира рад Комитета на два предмета делимично међусобно 
повезана на разумевању сродних удружења у настојању да утичу на 
јавно мишљење разних земаља, а делом и израдом заједничког извеш-
таја за Генерални конгрес историчара који ће бити одржан у Ослу лета 
1928. године.

 Енглески                                                                                5 листoва

 1927. јул 27, Констанца
43. Итен Бах (Etienne Bach), проналазач и председник Покрета Витeзови 

мира (Knights of Peace), извештава председништво Комитета Светске 
организације о дискусијама о пројекту за Светску конференцију мла-
дежи (World Conference of Youth) која ће се одржати у 1929. години.

 Енглески                                                                             5 листoва
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 1927. август 12, Лозана, Руминова палата (Palais de Rumine)
44. Разни извештаји везани за Светску конференцију Свет и ред (World 

and Order) одржану од 3. до 21. августа 1927. године у аули Универ-
зитета Руминове палате у Лозани, на којој су дискутовала световна 
лица из разних земаља: бискуп Гвин (Gwynne), др Гарви надбискуп 
Јорка (Dr. Garvie, Аrchbishop of York), архиепископ Герман (Аrchbishop 
Germanos), часни Чарлс Х. Брент бискуп Западног Њујорка (Rev. 
Charles H. Brent, West New York), Дин Бејт бискуп Глостера (Bishop of 
Gloucester Dean Bate), часни Пол Сандегрен (Rev. Paul Sandegren), час-
ни Шенон О. С. Квик (Rev. Sanon O. C. Quick), др теологије Ланг (Dr. 
Lang), прелат Д. др Шол (D. Dr. Schoell), часни Х. Малдвин Хјуџис (Rev. 
H. Maldwyn Hughes), проф. др Дајсман, часни Јонас Линдског Д. Д. 
(Rev. Jonas Lindskog D. D) који је излагао на тему о појму сакрамента, 
као и о сакраменту у односу на цркве и o хришћанским обичајима 
односно обредима. Чланови Комитета су: бискуп Brent, др Гарви, мр 
Забриски (Mr. Zabriskie), др Алвизатос, др Аткисон, проф. др Дајсман, 
бискуп Бомбаја, Вајзман Ф. Л. (Ref. F. L. Wiseman), епископ Иринеј, 
пастор Твед (Pastor Thvedt).

 Енглески, немачки, француски                                           103 листа

 1928. септембар 6, Праг
45. Документ који се односи на рад Светске конференције Свет и ред, 

а који представља извештај учесника Одбора Светске конференције 
одржане у Лозани, који су се касније састали у Прагу у саставу: др 
Гарви, др Дајсман и бискуп Брент с циљем да продискутују о раду Од-
бора са проф. др Хрејсаом (Hrejsa) који наступа у име евангелистичке 
цркве (Bohemian Brethren), часни Хенри Шилер (Rev. Henry Schiller) 
који заступа Прашку (Moravian) цркву, часни Јозеф Новотни (Josef 
Novotni) у име баптиста Чехословачке, часни Д. П. Мелсон (Rev. D. P. 
Melson), представник Методистичке цркве, парох Оскар Сакрански, 
(Oskar Sakransky) у име немачке евангелистичке цркве у Бохемији, 
Моравској и Шлезији и други.

 Енглески                                                                                    8 листова

 1929. јун 4, Кенисберг
46. Материјал са састанка Одбора Светске конференције одржаног у ме-

сту Кенисбергу 4. јуна 1929. године, поводом одржавања скупа Светске 
организације ради промовисања међународног пријатељства помоћу 
цркава (верских конфесија) на којем се дискутовало о скупу секрета-
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ријата Светске организације одржаног у Бриселу (Brussel) 9. фебруара 
1929. године, о финансијама за протеклу 1928. годину, буџету за 1929. 
годину, о одобреним свотама Националном савету посебно истичући 
своту за Грчку, Југославију, Литванију и Аустрију.

 У прилогу документа сачувани су извештаји Секретаријата везани 
за Резолуцију о разоружању који су усвојени на годишњем скупу у 
Њујорку, а који се односе на земље Америке, Белгију, Британију, Кину, 
Чехословачку, Данзигу, Данску, Финску, Француску, Немачку, Грчку, 
Италију, Летонију, Литванију, Норвешку, Пољску, Португал, Шведску, 
Швајцарску, Јужну Африку и Бугарску.

 Енглески                                                                                          17 листова

 1929.
47. Састанак Одбора Светске конференције, на којем су презентовани 

предлози и планови рада у 1929. години, планирани састанци одбо-
ра, предложен план за одржавање Савета, регионалних конференција 
итд.

 У прилогу се налазе извештаји Дајсмана, бискупа Кенона (Cannon), 
бискупа Гора (Gore) и бискупа Брента.

 Енглески                                                                           18 листова

 25. и 26. 2. 1930, Брисел
48. Састанак Одбора Светске организације ради промовисања рада на 

подстицању међународног пријатељства помоћу цркава (верских кон-
фесија), одржаног у Бриселу 25. и 26. фебруара 1930. године, на којем 
су излагали: часни бискуп Амундсен (Ammundsen) као главни изла-
гач, затим епископ новосадски, парох Језекиљ, проф. Сигмуинд Шулц 
(Siegmund Schultze) и лорд Дикинсон (Lord Dickinson).

 У прилогу документа је сачуван опширан извештај лорда Дикинсонаа 
који се односи на рад Одбора.

 Енглески                                                                                  61 лист

 1930. март 22, Лондон, Кембриџ
49. Дикинсон, секретар Светске организације за подстицање међународ-

ног пријатељства помоћу цркава, информише владику Иринеја у Но-
вом Саду о одржавању скупа у Лондону од 26. до. 28. априла 1930. го-
дине, јер ће тада у то време др Аткинсон, члан Одбора Међународног 
комитета (представник Америке), боравити у Енглеској.

 У прилогу документа налази се и предлог буџета Светске организа-
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ције, за 1930. годину, који потписују: Вилијам П. Мерил (William P. 
Merrill), председник, Хенри А. Аткинсон, генерални секретар, и Џорђ 
А. Плимптон (George A. Plimpton), благајник.

 Енглески                                                             8 листова

 1931. јун 8, Женева
50. Генерални секретар задужен за администрацију, др Хенри Аткисон, 

обавештава владику Иринеја да ће се скуп Одбора Светске хришћан-
ске организације Живот и рад (Life and Work) (односно Стокхолмске 
светске црквене конференције) одржати у Кембриџу, у Енглеској, 25. 
августа 1931. године.

 Енглески                                                                        4 листa

 1931. август 22, Кембриџ
51. Извештај о међународној конференцији која ће се одржати у Кем-

бриџу августа 1931. године у организацији Светске организације ради 
промовисања међународног пријатељства међу црквама, у којем се 
извештава да Међународна организација има у преко 35 земаља своје 
огранке са највећим бројем цркава у Европи, Америци, Кини и Ја-
пану и да ће конференцији присуствовати преко 300 делегата пред-
стављајући различите хришћанске заједнице.

 У прилогу је сачуван и Програм рада конференције, која се одржава 
од 22. до 29. августа 1931. године.

 Енглески                                                                                 38 листова

 1931. август, Праг
52. Програм састанка Комитета Стокхолмске конференције у Прагу, који 

се одржавао 31. августа 1931. године, а којим је председавао С. Паркс 
Кедман (Rev. S. Parkes Cadman).

 Документ садржи и извештај о раду Комитета који потписује Хенри 
А. Аткинсон, генерални секретар.

 У документу су таксативно наведени и учесници састанка, односно 
чланови Комитета.

 Енглески                                                                            9 листова

 1931. новембар 2, Њујорк
53. Секретар Бискупије (House of Bishops) из Њујорка обавештава Варна-

ву, патријарха Српске православне цркве, да је на Генералном конгре-
су протестантске епископске цркве одржане 25. септембра 1931. годи-
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не у Денверу, Колораду, у Америци, реизабран бискуп Роуд Ајленда 
Џејмс де Волф Пери (James De Wolf Perry, Bishop of Rhode Island).

 У прилогу дописа патријарху доставља се и списак именованих руко-
положеника епископа/бискупа који су потврђени на Генералном кон-
гресу протестантске епископске цркве одржане у Америци октобра 
1928. године.

 Енглески                                                                                        3 листа

 Б. д. и б. м.                                                                                                            б.с
54. Предмет који садржи следећа акта:
 – Документ Мађарског међународног савета Светске организације за 

ширење пријатељства помоћу цркава, потписан од стране бискупа др 
Александера Рафаиа (Dr Raffay), бискупа Л. Равас (L. Ravasz) и хоно-
рарног секретара, судије А. де Бера (Judge A. de Boer), представника 
Мађарске.

 – Нацрт Резолуције за ширење поруке хришћанства потписана од 
стране Вилфреда (Wilfred) Монод, француског пастора.

 – Извештај Комитета о нацрту Резолуције
 – Извештај о сакраментима (света тајна)
 – Брошура састављена на 11 страна, коју је саставио часни Г. Спаринг 

– Петерсен (Rev. G. Sparring Petersen), о одговорности цркава.
 – Завршни извештај менаџмента Поткомитета/ Пододбора Светске 

организације у коме се наводе финансијски подаци о пословању Свет-
ске организације.

 – Предлог текста Резолуције за реформу календара и утврђивање да-
тума верског празника Ускрс.

 – Извештај Комитета Светске организације о реализацији Програма 
за бизнис, односно рад Поткомитета Светске организације. У доку-
ментима се предлажу активности Поткомитета („А”, „Б” и „Ц”) и даје 
распоред њихових скупова, са предлогом тема о којима ће се на тим 
скуповима расправљати.

 – Документ сачињен на 15 страница који потписује др Валтер Симонс 
(D. Dr. Walter Simons, Reichsgerichstprasident i. R), а који се односи на 
тему Слобода и фундаментална права (укљућујући и права мањина).

 – Извештај о раду Поткомитета „Б”– Светске конференције о младе-
жи, који потписује М. Језекиљ (M. Jezequel).

 – Резолуција предложена од стране Међународног комитета која се 
тиче разоружавања (Disarmament).

 – Попис европских и америчких учесника Живот и рад (Life and Work) 
Комитета, издвојен по земљама, са пописом хотела у којима су смеш-
тени.
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 – Програм скупа Светске организације у неком парламенту /не наво-
ди се где и у којем/, са списком учесника. На поменутом скупу је из-
лагао словачки министар школства и националне културе, др Милан 
Хоџа, на тему Едукацију у служби мира (Education for Peace) и владика 
новосадски.

 – Извештај о раду Омладинске комисије Светске организације, који 
потписује часни Крејск (Rev.  Craske).

 – Писмо које потписује Ана Језекиљ (Anna Jezequel) упућено лорду 
Дикинсону, у вези са радом Светске организације за промовисање 
међународног пријатељства помоћу цркава (Едукациони одбор).

 – Меморандум (белешка/записник) предат од стране Бугарско савета 
(већа) у вези са решавањем питања о статусу мањина. Меморандум је 
упућен руководству Комитета/Одбора у Мирену (Mürren) у Швајцар-
ској и у њему се спомиње и Југославија.

 – Делови извештаја о раду Светске организације, који садрже и из-
вештаје о односу Немачке и других држава, по питању рада Светске 
организације.

 Енглески                                                                                     85 листова

 1932. јануар 20, Женева
55. Ралф В. Браун (Ralph W. Brown), генерални секретар Светске конфе-

ренције Вера и ред (Faith and Order) [односно то је покрет], у неколико 
писама обавештава епископа Иринеја у Новом Саду, о припремама за 
организовање друге Светске конференције, која ће се одржати у Ло-
зани 1937. године, и у једно позива три представника српске цркве да 
присуствују истој и помогну у организацији и припреми.

 Копија овог писма достављена је и епископу Охрида Николају 
(Nicholai). проф. Ф. Жилка (F. Žilka) из Прага сугерисао је да се по-
зивно писмо пошаље и епископу Горазду (Gorazd), те моли владику 
Иринеја да помогне у томе, као и у проналаску другог ортодоксног 
тела у Карпаторусији (Karpathorussia), односно да их обавесте о имену 
епископа тамошњег.

 Енглески                                                                                           6 листова

 1932. август 19, Женева
56. Извештај са скупа Комитета одржаног у Женеви од 19. до 22. августа 

1932. године састављен од др Франца Фишера, секретара Аустријског 
савета Светске организације, која се тиче ревизије Мировног спораз-
ума из 1919. године, а који се односи на разоружање и подразумева да 
се све земље укључе у те активности. У документу се истичу и ставови 
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Светске организације за међународно пријатељство помоћу цркава 
(верских конфесија), у којима се износе ставови о светским начели-
ма, са циљем да се истакну залагања која упућују и опомињу светску 
јавност на опасност која прети у случају да се не испоштују одлуке о 
разоружању. Истичу се тезе по којима је ревизија мировног споразу-
ма са хришћанског гледишта, а у вези са моралним односом, не само 
потребна него и неопходна.

 Енглески                                                                                               13 листoва

 1932. април 29, Базел
57. Програм предавања Међународног социјалног института, који је де-

ловао у саставу Међународног хришћанског савета Живот и рад (Life 
and Work), са списком излагача на скупу који се одржавао у Базелу од 
29. априла до 1. маја 1932. године.

 Енглески                                                                                                 3 листа

 1932. јул 27, Њујорк
58. Протестантска епископска црква у Америци /пошто недостаје други 

део писма, не зна се ко се тачно обраћа Иринеју/ обавештава владику 
Иринеја у Новом Саду да је Свети синод српски узео на разматрање 
статус бискупа Џона Торока (John Torok), епископа у Питсбургу 
(Pittsburgh), који тражи да се реши питање његовог постављења за 
бискупа у Питсбургу.

 Енглески                                                                                                  1 лист

 1932. јул 28, Њујорк
59. Вилијам Адамс Браун, из удружења теолога (Union Theological 

Seminary) и директор (Chairman) Комитета, обавештава да др Ат-
кинсон, секретар Светске организације за промовисање међународ-
ног пријатељства помоћу цркава, ове године није био у могућности 
да организује скуп Комитета у Женеви, као што је то учинио прошле 
године у Кембриџу.

 Енглески                                                                                                   2 листа

 1932. јул, Праг
60. Дикинсон, генерални секретар Светске организације за промовисање 

пријатељства помоћу цркава, извештава о раду Конференције о разо-
ружању, која је одржана у Прагу, као и о препорукама Међународног 
савета Светске организације, да нације треба да смање своје војне сна-
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ге и да користе мирне методе, како би изградили свет пун љубави и 
мира, у чијој ће реализацији цркве да помогну.

 Енглески                                                                                        2 листа

 1932. јул 31, Берлин – Вилмерсдорф
61. Извештај Адолфа Дајсмана, професора теологије и председника Ко-

митета за екуменску сарадњу, о економској кризи која је избила лета 
1931. године, када је евидентно да је тешка финансијска ситуација 
утицала на ефикасан рад цркве и црквене организације, тако да због 
тога Конференција у Новом Саду, као и у Берну Конференције истока 
и запада (Conferences of East and West) неће моћи бити организована.

 Енглески                                                                                               2 листа

 1932, август
62. Извештај госпође А. (Ана) Језекиљ [супруга пароха Језекиља, секре-

тара Светске организације за промовисање пријатељстава између цр-
кава] у вези са промовисањем мира у раду у кругу деце, односно раду 
Едукативног комитета Светске организације за промовисање прија-
тељстава помоћу цркава у многим земљама у периоду од септембра 
1931. до краја августа 1932. године.

 Рад се састојао између осталог у штампању многих листова на тему 
Млади и мир у свету (Young people and the Peace of the World), Про-
блем пуцања/пушкарања (Case firing), Млади војник и крсташ (Young 
Soldier and Crusader), итд., који су били штампани у неколико хиљада 
примерака и слати на адресе у Немачкој, Француској, Италији, Бел-
гији, Швајцарској и Румунији.

  У прилогу је сачуван и финансијски извештај Едукативног комите-
та (Education Committee), као и нацрт извештаја о разоружању који 
је сачинио Хенри – Луис Хенриод (Henry – Louis Henriod), а који је 
презентован Менаџменту комитета Светске организације за промо-
висање пријатељстава помоћу цркава, 28. јуна 1932. године.

 Енглески                                                                                              22 листа

 1932. август 11, Стокхолм
63. Говор професора Рунестама (Runestam) о Стокхолмском покрету и 

другим екуменским покретима и кризи која их је задесила, у коме се 
наглашава потреба за успостављањем јединства хришћанских црка-
ва, која је важна за све хришћане, а не само за Покрет, и о потреби да 
се код правог хришћанина чују речи Исуса Христа, као поруке свима 
нама.
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 У прилогу је сачуван и документа са препорукама које су дефинисане 
у 12 тачака, које је прихватио Извршни комитет Светске организа-
ције, 10. августа 1932. године, на препоруку Поткомитета секретарија-
та и директора за истраживање.

 Енглески                                                                                            5 листова

 1938. мај 25, Лондон
64. Дикинсон, председник Светске организације за промовисање међуна-

родног пријатељства помоћу цркава, обраћа се лично владици Ири-
неју у Новом Саду, молећи га да запосли једног писца /не наводећи 
кога/ и потврђује, да њега неће навести као помагача. Уједно га оба-
вештава о важности његовог присуства на следећој седници Изврш-
ног одбора/Извршног одбора Светске организације у Лондону, пошто 
би у случају његовог изостанка, настале потешкоће у бирању будућег 
председавајућег.

 Енглески                                                                                                 2 листа

 1939. јун 30, Лондон
65. Хју Рис (Hugh Rees), продавац књига и издавач, шаље опште обавеш-

тење о промени адресе књижаре у Лондону.
 Енглески                                                                                               1 лист

 1939. мај 8, Ниш
66. Писмо написано и својеручно потписано од стране проф. др Ханс 

Халма (Halm) упућено владици Иринеју у којем му описује своје ан-
гажовање у држању предавања на колеџу у Берлину 1933, одакле је 
побегао од Хитлеровог режима због захтева истог, да се разведе од 
супруге зато што је јеврејског порекла.

 Писмо је послато из Ниша у којем тренутно предаје, а у који је стигао 
преко Софије, бежећи од Гестапоа, и уједно моли за једнократну нов-
чану помоћ, ради плаћања полугодишње таксе од 750 динара, која је 
прописана за странце, како би могао да ради у Југославији. Обавезује 
се да ће наведену помоћ вратити у року од три месеца.

 Енглески                                                                                                    3 лист

 1940. јануар 7, Hotel Zilven, Лоенен
67. Састанак Административног комитета Светске организације цркава, 

који је одржан у месту Лоенен у Холандији, у Хотелу Зилвен од 7. до 8. 
јануара 1940. године.
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 На наведеном састанку су се решавала следећа питања: одржавање 
конститутивне седнице; декларација у погледу на међународну ситу-
ацију; апел из Финске на контролу и надзор кампова (логора) за не 
аријевске избеглице (Јевреји и други) (Non-Aryan Refugees); рад Сту-
дијског одељења Живот и рад (Life and Work); издавање публикација 
Светске организације; финансирање рада Комитета, ревизија буџета 
за 1940. годину и друго.

 Енглески                                                                                          11 листова

 1940. фебруар 1, Женева
68. Списак цркава по земљама које су прихватиле позив Светске орга-

низације цркава у процесу формације, као и списак оних које нису 
прихватиле. У прилогу извештај архиепископа Јорка (Archbishop York) 
студијско одељење Светског хришћанског савета за Живот и рад (Life 
and Work) под покровитељством привременог Комитета Светског са-
вета цркава, о успостављању универзалних принципа вере.

 Енглески                                                                                          13 листова

 1940. март, Женева
69. Реферат др Визерта Хуфта објављен као извештај Студијског одељења 

Светског хришћанског савета за Живот и рад (Life and Work) под по-
кровитељством привременог Комитета Светског савета цркава, а који 
је насловљен као Немачка и Запад (Germany and The West), у којем се 
полемише на следеће теме: Шта је Запад? позадина модерне Немач-
ке; одговорност цркве за сва дешавања у друштву, питање утицаја 
комунистичкој идеја у контексту међународног поретка, урушавање 
демократског система, имплементација хришћанског концепта права 
и друго.

 Енглески                                                                                       15 листова

Кутија 11

 1919. Стари Бечеј
1. Искази са подацима о парохији и парохијским свештеницима у Про-

топрезвитерату Стари Бечеј, Епархија бачка: Ада, Бачки Фелдвард, 
Мол, Мартонош, Петрово Село, Стари Бечеј, Србобран, Сента, Стара 
Кањижа и Турија.

 Српски                                                                                     10 листова
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 1919. Нови Сад
2. Искази са подацима о парохији и парохијским свештеницима у Про-

топрезвитерату Нови Сад, Епархија бачка: Бегеч, Деспот Сентиван, 
Гложан, Кисач, Кулпин, Нови Сад, Обровац, Пивнице, Пирош, Стари 
Футог, Силбаш, Стара Паланка, Стари Врбас, Старе Шове, Стари Кер 
и Товаришево.

 Српски                                                                                             16 листова

 1919. Сомбор
3. Искази са подацима о парохији и парохијским свештеницима у Про-

топрезвитерату Сомбор, Епархија бачка: Баја, Бајша, Бачки Бресто-
вац, Дероње, Кула, Лалић, Милетић, Параге, Парабућ, Пачир, Риђица, 
Сантово, Сомбор, Суботица, Стапар, Станишић, Стари Сивац и Шан-
дор.

 Српски                                                                                        18 листова

 Жабаљ. 1919.
4. Искази са подацима о парохији и парохијским свештеницима у Про-

топрезвитерату Жабаљ, Епархија бачка: Доњи Ковиљ, Горњи Ковиљ, 
Тител, Чуруг, Госпођинци, Каћ, Ковиљ Сентиван, Лок, Мошорин, На-
даљ, Вилово, Ђурђево, Жабаљ.

 Српски                                                                                          14 листова

Кутија 12

 1896, 1900–1922. Стари Бечеј
1. Прорачуни заклада баронице Еуфемије Јовић, за период 1896–1922. 

године, из Старог Бечеја, за 1896. годину и за период 1900–1922. годи-
не. Дати су и детаљни подаци о стању рачуна њених заклада које су се 
водиле под следећим називима:

 I Заклада за стипендисте и Ia Резервни фонд за стипендисте
 II Заклада за годишњи парастос
 III Заклада за капелу у месту
 IV Заклада за капелу на салашу
 V Заклада за сироте девојке удаваче
 VI Заклада за један болнички кревет
 VII Заклада за свештенство у месту
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 VIII Заклада за фењер на гробу
 IX Заклада за црквењака у месту
 X Заклада за свештеника и звонара у Новом Саду, и
 XI Заклада за звонара код капеле на салашу.
 Српски                                                                                        286 листова

 1896, 1900–1916. Стари Бечеј
2. Уз прорачун Софије Дражић налази се прорачуни задужбина којим 

рукује Српска православна црквено школска општина у Ст. Бечеју и 
то: 

 – Заклада за васпитање сиротих српско-православних девојака
 – Заклада за поправљање Св. Ђурђевачке цркве у Ст. Бечеју
 – Заклада за поправку гробљанске капеле у Ст. Бечеју.
 Српски                                                                                          86 листова

 1895–1899. Стари Бечеј
3. Документација која се односи на Задужбину Ђ. Брановачког и жене 

му Иде рођ. Вујић – Именик закупника земље из Закладе Брановачких 
за 1895, 1897, 1899. годину и списак дужника за 1899. годину.

 Српски                                                                                            36 листова

 1896, 1900. Стари Бечеј
4. Документа Фондације Српске православне школе у Старом Бечеју, 

Епархија бачка, која се односе на инвентаре Српског православног 
народно-црквеног коренитог иметка Фондације Српско-православне 
школе у Старом Бечеју за 1896. и 1900. годину.

 Српски                                                                                              6 листова

 1908. Стари Бечеј
5. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Вилми Ане за 1908. годину.

 Српски                                                                                                    2 листа

 1908. Стари Бечеј
6. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Савете Пирошки за 1908. годину.

 Српски                                                                                                       2 листа
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 1908. Стари Бечеј
7. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Арсена Перишића за 1908. годину.

 Српски                                                                                                2 листа

 1908. Стари Бечеј
8. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Терезије Петровић за 1908. годину.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1908. Стари Бечеј
9. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Вује Мидића за 1908. годину.

 Српски                                                                                                    2 листа

 1908. Стари Бечеј
10. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Марије Клајић за 1908. годину.

 Српски                                                                                                  2 листа

 1908. Стари Бечеј
11. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Српске православне црквене општине у Старом Бечеју, 
који се односи на Закладу Данила Стајића за 1908. годину.

 Српски                                                                                                    2 листа

 1908. Сентомаш
12. Попис рачуна закладе Васе плем. Николића из Сентомаша за 1908. го-

дину.
 Српски                                                                                                    4 листа

 1916. Сомбор
13. Закључни рачун и инвентар Закладе Михајловић Јанков Јефте из 

Сомбора за 1915. годину.
 Мађарски, српски                                                                              4 листа
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 1915. Стари Бечеј
14. Инвентар Српско православног народног-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Евице Јеремић рођ. Јаблановић, чији је супруг Милош Јере-
мић, сву завештану имовину до своје смрти уживао, након чега је иста 
прешла у својину Српске православне црквене општине у Старом Бе-
чеју. Именовани је умро 24. 11/9. 12. 1913. године.

 Српски                                                                                                 4 листа

 1916. Стари Бечеј
15. Инвентар, урађен 1916. године, Српско православног народног-црк-

веног коренитог иметка Закладе Наталије Сладић, намењене за го-
дишњи парастос именованој.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1910–1916. Стари Бечеј
16. Инвентари, урађени за период 1910–1916. године, Српског православ-

ног народног-црквеног коренитог иметка, Закладе Ђорђа Јовановића, 
намењене српској сиротињи.

 Српски                                                                                                14 листова

 1896–1916. Стари Бечеј
17. Инвентари урађени за; 1896, 1900, 1903, 1905, 1907, 1908, 1910, 1911, 

1913, 1914. и 1916. годину, Српског православног народног-црквеног 
коренитог иметка, Закладе Кукић Христине, намењене за сироте срп. 
занатлијске девојке удаваче. Закладом је руковала Српска православ-
на црквена општина у Старом Бечеју.

 Српски                                                                                                32 листа

Кутија  13

 1896. Надаљ
1. Инвентар Српско православног народно-црквеног коренитог иметка 

Српске православне црквене општине надаљске, који се односи на За-
кладу Луке Петрова из места Надаљ.

 Српски                                                                                                  4 листа
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 1900. Нови Сад
2. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Српске православне црквене општине у Новом Саду, а која се од-
носи на Српску велику гимназију у Новом Саду.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1896, 1900, 1902, 1903. Нови Сад
3. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Задужбине Иконостас, којим рукује Српска православна цркве-
но-школска општина у Новом Саду.

 Српски                                                                                           10 листова

 1896, 1900, 1903. Нови Сад
4. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог иметка 

Закладе Платонеум, којим рукује Српска православна црквено-школ-
ска општина у Новом Саду. Заклада је намењена за издржавање Ал-
машког гробља и капеле на наведеном гробљу.

 Српски                                                                                            6 листова

 1896, 1900, 1903. Нови Сад
5. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Задужбине Радонић Јуле из Новог Сада, којом рукује Српска пра-
вославна црквено-школска општина у Новом Саду.

 Српски                                                                                          6 листова

 1895–1904. Јегра
6. Документација о финансијском стању Закладе пок. добротворке Рац 

Палавице, рођ. Марије Хариш, којом рукује Српска православна црк-
вена општина у месту Јегра. Сви извештаји су оверени и одобрени на 
седницама Епархијског административног одбора.

 Мађарски, српски                                                                        47 листова

 1896, 1905. Нови Сад
7. Документација о Заклади Више девојачке школе у Новом Саду, којом 

је руковала Српска православна црквено-школска општина у Новом 
Саду.

 Српски                                                                                              4 листа
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 1896, 1902, 1905. Нови Сад
8. Документација о Заклади Српских народних вероисповедних основ-

них школа у Новом Саду.
 Српски                                                                                            12 листова

 1898, 1899, 1906. Сента
9. Главна књига – Дневник примања и издавања Закладе Ђене Брановач-

ког и жене му Иде рођ. Вујић за 1898, 1899. и 1906. годину.
 Српски                                                                                             38 листова

 1896, 1900, 1903, 1915. Нови Сад
10. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Симе и Катарине Ђорђевић, којом рукује Српска право-
славна црквено-школска општина у Новом Саду.

 Српски                                                                                               8 листова

 1902, 1903, 1915. Нови Сад
11. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Љубице Савић Ђомпарић, којом рукује Српска православ-
на црквено-школска општина у Новом Саду.

 Српски                                                                                              6 листова

 1917. Нови Сад
12.  Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Задужбине Петра и Катарине Попадић, којом рукује Српска право-
славна црквено-школска општина у Новом Саду, а која је намењена за 
црквене и економске потребе наведене Општине.

 Српски                                                                                                     2 листа

 1919, 1921. Нови Сад
13. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Задужбине Гавре и Катарине Плавшић, којом рукује Српска право-
славна црквено-школска општина у Новом Саду, а која је намењена за 
Српско новосадско дечје забавиште у Новом Саду.

 Српски                                                                                           15 листова

 1896, 1900, 1903, 1913, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921. Нови Сад
14.  Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Јулијане В. Михајловић, којом рукује Српска православна 
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црквено-школска општина у Новом Саду, а која је намењена за мило-
стињу сиротих удовица и удавача.

 Српски                                                                                            36 листова

 1896, 1903, 1920, 1921. Нови Сад
15. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Марије Трандафил, којом рукује Српска православна црк-
вено-школска општина у Новом Саду, а која је намењена за издржа-
вање Светониколајевске цркве у Новом Саду. Заклада се састоји од 
земљишног поседа у величини од 80 јутара и 1.543 хвата, који је даван 
у закуп и куће у Ћурчијској улици у Новом Саду, која се такође изда-
вала.

 Српски                                                                                             16 листова

 1896, 1900,1903, 1920, 1923. Нови Сад
16. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Јована и Марије Трандафил, којом је руковала Српска пра-
вославна црквено-школска општина у Новом Саду, а која је била на-
мењена за подизање иконостаса у Св. Ђурђевској (Саборној) цркви у 
Новом Саду. Закладу је сачињавала кућа у Улици краља Петра у Но-
вом Саду која се издавала, а која је продата 1923. године и од остатка 
иметка је финансирала Заклада.

 Српски                                                                                             24 листа

 1896, 1900, 1901,1903–1906, 1908, 1911, 1913, 1915–1917, 1919–1921, 
1923.  Нови Сад

17. Инвентари Српског православног народно-црквеног коренитог имет-
ка Закладе Луке Миланковића и сестре му Марије Петровић, којом 
је руковала Српска православна црквено-школска општина у Новом 
Саду. У Инвентару од 1896. године унети су подаци о земљишном по-
седу (ораница), који је износио 452 јутра и 270 хвати и кућа на салашу 
у Новом Саду, коју је користио абаџија [занатлија који израђује одећу 
од грубе вунене тканине – сукна].

 Српски                                                                                                   64 листа

 1896, 1900, 1902–1908, 1911, 1913, 1915–1917, 1919–1921, 1923. 
 Нови Сад
18. Инвентари Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Закладе Атанасија П. Гереског, којом је руковала Српска православ-
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на црквено-школска општина у Новом Саду. Заклада је била намење-
на за издржавање Српске велике девојачке школе у Новом Саду и за 
издржавање сиротих удовица. У инвентарима од 1896. године унети 
су подаци о новчаним средствима у износу од 25.000 форинти, која 
су одређена за издржавање Српске велике девојачке школе и куће у 
Новом Саду, која се издаје, а средства се уплаћују у Закладу за издр-
жавање сиротих удовица.

 Српски                                                                                               64 листа

 1903, 1915–1917, 1919–1921, 1923. Нови Сад
19. Инвентари Српског православног народно-црквеног коренитог 

иметка Задужбине Ђорђа Ф. Недељковића, којом је руковала Српска 
православна црквено-школска општина у Новом Саду, а која је била 
намењена за следеће: за измену прозора у Св. Ђурђевачкој цркви /Са-
борној цркви у Новом Саду/, за мираз сиротим девојкама и за друге 
намене.

 Српски                                                                                            40 листова

 1919–1921, 1923. Нови Сад
20. Инвентари Српског православног народно-црквеног коренитог 

иметка Задужбине Марка Јовановића, којом је руковала Српска пра-
вославна црквено-школска општина у Новом Саду, а која је била на-
мењена за сиротињу.

 Српски                                                                                           24 листа

Кутија 14

 1900. Суботица
1. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Закладе Вујић Ксеније и Божидара, Закладе Радишић 
Војислава и Закладе Христифоровић Јована, сви из Суботице, са по-
дацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                     12 листова
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 1900–1901. Суботица
2. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Закладе Јована и Терезије Остојић, рођ. Зозук из Суботице, 
са подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                            6 листова

 1901. Суботица
3. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Закладе Радишић Јоакима из Суботице, са подацима о: 
земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, оста-
лим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                              2 листа

 1901–1902. Суботица
4. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована и 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                        10 листова

 1903. Суботица
5. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована и 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                           6 листова

 1904. Суботица
6. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована и 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                           8 листова
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 1905. Суботица
7. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована и 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                          12 листова

 1906. Суботица
8. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована и 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                              8 листова

 1907. Суботица
9. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована, 
Остојић Јована и Терезије, рођ. Зозук и Младеновић Јулијане, рођ. 
Градић, сви из Суботице, са подацима о: земљишном поседу, здањи-
ма, повластицама (правима), опреми, осталим покретностима и дра-
гоценостима и вредносним папирима. За Закладу Јована и Терезије 
Остојић постоје и подаци са исказима о издавању благајне и исказ о 
закупнини земље из наведене закладе.

 Српски                                                                                                23 листа

 1896–1907. Суботица
10. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка заклада: Радишић Јоакима, Остојић Јована и Терезије, рођ. 
Зозук, и Вујић Ксеније и Божидара, сви из Суботице, са подацима о: 
земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, оста-
лим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                            12 листова

 1908. Суботица
11. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована, 
Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са 
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подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                               8 листова

 1911. Суботица
12. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована, 
Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са 
подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                           12 листова

 1913. Суботица
13. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована, 
Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са 
подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                          16 листова

 1915. Суботица
14. Дневници примања и издавања из Закладе Христифоровић Јована и 

Закладе Радишић Јоакима, за 1914. годину.
 Српски                                                                                            16 листова

 1917. Суботица
15. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Закладе Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. Зозук, из 
Суботице, са подацима о: земљишном поседу, здањима, повластица-
ма (правима), опреми, осталим покретностима и драгоценостима и 
вредносним папирима.

 Српски                                                                                                     4 листа

 1918. Суботица
16. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка заклада: Радишић Јоакима, Христифоровић Јована, 
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Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. Зозук, сви из Суботице, са 
подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                              34 листа

 1900. Моноштор
17. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка фондова: Лунг Васе (за одржавање српско-православног 
крста у Општини Бач. Моноштор) и Шећеров Нате, рођ. Добрички (за 
одржавање капеле на Новом гробљу у Бач. Моноштору), са подаци-
ма о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, 
осталим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                4 листа

 1900. Моноштор
18. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Фонда Шећеров Нате, рођ. Добрички, (за одржавање капе-
ле на Новом гробљу у Бачком Моноштору) са подацима о: земљиш-
ном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, осталим по-
кретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                     4 листа

 1907. Моноштор
19. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Фонда Шећеров Нате, рођ. Добрички, (за одржавање ка-
пеле на Новом гробљу у Бач. Моноштор), са подацима о: земљишном 
поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, осталим покрет-
ностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                  4 листа

 1904–1907. Моноштор
20. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Фонда Еремић пл. Евице, рођ. Цветићев (за одевање 
српске православне школске деце у месту Моноштор), са подацима о: 
земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, оста-
лим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                 2 листа



92

 1906–1907. Моноштор
21. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Фонда Еремић пл. Паје (за одржавање годишњег парасто-
са и разних доброчинстава у Општини Моноштор), са подацима о: 
земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, оста-
лим покретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                2 листа

 1896–1907. Моноштор
22. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка фондова: Лунг Васе (за одржавање српског православног 
крста у Општини Бач. Моноштор), Шећеров Нате, рођ. Добрички, (за 
одржавање капеле и богослужење у општини Бач. Моноштор) и Ере-
мић пл. Евице (за одржавање цркве у месту Бач. Моноштор и „Барјака” 
Српске православне вероисповедне школе у месту Бач. Моноштор), са 
подацима о: земљишном поседу, здањима, повластицама (правима), 
опреми, осталим покретностима и драгоценостима и вредносним па-
пирима.

 Српски                                                                                                24 листа

 1913. Мол
23. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Закладе Станић Лазара из Мола, са којом рукује Српска 
православна црквена општина у Молу, Епархија бачка, Протопрезви-
терат Ст. Бечејски, са подацима о: земљишном поседу, здањима, по-
властицама (правима), опреми, осталим покретностима и драгоцено-
стима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                    2 листа

 1913–1915. Мол
24. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Закладе Каракашевић Милице, рођ. Милорадов из Мола, 
са којом рукује Српска православна црквена општина у Молу, Епар-
хија бачка, Протопрезвитерат Ст. Бечејски, са подацима о: земљиш-
ном поседу, здањима, повластицама (правима), опреми, осталим по-
кретностима и драгоценостима и вредносним папирима.

 Српски                                                                                                 2 листа
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 1913–1915. Мол
25. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног коре-

нитог иметка Закладе Поповић (Чаве) Савете из Мола, са којом ру-
кује Српска православна црквена општина у Молу, Епархија бачка, 
Протопрезвитерат Ст. Бечејски, са подацима о: земљишном поседу, 
здањима, повластицама (правима), опреми, осталим покретностима 
и драгоценостима и вредносним папирима. 

 Српски                                                                                                   2 листа

 1914–1915. Мол
26. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Закладе Станић Лазара из Мола, са којом рукује Српска 
православна црквена општина у Молу, Епархија бачка, Протопрезви-
терат Ст. Бечејски, са подацима о: земљишном поседу, здањима, по-
властицама (правима), опреми, осталим покретностима и драгоцено-
стима и вредносним папирима. 

 Српски                                                                                                    2 листа

 1897, 1901. Сента
27. Извод књига о прикупљању закупнине из Закладе Брановачки Ђене и 

жене му Иде, рођене Вујић за 1897. и 1901. годину (Дневник примања 
и издавања).

 Српски                                                                                                   32 листа

 1896–1908, 1911, 1913. Стара Паланка
28. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Светосавске закладе за издржавање школске сирочади у 
Ст. Паланци, са којом рукује Месни школски одбор у Ст. Паланци, 
Епархија бачка.

 Српски                                                                                               24 листа

 1896–1903. Стара Кањижа
29. Додатак инвентару Српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Задужбине Нинчић Севера, са којом рукује Српска право-
славна црквена општина у Старој Кањижи, Епархија бачка.

 Српски                                                                                                    2 листа
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Кутија 15

 1904, 1915–1917. Суботица
1. Благајнички дневници Војничке закладе Јована Остојића и жене му 

Терезије Остојић, рођ. Зозук из Суботице. Уз дневнике налазе се и за-
писници о издавању 64 ланца земље из наведене Закладе и искази о 
закупу земље и о издавању новца из штедионица, где је уплаћиван 
новац од закупа за 1904. годину.

 Српски, мађарски                                                                       118 листова

 1916–1917. Суботица
2. Дневници примања и издавања из Закладе Јована Христифоровића из 

Суботице.
 Српски                                                                                               8 листова

 1916. Суботица
3. Дневник примања и издавања из Закладе Јоакима Радишића из Субо-

тице.
 Српски                                                                                               4 листа

 1916–1917. Суботица
4. Благајнички дневник примања и издавања Српске православне црк-

вене општине у Суботици.
 Српски                                                                                           56 листова

 1915–1916. Сремски Карловци
5. Главни прорачуни српских црквено-народних фондова и заклада под 

ингеренцијом Карловачке митрополије, а који се односе на фондове и 
закладе које су намењене следећим институцијама и установама: Бо-
гословија у Сремским Карловцима, Српска учитељска школа у Сом-
бору, Српска учитељска школа у Ср. Карловцима, Српска учитељска 
школа у Пакрацу, Мировинска припомоћ, Српски црквени неприкос-
новени фонд, Српски црквенонародни Клирикалношколски фонд, 
Српски црквенонародни јерархијски фонд, Српски црквенонародни 
школски фонд, Фонд митрополита Стратимировића за зидање ари-
хиепископске резиденције, Српски црквенонародни Школски фонд 
„Св. Саве”, Фонд за подизање и одржавање споменика Бранку Ради-
чевићу, Чиновничко професорски мировински фонд, Свештеничкоу-
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довички фонд, Заклада патријарха Рајачића за болницу у Карловцима, 
Заклада митрополита Стратимировића за цркву и пароха у Кулпину, 
Стипендијска заклада Гавре Адамовића, Стипендијска заклада Теодо-
ра Петрије и Атанасија Бајића, Стипендијска заклада Атанасија Бале, 
Стипендијска заклада Данила и Јулке Бањанин за више духовне науке 
и Заклада Данила и Јулке Бањанин за српске православне богослове, 
Стипендијска заклада Петра Божића, Стипендијска заклада Јакова 
Бркића и жене му Драгиње, рођ. Утвић, Заклада Трифуна Влашића 
Фонду Св. Саве, Стипендијска заклада Нестора Димитријевића, Сти-
пендијска заклада Герасима Зелића, Стипендијска заклада Петра Јова-
новића и жене му Јулијане и друге стипендијске закладе.

 У прорачуну су дати и подаци о финансирању званичног органа (Глас-
ника) Митрополије Српског митрополитског гласника, као и прора-
чун управних трошкова, који се односе на трошкове вођења евиден-
ције о наведеним фондовима и закладама.

 Српски                                                                                      86 листова

Кутија 16

 1852. Нови Сад
1. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије Бачке, за период од 6. 8. до 31. 12. 1852. године. У 
прилогу се налази и преписка Георгија Буковића, пароха новосадског, 
са епископом бачким Атанацковићем у вези са убирањем прилога за 
Фонд, од стране дужника, који се таксативно наводе.

 Српски                                                                                         9 листова

 1853. Нови Сад
2. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1853. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1853. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                           14 листова

 1852–1854. Нови Сад
3. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1852–1854. годину. У прилогу се налази и 
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попис дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, 
парох новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1854. го-
дину (таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                            26 листова

 1855. Нови Сад
4. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1855. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1855. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                               23 листа

 1856. Нови Сад
5. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1856. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1856. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                         17 листова

 1857. Нови Сад
6. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1857. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1857. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                             14 листова

 1858. Нови Сад
7. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1958. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1858. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                            14 листова

 1859. Нови Сад
8. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1859. годину. У прилогу се налази и попис 
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дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1859. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                           14 листова

 1859–1860. Нови Сад
9. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1859–1860. годину. У прилогу се налази и 
попис дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, 
парох новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1860. го-
дину (таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                               32 листа

 1861. Нови Сад
10. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за 1861. годину. У прилогу се налази и попис 
дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, парох 
новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1861. годину 
(таксативно наведени дужници са износом дуга).

 Српски                                                                                            16 листова

 1861–1862. Нови Сад
11. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за 1861. и 1862. годину. У прилогу се налази и 
попис дужника Фондације, који је сачинио и оверио Георгије Буковић, 
парох новосадски, а који се односи на обавезе фондатора за 1862. го-
дину до јуна 1862. године (таксативно наведени дужници са износом 
дуга).

 Српски                                                                                            28 листова

 1863. Нови Сад
12. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 30. јуна 1863. годи-
не. У прилогу се налази и попис дужника Фондације, који је сачинио 
и оверио Георгије Буковић, парох новосадски, а који се односи на оба-
везе фондатора до 30. 6. 1863. године (таксативно наведени дужници 
са износом дуга).

 Српски                                                                                                  6 листова
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 1864. Нови Сад
13. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 30. јуна 1864. године.
 Српски                                                                                               6 листова

 1866. Нови Сад
14. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јула до 30. децембра 1866. годи-
не. У прилогу се налази и допис који потписује Андрија Монашевић, 
парох и касир Заведенија (Фондације) који наведени преглед доставља 
Патронату Фондације.

 Српски                                                                                              11 листова

 1867. Нови Сад
15. Попис дужника Фондације удовица и сирочади деце свештенства, 

закључно са децембром 1867. године.
 Српски                                                                                                    2 листа

 1868. Нови Сад
16. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1868. 
године, који потписује Андрија Монашевић, парох и касир Фонда-
ције.

 Српски                                                                                           14 листова

 1869. Нови Сад
17. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1869. 
године. У прилогу се налази и допис који потписује Андрија Мона-
шевић, парох и касир Заведенија (Фондације), са потписом дужника 
Фондације закључно са 31. 12. 1869. године.

 Српски                                                                                            14 листова

 1870. Нови Сад
18. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1870. 
године. У прилогу се налази и допис који потписује Андрија Мона-
шевић, парох и касир Заведенија (Фондације), са пописом дужника 
Фондације закључно са 31. 12. 1870. године и Преглед улагања из Фон-
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да, који је уложен код Новосадске штедионице у периоду 1866–1870. 
године.

 Српски                                                                                               24 листа

 1871. Нови Сад
19. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1871. 
године. У прилогу се налази и дописи који потписује Павле Болта, па-
рох и касир Заведенија (Фондације), са пописом дужника Фондације 
закључно са 31. 12. 1871. године, Преглед улагања из Фонда, који је 
уложен код Новосадске штедионице, као и признанице о исплати по-
моћи, корисницима Фондације.

 Српски                                                                                           26 листова

 1872. Нови Сад
20. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1872. 
године.

 Српски                                                                4 листа

 1873, Нови Сад
21. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1873. 
године.

 Српски                                                                                      12 листова

 1874. Нови Сад
22. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1874. 
године.

 Српски                                                                                            12 листова

 1875. Нови Сад
23. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1875. 
године.

 Српски                                                                                          10 листова
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 1876. Нови Сад
24. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1876. 
године. У прилогу се налази и извештај Александра Захарића, чла-
на Управе Фондације, који се у име Фондације обратио Дирекцији 
краљевске пореске управе са молбом да их ослободе плаћања таксе на 
зајмове које дају корисницима зајмова.

 Решење Пореске управе која је имала седиште у Сегедину је да Фонда-
ција мора да плаћа наведене таксе и то у умањеном износу. У случају 
неплаћања наведеног износа, запрећена је принудна наплата.

 Српски, мађарски                                                                     14 листова

 1877. Нови Сад
25. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1877. 
године.

 Српски                                                                                              10 листова

 1878. Нови Сад
26. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1878. 
године.

 Српски                                                                                              8 листова

 1879. Нови Сад
27. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1879. 
године. У прилогу је сачувана и документација која се односи на под-
носиоце захтева за добијање зајма из Фондације, и мишљење адвока-
та Фондације, Владе Стратимировића, да ли подносиоци захтева, дају 
довољне гаранције за добијање зајмова.

 Српски                                                                                               17 листова

 1880. Нови Сад
28. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1880. 
године.

 Српски                                                                                               6 листова
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 1881. Нови Сад
29. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1881. 
године.

 Српски                                                                                                  4 листа

 1882. Нови Сад
30. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1882. 
године.

 Српски                                                                                                   4 листа

 1883. Нови Сад
31. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1883. 
године.

 Српски                                                                                                 4 листа

 1884. Нови Сад
32. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1884. 
године.

 Српски                                                                                              6 листова

 1885. Нови Сад
33. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1885. 
године.

 Српски                                                                                                6 листова

 1886. Нови Сад
34. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1886. 
године.

 Српски                                                                                            9 листова

 1887. Нови Сад
35. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1887. 
године.

 Српски                                                                                              9 листова
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 1888. Нови Сад
36. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1888. 
године.

 Српски                                                                                           9 листова

 1889. Нови Сад
37. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке, за период од 1. јануара до 31. децембра 1889. 
године.

 Српски                                                                                              9 листова

 1890. Нови Сад
38. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за период од 1. јануара до 31. децембра 1890. 
године.

 Српски                                                                                           10 листова

 1891. Нови Сад
39. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за период од 1. јануара до 31. децембра 1891. 
године.

 Српски                                                                                              16 листова

 1892. Нови Сад
40. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за период од 1. јануара до 31. децембра 1892. 
године.

 Српски                                                                                          16 листова

 1893. Нови Сад
41. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за период од 1. јануара до 31. децембра 1893. 
године.

 Српски                                                                                           11 листова

 1905. Нови Сад
42. Преглед прихода и расхода Фондације удовица и сирочади деце свеш-

тенства Епархије бачке за период од 1. јануара до 31. децембра 1905. 
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године. У прилогу се налазе и документа која сведоче о издавањима: 
на име милостиње, мировине које примају удовице и сирочад, испла-
та примања чиновницима Фондације, евиденција о издатим хипоте-
карним зајмовима, евиденција о улозима код Ц. К. Завода, трошкови 
поштарине, трошкови за канцеларијски материјал, исплате фишкалу, 
трошкови огрева и путни трошкови и дневнице.

 Српски                                                                                              24 листа

 1906. Нови Сад
43. Финансијски дневник (именик) о исплати: мировине удовицама и си-

рочићима, плата чиновницима Фондације и милостиње у 1906. години.
 Српски                                                                                                 2 листа

 1916. Нови Сад
44. Дневник издавања Фондације удовица и сирочади деце свештенства 

Епархије бачке за 1916. годину са подацима о издавањима: на име ми-
лостиње, мировине које примају удовице и сирочад, исплата примања 
чиновницима Фондације и друго.

 Српски                                                                                                  26 листова

 1917. Суботица/Нови Сад
45. Дневник примања и издавања из Закладе Јоакима Радишића из Субо-

тице за 1917. годину.
 Српски                                                                                                      4 листа

 1918. Нови Сад
46. Дневник издавања Фондације удовица и сирочади деце свештенства 

Епархије бачке за 1918. годину са подацима о издавањима: на име ми-
лостиње, мировине које примају удовице и сирочад, исплата примања 
чиновницима Фондације и друго.

 Српски                                                                                              26 листова

 1926. Нови Сад
47. Дневник издавања Фондације удовица и сирочади деце свештенства 

Епархије бачке за 1926. годину са подацима о издавањима: на име 
милостиње, мировине које примају удовице и сирочад, исплата при-
мања чиновницима Фондације и друго. У прилогу се налазе и подаци 
о уплаћеним свештеничким приносима (списак 46 свештеника са еви-
денцијом о уплатама).

 Српски                                                                                       20 листова
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 1927. Нови Сад
48. Дневник издавања Фондације удовица и сирочади деце свештенства 

Епархије бачке за 1927. годину са подацима о издавањима: на име ми-
лостиње, мировине које примају удовице и сирочад, исплата примања 
чиновницима Фондације и друго.

 Српски                                                                                          12 листова

Кутија 17

 1899, 1901, 1904, 1906. Баја
1. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

Баји (Протопрезвитерат сомборски) за 1899, 1901, 1904. и 1906. годину.
 Српски                                                                                              22 листа

 1900. Бајша
2. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

Бајши (Протопрезвитерат сомборски) за 1900. годину.
 Српски                                                                                               2 листа

 1909, 1911. Бачки Брестовац
3. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

Бачком Брестовцу (Протопрезвитерат сомборски) за 1909. и 1911. го-
дину.

 Српски                                                                                                4 листа

 1906, 1915. Дероње
4. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Дероње (Протопрезвитерат сомборски) за 1906. и 1915. годину.
 Српски                                                                                             4 листа

 1906, 1907, 1909, 1910. Деспот Сент Иван
5. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине 

у месту Деспот Сент Иван (Протопрезвитерат сомборски) за 1906, 
1907, 1909. и 1910. годину.

 Српски                                                                                            8 листова
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 1911. Кула
6. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Кула (Протопрезвитерат сомборски) за 1911. годину.
 Српски                                                                                               4 листа

 1914. Пачир
7. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Пачир (Протопрезвитерат сомборски) за 1914. годину.
 Српски                                                                                               2 листа

 1902, 1903. Сомбор
8. Прорачун (Завршни рачун) Просветне закладе за издржавање Српске 

више девојачке школе у Сомбору (Протопрезвитерат сомборски) за 
1902. и 1903. годину.

 Српски                                                                                                6 листова

 1910, 1914, 1915, 1916, 1917. Сомбор
9. Прорачун (Завршни рачун) Општинске благајне Српске православ-

не црквене општине у Сомбору за 1910. и 1914–1917. годину (Прото-
презвитерат сомборски)

 Српски                                                                                           276 листова

 1911. Суботица
10. Прорачун (Завршни рачун) заклада: Јована Христифоровића, Јоа-

кима Радишића и Арадски Драгиње, рођ. Лудајић, сви из Суботице 
(Протопрезвитерат сомборски) за 1911. годину.

 Српски                                                                                               6 листова

 1915. Суботица
11. Прорачун (Завршни рачун) Закладе Јоакима Радишића из Суботице 

(Протопрезвитерат сомборски) за 1915. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа

 1919. Суботица
12. Прорачун (Завршни рачун) Закладе Радић Душана из Суботице, и 

прорачун Српске православне црквене општине у Суботици (Прото-
презвитерат сомборски) за подмирење црквених потреба у 1919. го-
дини.

 Српски                                                                                          6 листова
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 1911. Стапар
13. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Стапар (Протопрезвитерат сомборски) за 1911. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1899, 1931. Станишић
14. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Станишић (Протопрезвитерат сомборски) за 1899. и 1931. го-
дину.

 Српски                                                                                                    4 листа

 1899, 1908, 1915, 1933. Стари Сивац
15. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине 

у месту Стари Сивац (Протопрезвитерат сомборски) за 1899, 1908, 
1915. и 1933. годину.

 Српски                                                                                               8 листова

 1899, 1918. Шандор
16. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Шандор, (Протопрезвитерат сомборски) за 1899. и 1918. годину.
 Српски                                                                                                   4 листа

 1899, 1906, 1911. Ада
17. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Ада (Протопрезвитерат старобечејски) за 1899, 1906. и 1911. го-
дину. Прорачун се односи на финансирање црквено-школске општи-
не, гробљанске капеле и Убогог дома, у месту Ада.

 Српски                                                                                            10 листова

 1899, 1901, 1933/34. Бачко Петрово Село
18. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине 

у месту Бачко Петрово Село (Протопрезвитерат старобечејски) за 
1899, 1901. и 1933/34. годину.

 Српски                                                                                                 6 листова

 1908. Сентомаш
19. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Сентомаш (Протопрезвитерат старобечејски) за 1908. годину.
 Српски                                                                                            6 листова
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 1897, 1900, 1903, 1906, 1909, 1911, 1913. Мартонош
20. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине 

у месту Мартонош (Протопрезвитерат старобечејски) за 1897, 1900, 
1903, 1906, 1909, 1911. и 1913. годину.

 У предмету се налазе подаци о стању: Фонда црквене благајне, Фонда 
Евице пл. Еремић, Фонда Јосимов Ђуре, Фонда за српску православ-
ну сиротињу, Фонда Нате Шећеров за одржавање гробљанске капеле, 
Благајне школског барјака, Фонда Вучић Персе за држање годишњег 
парастоса, Фонда за оправку Св. храма, Фонд Лунг Васе за крст, Фонд 
Баћанов Јоксима за крст и други.

 Српски                                                                                                94 листа

 1899, 1908. Мол
21. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Мол (Протопрезвитерат старобечејски) за 1899. и 1908. годину.
 Српски                                                                                                  4 листа

 1900. Сегедин
22. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Сегедин (Протопрезвитерат старобечејски) за 1900. годину.
 Српски                                                                                        2 листа

 1899, 1909, 1911, 1913–1915. Сента
23. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Сента (Протопрезвитерат старобечејски) за 1899, 1909, 1911. и 
1913–1915. године.

 Српски                                                                                              34 листа

 1903. Стара Кањижа
24. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Стара Кањижа (Протопрезвитерат старобечејски) за 1903. го-
дину.

 Српски                                                                                              4 листа

 1901, 1908. Турија
25. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Турија (Протопрезвитерат старобечејски) за 1901. и 1908. годи-
ну.

 Српски                                                                                          6 листова
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 1899, 1906. Вилово
26. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Вилово (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899. и 1906. годину.
 Српски                                                                                                 4 листа

 1899, 1911. Гардиновци
27. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Гардиновци (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899. и 1911. го-
дину.

 Српски                                                                                                      4 листа

 1899, 1900, 1903. Госпођинци
28. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине 

у месту Госпођинци (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899, 1900. и 
1903. годину.

 Српски                                                                                             6 листова

 1899, 1911. Ђурђево
29. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Ђурђево (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899, и 1911. годину.
 Српски                                                                                           4 листа

 1899, 1900, 1903. Жабаљ
30. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Жабљу (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899, 1900. и 1903. го-
дину.

 Српски                                                                                       10 листова

 1899. Каћ
31. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Каћ (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899. годину.
 Српски                                                                                              2 листа

 1908. Доњи Ковиљ
32. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Доњи Ковиљ (Протопрезвитерат жабаљски) за 1908. годину.
 Српски                                                                                                  2 листа
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 1901, 1904. Горњи Ковиљ
33. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Горњи Ковиљ (Протопрезвитерат жабаљски) за 1901. и 1904. го-
дину.

 Српски                                                                                            4 листа

 1899. Ковиљски Сентиван
34. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Ковиљски Сентиван (Шајкаш) (Протопрезвитерат жабаљски) 
за 1899. годину.

 Српски                                                                                                  2 листа

 1901, 1906, 1911. Мошорин
35. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Мошорин (Протопрезвитерат жабаљски) за 1901, 1906. и 1911. 
годину.

 Српски                                                                                               8 листова

 1899. Надаљ
36. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Надаљ (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899. годину.
 Српски                                                                                                 2 листа

 1904. Тител
37. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Тител (Протопрезвитерат жабаљски) за 1904. годину.
 Српски                                                                                                     2 листа

 1899. 1900. Чуруг
38. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Чуруг (Протопрезвитерат жабаљски) за 1899. и 1900. годину.
 Српски                                                                                                  4 листа

 1899. Бегеч
39. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Бегеч (Протопрезвитерат новосадски) за 1899. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа
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 1899. Кулпин
40. Прорачун (Завршни рачун) Српске православне црквене општине у 

месту Кулпин (Протопрезвитерат новосадски) за 1899. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа

Кутија 18

 1898. Сомбор
1. Закључни рачун прихода и расхода (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у Сомбору за 1898. годину.
 Српски                                                                                           8 листова

 1900. Сомбор
2. Закључни рачун прихода и расхода (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у Сомбору и свих подручних фондова и фон-
дација над којима је вршила надзор за 1900. годину.

 Српски                                                                                               6 листова

 1901. Сомбор
3. Закључни рачун прихода и расхода (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у Сомбору и свих подручних фондова и фон-
дација над којима је вршила надзор за 1901. годину.

 Српски                                                                                             28 листова

 1902. Сомбор
4. Закључни рачун прихода и расхода (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у Сомбору и свих подручних фондова и фон-
дација над којима је вршила надзор за 1902. годину.

 Српски                                                                                         26 листова

 1915. Сомбор
5. Закључни рачун прихода и расхода (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у Сомбору и свих подручних фондова и фон-
дација над којима је вршила надзор за 1915. годину.

 Надзор је вршен над следећим фондовима и задужбинама: Српска 
православна црквена општина у Сомбору, Просветни фонд, Плато-
неум, Заклада Јефте Михаиловића Јанкова, Оставина Пере и Лиле 
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Стојковић, Заклада Владе Ковачевића, Закладе Исака Радосављевића, 
Закладе одбора госпођа, Закладе хармонијског пјенија, Закладе час-
них крстова, Закладе учитељских сиротана, Закладе школске, Закладе 
Јосифа Мунтила и Лефтера, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за 
подизање и украшавање цркве, Заклада Марка Вукадиновића, Закла-
да Игњата и Терезије Димитријевић, Оставина Јулијане др Лазе Ко-
стића, рођ. Паланачки, Оставина Јована Јанковића Буљског.

 Поред наведених сачувани су и завршни рачуни за: Сиротињски фонд, 
Фонд школског листа, Закладе за обућу и одећу сиромашне школске 
деце, Закладе парастоса, Благајне депозита и Благајне квоте.

 Српски, мађарски                                                                          120 листова

Кутија 19

 1904. Сомбор
1. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                             54 листа

 1905. Сомбор
2. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
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закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                             54 листа

 1906. Сомбор
3. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                           28 листова

 1907. Сомбор
4. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
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клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                             30 листова

 1908. Сомбор
 5. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                             30 листова

 1909. Сомбор
6. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Заклада хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада 
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учитељских сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефте-
ра, Заклада полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање 
цркве, Сиротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада 
Игњатија и Терезије Димитријевић и Закључни рачун Благајне депо-
зита.

 Српски                                                                                             28 листова

 1910. Сомбор
7. Закључни рачун Српске православне општине сомборске и свију њој 

на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључног рачуна 
општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, дају се по-
даци и о закладама, оставинама и фондовима и то за следеће наведене 
закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, Заклада Платонеум, 
Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Закључни рачун Парохијалне 
благајне, Закључни рачун Благајне квоте, Заклада Владе Ковачића, За-
клада парастоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада 
школског листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора го-
спођа, Школски фонд, Сиротињски фонд и Заклада Игњатија и Тере-
зије Димитријевић.

 У прилогу сачуван је и Извештај Месног црквеног одбора Српске пра-
вославне црквене општине у Сомбору, који се односе на закључне ра-
чуне за 1910. годину.

 Српски                                                                                            40 листова

 1912. Сомбор
8. Закључни рачун фондова и заклада са којима је руковала Српска пра-

вославна црквена општина у Сомбору, и то: Просветни фонд, Заклада 
Платонеума, Заклада Јефте Михајловића – Јанковог, Заклада Школ-
ског листа, Заклада одбора Госпођа, Закладе Школског фонда и Закла-
да Игњата и Терезије Димитријевић.

 Српски                                                                                               32 листа

 1912. Сомбор
9. Закључни рачун Српске православне црквене општине сомборске и 

свију њој на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључ-
ног рачуна општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, 
дају се подаци и о закладама, оставинама и фондовима и то за сле-
деће наведене закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, За-
клада Платонеум, Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Оставина 
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Пере и Лиле Стојковић, Закључни рачун, квоте за издржавање срп. 
вер. основних школа у Сомбору, Заклада Владе Ковачића, Заклада па-
растоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада школског 
листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора госпођа, Закла-
да хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада учитељских 
сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера, Заклада 
полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање цркве, Си-
ротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада Игњатија и 
Терезије Димитријевић, Заклада Нике и Ђоке Михајловић и Закључ-
ни рачун Благајне депозита.

 Српски                                                                                                54 листа

 1913. Сомбор
10. Закључни рачун Српске православне црквене општине сомборске и 

свију њој на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључ-
ног рачуна општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, 
дају се подаци и о закладама, оставинама и фондовима и то за сле-
деће наведене закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, За-
клада Платонеум, Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Оставина 
Пере и Лиле Стојковић, Закључни рачун, квоте за издржавање срп. 
вер. основних школа у Сомбору, Заклада Владе Ковачића, Заклада па-
растоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада школског 
листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора госпођа, Закла-
да хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада учитељских 
сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера, Заклада 
полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање цркве, Си-
ротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада Игњатија и 
Терезије Димитријевић, Заклада Нике и Ђоке Михајловић и Закључ-
ни рачун Благајне депозита.

 Српски                                                                                              54 листа

 1913. Сомбор
11. Закључни рачун (Завршни рачун) фондова и заклада којим рукује 

Српска православна црквена општина у Сомбору: Просветни фонд, 
Заклада Платонеум, Заклада Јефте Михајловича – Јанкова, Заклада за 
школски лист, Заклада одбора Госпођа, Школска заклада и Заклада 
Игњата и Терезије Димитријевић.

 Српски                                                                                           18 листова
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 1914. Сомбор
12. Закључни рачун Српске православне црквене општине сомборске и 

свију њој на руковање поверених заклада и оставина. Поред Закључ-
ног рачуна општинске благајне и Српске црквене општине у Сомбору, 
дају се подаци и о закладама, оставинама и фондовима и то за сле-
деће наведене закладе, фондове и оставине: Просветна заклада, За-
клада Платонеум, Заклада Јефте Михајловића (Јанковог), Оставина 
Пере и Лиле Стојковић, Закључни рачун, квоте за издржавање срп. 
вер. основних школа у Сомбору, Заклада Владе Ковачића, Заклада па-
растоса, Заклада за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада школског 
листа, Заклада Исака Радосављевића, Заклада одбора госпођа, Закла-
да хармонијског пјенија, Заклада часних крстова, Заклада учитељских 
сирота, Школски фонд, Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера, Заклада 
полијелеја и кандила, Заклада за подизање и украшавање цркве, Си-
ротињски фонд, Оставина Марка Вукадиновића, Заклада Игњатија и 
Терезије Димитријевић, Заклада Нике и Ђоке Михајловић и Закључ-
ни рачун Благајне депозита.

 Српски                                                                                             58 листова

 1914. Сомбор
13. Инвентари фондова, заклада и оставина, којим је руковала Српска 

православна црквена општина у Сомбору, 1914. године. Фондови, 
закладе и оставине су следеће: Фонд Сомборске српске православне 
црквене општине, Просветна заклада, Заклада Платонеум, Заклада 
Јефте Михајловић Јанков, Оставина Пере и Лиле Стојковић, Инвен-
тар благајне квоте за издржавање српских вероисповедних основних 
школа у Сомбору, Заклада Владе Ковачића, Заклада парастоса, Закла-
да за обућу и одећу сиромашне деце, Заклада за школски лист, Заклада 
Исака Радосављевића, Заклада одбора госпођа, Заклада хармонијско 
пјеније, Заклада часних крстова, Заклада учитељских сирота, Школ-
ска заклада, Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера, Заклада полијелеја 
и кандила, Заклада за подизање и украшавање цркве, Сиротињски 
фонд, Заклада Марка Вукадиновића, Заклада Игњата и Терезије Ди-
митријевић и Благајна депозита.

 Српски                                                                                            56 листова
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Кутија 20

 1912, 1913. Сентомаш
1. Завршни рачун Закладе Алексијевић Маце из Сентомаша за 1912. и 

1913. годину, којом је руковала Српска православна црквена општина 
у Сентомашу. У прилогу налазе се и изводи из записника Месне црк-
вене скупштине одржане 8/14. 4. 1914. године, којим је под бр. 8, наве-
дене седнице, констатовано стање рачуна Закладе Алексијевић Маце.

 Српски                                                                                       8 листова

 1907, 1909–1910, 1913–1915. Нови Сад
2. Завршни рачун Фондације „Атанасеум”, намењена Српској великој 

гимназији у Новом Саду за 1907, 1909–1910. и 1913–1915. годину.
 Српски                                                                                        12 листова

 1908–1909, 1911–1913. Сентомаш
3. Завршни рачун Закладе Голубски Новака и Софије из Сентомаша за 

1908–1909. и 1911–1913. годину.
 Српски                                                                                         16 листова

 1907, 1911–1915. Нови Сад
4. Завршни рачуни Фондације др Николе Крстића намењена Српској 

великој гимназији у Новом Саду, који се односе на период: 1907. и 
1911–1915. године.

 Српски                                                                                         16 листова

 1912, 1913. Сентомаш
5. Завршни рачун Закладе Николић пл. Васе из Сентомаша за 1912. и 

1913. годину. У прилогу докумената дата су и документа Месне цркве-
не скупштине одржане у Сентомашу 8/21. априла 1914. године, којим 
се потврђују подаци о стању Закладе Николић пл. Васе из Сентомаша.

 Српски                                                                                          18 листова

 1907. Суботица
6. Преглед стања рачуна Закладе Остојић Јована и жене му Терезије, рођ. 

Зозук из Суботице за 1907. годину.
 Српски                                                                                              2 листа
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 1909, 1913–1915. Нови Сад
7. Завршни рачуни Задужбине Пајевић Арсе и Анке из Новог Сада на-

мењене Српској великој гимназији у Новом Саду.
 Српски                                                                                         12 листова

 1909, 1912, 1914, 1915. Нови Сад
8. Завршни рачуни Фонда Српске велике гимназије у Новом Саду за 

1909, 1912, 1914. и 1915. годину.
 Српски                                                                                               24 листа

 1912. Госпођинци
9. Главни преглед прихода и расхода Српске православне црквене 

општине у месту Госпођинци за 1912. годину.
 Српски                                                                                                  2 листа

 1905. Деспот Сент Иван
10. Рачун о приходу и расходу Српско-православне црквено-школске 

општине у месту Деспот Сент Иван за 1905. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа

 1913. Жабаљ
11. Преглед примања и издавања Школске општине у Жабљу за 1913. го-

дину. У прилогу су сачувани и изводи из записника Српске право-
славне црквене општине у Жабљу, којим се потврђује да је Црквени 
одбор усвојио наведене извештаје о стању рачуна који су прегледали 
ревизори.

 Српски                                                                                               9 листова

 1906–1909. Обровац
12. Закључни рачуни Српске православне црквене општине у Обровцу за 

период 1906–1909. године.
 Српски                                                                                            11 листова

 1918. Параге
13. Завршни рачун примања и издавања благајне Српске православне 

црквено–школске општине у месту Параге за 1918. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа
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 1911–1913. Пивнице
14. Завршни рачун примања и издавања благајне Српске православне 

црквено–школске општине у месту Пивнице за период 1911–1913. го-
дине.

 Српски                                                                                           6 листова

 1905–1909. Пирош
15. Рачун прихода и расхода Црквено-школске општине у месту Пирош 

за период 1905–1909. године.
 Српски                                                                                           10 листова

 1885–1895, 1900. Риђица
16. Рачунски преглед Српске православне црквено-школске општине у 

месту Риђица (Протопрезвитерат сомборски) у периоду 1885–1895. 
године. Прегледи су урађени и оверени на Скупштини 29. септем-
бра/12. октобра 1900. године.

 Српски                                                                                                  22 листа

 1898. Сегедин
17. Рачунски преглед Српске православне црквено-школске општине у 

Сегедину за 1898. годину.
 Српски                                                                                                 8 листова

 1912–1914. Сентомаш
18. Завршни рачун иметка Српске православне црквене општине Сенто-

маш за 1912. и 1913. годину. У прилогу се налазе и извештаји о стању 
рачуна заклада које су биле под ингеренцијом (руковањем) Српске 
православне црквене општине у Сентомашу и то: Заклада Васе пл. 
Николића, Заклада Новака Голубског и Заклада Маце Алексијевић. 
Наведени извештаји се односе на стање рачуна поменутих заклада у 
1913. години.

 Српски                                                                                                  21 лист

 1900, 1906, 1913. Стари Сивац
19. Рачун Српске православне црквене општине у месту Стари Сивац за 

1900, 1906. и 1913. годину. У прилогу се налази и Исказ постојећих 
обвезница које се чувају код Српске православне црквене општине 
у Старом Сивцу, на које крајем 1913. године доспевају камате, као и 
отпис главнице и камата које су наплаћене.

 Српски                                                                                         13 листова
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 1913. Старе Шове
20. Завршни рачун примања и издавања Српске православне црквено 

школске општине у месту Старе Шове за 1913. годину. У прилогу на-
лазе се и акта које потписује епархијски ревизор, Јован Јовановић, у 
коме се износе подаци о стању завештаја којим рукује Српска право-
славна црквена општина, а који се односе на: Завештај Паје и Јулијане 
Ђаконов, Завештај Гаринов Паулине, Завештај Шандора и Јелене Ко-
стић, Завештај Тинтора Шигмунда, Завештај Милана Јелића и Завеш-
тај Гавре и Перице Јелића.

 Српски                                                                                             6 листова

 1913, 1914. Шандор
21. Закључни рачун примања и издавања (Завршни рачун) Српске право-

славне црквене општине у месту Шандор (Протопрезвитерат сомбор-
ски) за 1913. и 1914. годину, састављен на основу благајничког днев-
ника примања и издавања, Главне књиге дужника и штедионичких 
уложних књижица.

 Српски                                                                                          40 листова

 1916, 1920–1922. Нови Сад
22. Завршни рачун Благајне епархијског фонда бачког за 1916. годину и за 

период 1920–1922. године.
 Српски                                                                                        11 листова

 1900–1908, 1914, 1915. Ада
23. Инвентари Српске православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Српске православне црквене општине у месту Ада. У предмету се 
налазе и подаци о завештајима и фондовима које су донирали Дудвар-
ски Петар и жена му Пулхерија, рођ. Риђички, (Фонд убогих и сиро-
тих, Завештање „Капела”, Фонд вероисповедне школе у Ади и др.).

 Српски                                                                                            94 листа

 1898, 1899–1906, 1911. Бајша
24. Инвентари Српског православног народног црквеног Коренитог 

иметка Црквене општине у месту Бајша, Српског православног на-
родног иметка „Школског” у месту Бајша и Српског православног 
народног црквеног Коренитог иметка „Црквеног” у месту Бајша, за 
период 1998–1906. године. За 1911. годину сачуван је Инвентар добара 
Српске православне црквене општине у месту Бајша.

 Српски                                                                                         12 листова
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 1896–1907. Петрово Село
25. Инвентари Српског православног народно црквеног коренитог имет-

ка и иметка „Школског”, који је био под ингеренцијом Српске пра-
вославне цркве у месту Бачко Петрово Село. У прилогу се налазе и 
инвентари Фонда за спомен мртвих (1897–1907), као и прорачун за 
плаћање путног трошка и дневница члановима Епархијске конзисто-
рије (1905).

 Српски                                                                                           30 листова

 1896–1906, 1908, 1916–1917. Бегеч
26. Инвентари Српског православног црквеног иметка општине Бегеч за 

1899–1900. годину, Српске православне вероисповедне основне шко-
ле у Бегечу за 1896–1906. и 1908, и Српске православне цркве у Бегечу 
посвећене Св. апостолу Луки за 1896–1906, 1916. и 1917. годину.

 Српски                                                                                           29 листова

 1896–1906. Буђановци
27. Инвентари Српске православна црквено школске општине у Буђа-

новцима (1896–1906) и Српске православна црквене општине Буђа-
новци за 1902. и 1903. годину.

 Српски                                                                                              8 листова

 1896–1907, 1909, 1917, 1921. Гардиновци
28. Инвентари Српске православне црквене општине у месту Гардиновци 

за 1896–1907, 1909, 1917. и 1921. годину
 Српски                                                                                               24 листа

 1896–1909, 1916–1918, 1921. Дероње
29. Инвентари Српске православне црквене општине Дероње, Српске ве-

роисповедне основне школе у месту Дероње, као и коренитог иметка 
цркве Светог архангела Михаила у месту Дероње за 1896–1909, 1916–
1918. и 1921. годину.

 Српски                                                                                                 42 листа

 1897–1907, 1917. Деспот Ст. Иван
30. Инвентари Српске православне црквене општине Деспот Ст. Иван и 

Српске вероисповедне основне школе у истом месту, за период 1897–
1907. и 1917. годину.

 Српски                                                                                           28 листова
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 1896–1908. Ђурђево
31. Инвентари Српске православне црквене општине у месту Ђурђево 

1896–1908.
 Српски                                                                                             26 листова

 1896–1908, 1913, 1917. Фелдварац
32. Инвентари Српске православне црквене опшштине Фелдварац и 

фондација којим је руковала Срп. прав. црквена општина: Фондација 
Милоша Кобиљског, Фондација Живковић Арсе, Фондација Милади-
нов Григорија, „Школски иметак” и „Црквени иметак”.

 Српски                                                                                           58 листова

 1896–1906. Футог
33. Инвентари Српске православне црквене општине у месту Стари Фу-

тог и фондација којим је руковала Српска прав. црквена општина: 
Фондација Српских православних вероисповедних основних школа, 
Фондација цркве Св. Врачева у Ст. Футогу и Фондација Саве Стојче-
вића, архимандрита.

 Српски                                                                                             58 листова

 1896–1908, 1911, 1916. Чуруг
34. Инвентари Српске православне црквене општине у месту Чуруг и 

фондација којим је руковала Српска прав. црквена општина: Фон-
дација Евице Еремић, рођ. Цветић из Мартоноша, Фондација Лукић 
Милоша, Фондација Туцаков Уроша и Фондација Петровчан Ђоке.

 Српски                                                                                          66 листова

Кутија 21

 1909, 1913. Ада
1. Биланси стања: Благајне Српске православне црквене општине у Ади, 

„Убогог фонда”, „Убогог Дома”, иметка Српске православне црквене 
општине и Капелског фонда за 1909. и 1913. годину.

 Српски                                                                                        10 листова

 1909. Бачки Брестовац
2. Закључни рачуни парохијала, школског трошка, верозаконског при-

носа, Саборског трошка и трошка за храм Св. апостола Петра и Павла 



123

у месту Бачки Брестовац за 1909. годину.
 Српски                                                                                           4 листа

 1913. Фелдварац
3. Завршни рачун примања и издавања Српске православне цркве-

но-школске општине у месту Фелдварац за 1913. годину.
 Српски                                                                                              5 листова

 1907. Петрово Село
4. Рачунски биланс за рачуне Српске православне црквене општине у 

месту Петрово Село за 1907. годину.
 Српски                                                                                               2 листа

 1913/1914. Петрово Село
5. Изводи из записника Црквено-школског Управног одбора Српске 

православне црквене општине у месту Петрово Село достављени 
Епархијској конзисторији бачкој, којима се потврђује да је Срп. прав. 
црк. општина усвојила Завршни рачун за 1912. годину.

 Српски                                                                                            5 листова

 1913. Деспот Сент Иван
6. Завршни рачун примања и издавања Српске православне цркве-

но-школске општине у месту Деспот Сентиван за 1913. годину.
 Српски                                                                                                  3 листа

 1889, 1890, 1899. Ђурђево
7. Преписи Главне благајничке књиге Српске православне црквене 

општине у месту Ђурђево за 1889, 1890. и 1899. годину.
 Српски                                                                                                 22 листа

 1912. Жабаљ
8. Преглед примања Црквено-школске општине Жабаљ за 1912. годину.
 Српски                                                                                                  2 листа

 1895, 1899, 1902. Јегра
9. Стање благајне и рачуни прихода и расхода Српске православне црк-

вене општине у месту Јегра и Укупни рачун прихода и расхода Закла-
де добротворке Рац Павлица рођ. Марије Хирш за 1902. годину.

 Мађарски, српски                                                                    13 листова
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 1898, 1900. Каћ
10. Рачун или општи преглед новчаног примања и издавања Српске пра-

вославне црквене општине (1898) у месту Каћ, Преглед дужничких 
примања и издавања исте Општине (1898) и Исказ о имовном стању 
Српске православне црквене општине у Каћу (1900).

 Српски                                                                                               17 листова

 1913, 1914. Мађарска Кањижа
11. Завршни рачун примања и издавања Српске православне црквено 

школске општине у месту Мађарска Кањижа. У прилогу налазе се и 
изводи из Записника са Скупштине старокањишке, када је усвојен на-
ведени Завршни рачун, о чему је обавештена и Епархијска конзисто-
рија бачка у Новом Саду.

 Српски                                                                                               5 листова

 1901, 1910. Ковиљ
12. Рачун прихода и расхода манастира Ковиљ, за 1901. годину и заврш-

ни рачун примања и издавања Српске православне црквено-школске 
општине у месту Доњи Ковиљ за 1910. годину.

 Српски                                                                                             12 листова

 1913. Кула
13. Завршни рачун примања и издавања Српске православне цркве-

но-школске општине у месту Кула, за 1913. годину. У прилогу нала-
зе се и извод из Записника са седнице Српске православне црквене 
општине Кула, на којој је усвојен и одобрен наведени завршни рачун 
и о томе је обавештена Епархијска конзисторија бачка у Новом Саду.

 Српски                                                                                               6 листова

 1913. Кулпин
14. Рачунски преглед прихода и расхода за Српску православну црквену 

општину и Школског фонда црквене општине у месту Кулпин за 1913. 
годину. У прилогу се налази и допис Епархијске конзисторије бачке, 
са седиштем у Новом Саду, којим се потврђује да је преглед достављен 
Конзисторији.

 Српски                                                                                                 5 листова

 1909, 1913. Лалић
15. Рачун прихода и расхода црквеног храма Св. великомученика Дими-

трија Мироточивог у месту Лалић, за 1909. годину, и завршни рачун 
примања и издавања Српске православне црквено-школске општине 
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у месту Лалић за 1913. годину. У прилогу се налази и допис Српске 
православне црквене општине у Лалићу упућен Епархијској конзи-
сторији у Новом Саду, којим их обавештавају да им достављају на-
ведени завршни рачун за 1913. годину, као и потврда Епархије да су 
наведени завршни рачун примили.

 Српски                                                                                           9 листова

 1895, 1899. Мол
16. Рачун прихода и расхода (Завршни рачуни) Српске православне црк-

вено школске општине у месту Мол за 1895. и 1899. годину.
 Српски                                                                                                   4 листа

 1896–1899, 1901, 1908–1909, 1911, 1913. Мошорин
17. Главни преглед прихода и расхода Црквене православне општине 

Мошорин (1896–1899), Црквено школске општине Мошорин (1913) и 
фондова којим је руковала Црквена православна општина Мошорин 
а који су устројени 1909. године: Фонд Евице Јеремић, Школски фонд, 
Фонд Лунг Васе, Фонд за оправку храма у Мошорину, Фонд Нате 
Шећеров, Фонд Јошанов Ђуре, Фонд Персе Вучић, Фонд за црквене и 
парохијске потребе и Фонд Паје Јеремића.

 Српски                                                                                                97 листова

 1912. Надаљ
18. Завршни рачун примања и издавања Српске православне цркве-

но-школске општине у Надаљу за 1912. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1866, 1904, 1907, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922. Нови Сад
19. Назначеније (Преглед) капитала и неприкупљених интереса Српске 

православне црквене општине у Новом Саду, закључно са 31. 12. 1866. 
године и за 1922. годину.

 Извештаји о примањима и издавањима Српске православне цркве-
но-школске општине (1904, 1907) и Стање уплаћеног и неуплаћеног 
свештеничког приноса (1917–1920).

 Српски                                                                                       166 листова

 1902. Обровац
20. Рачун прихода и расхода Српске православне цркве у Обровцу за 

1902. годину.
 Српски                                                                                  4 листа
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 1899. Пачир
21. Рачун прихода и расхода Српске православне цркве у Пачиру за 1899. 

годину и Табеларни исказ дужника и становника места Пачир, који 
Српској православној црквеној општини у Пачиру дугују капитал и 
камате на наведени дуг.

 Српски                                                                                            4 листа

 1871–1873, 1887–1889, 1891, 1896, 1897, 1899. Рацмилетић
22. Рачуни прихода и расхода Српске православне цркве, храма Св. апо-

стола и евангелисте Матеја, у месту Рацмилетић у периоду 1871–1899. 
године.

 Српски                                                                                      26 листова

 1897, 1898, 1890. Сегедин
23. Рачуни примања и издавања (прихода и расхода) Српске православне 

црквене општине у Сегедину, за 1897 и 1898. годину. У прилогу се на-
лази и извештај Ђорђа Бељанског, рачунског ревизора Епархије бачке, 
из 1890. године 24. 9/6. 10. 1890, са примедбама на наведене рачунске 
извештаје Српске православне црквене општине у Сегедину.

 Српски                                                                                             16 листова

 1895, 1901, 1906, 1908, 1909. Сента
24. Изводи Главне књиге (1895), рачуни примања и издавања (1901), из-

води књиге о уплаћеној камати и главници (1901), попис закупаца 
општинских здања и општинске земље (1901) и Главна књига и Днев-
ник примања и издавања Српске православне црквене општине у 
Сенти (1906). У предмету се налазе и документа која се односе на при-
ходе и расходе Фонда гробљанске капеле у Сенти за: 1898, 1906, 1908. 
и 1909. годину.

 Српски                                                                                           88 листова

 1907. Сентомаш
25. Документација о Заклади Николић пл. Васе из Сентомаша (приходи 

и расходи) са исказима о главници и припадајућим каматама, који се 
односе на стање ове Закладе.

 Српски                                                                                                 8 листова

 1915. Силбаш
26. Главна књига о разрезу парохијалног и школског разреза пореза у ме-

сту Силбаш за 1915. годину.
 Српски                                                                                               65 листова
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 1900. Сомбор
27. Општински прорачуни за Српску православну црквену општину у ме-

сту Сомбор (примања и расходи) за 1900. годину. У прилогу налазе се и 
следећи прорачуни: Прорачун квоте за издржавање школа, Прорачун 
Просветне закладе, Прорачун Закладе Платонеума, Прорачун Фонда-
ције хармоничког пјенија, Прорачун Фондације „Парастоса”, Прора-
чун парохијалне благајне и Прорачун закладе „Школског листа”.

 Сачувани су и следећи прорачуни који се односе на: Заклада за обућу 
и одећу деце, Заклада Сиротињског фонда, Фонд за учитељске сиро-
те, Закладе одбора госпођа, Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера, Фонд 
полијелеја и кандила, Заклада Јефте Михајловића Јанковог, Прорачун 
Школског фонда, Закладе подизања цркве, Фонд Исака Радосавље-
вића, Фонд Владимира Ковачића и Фонд часних сестара.

 Српски                                                                                              20 листова

 1932. Станишић
28. Прорачун примања и издавања благајне Српске православне цркве-

но-школске општине у месту Станишић за 1932. годину.
 Српски                                                                                                  2 листа

 1907. Стара Паланка
29. Преглед рачуна примања и издавања Српске црквене православне 

општине у Старој Паланци за 1907. годину.
 Српски                                                                                                     2 листа

 1903. Стари Кер
30. Преглед рачуна Школске благајне и Школског фонда у Српској право-

славној црквеној општини у месту Стари Кер.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1907. Стари Сивац
31. Рачун Српске православне црквене општине у месту Стари Сивац за 

1907. годину.
 Српски                                                                                                 2 листа

 1912. Тител
32. Главна књига прихода и расхода Српске православне црквене општи-

не у Тителу за 1912. годину, који садрже следеће приходе: приход од 
црквене земље, приход од кућа, штедионички прилози, камате од 
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вредносних папира, прилози од парохијала, непредвиђени дохоци, 
приходи од звона и сахрана, приходи од таксе, приход од свећа, при-
ход од столова, приход од гробља, приход од Болничке радионичке 
благајне, приход од повраћаја предујма пореза и еквивалента који 
враћају заменици пароха.

 У расходе су сврстани следећи трошкови: плате свештеника, плате за-
меника пароха, протопрезвитерска пристојба, плате административ-
них радника (перовођа, црквени појац, рачуновођа, гробар, црквењак 
и др.), верозаконски принос, епархијски принос, оправка црквених 
зграда, противпожарна заштита (обезбеђење од ватре), непредвиђени 
издаци, огрев и осветљење, набавка потрепштина за цркву (брашно, 
вино, свеће, зејтин и др.), милостиња и остале награде и накнаде за 
кориснике Фонда Српске црквене општине у Тителу.

 На крају Главне књиге дати су подаци о новцу Фонда који је уложен у 
штедионице, о износима камата на уложени новац у штедионицама и 
државним обвезницама.

 Српски                                                                                          18 листова

 1896, 1897. Турија
33. Главна књига рачун примања и издавања Српске православне цркве-

но школске општине у месту Турија за 1896. и 1897. годину.
 Српски                                                                                     66 листова

 1909, 1910. Футог
34. Закључни рачун примања и издавања Српске православне црквене 

општине у Старом Футогу за 1909. и 1910. годину.
 Српски                                                                                           12 листова

 1914, 1915. Чуруг
35. Завршни рачун Српске православне црквене општине у Чуругу за 

1914. годину (преглед примања и издавања). У прилогу налазе се и из-
води из Записника са седнице Управног одбора Српске православне 
црквене општине у Чуругу из 1915. године, на којој је усвојен наведе-
ни ЗР.

 Српски                                                                                              6 листова
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Кутија 22

 1914. Ада
1. Биланси Српске православне црквене општине у Ади, Капелског фон-

да, Убогог фонда и Убогог дома, којим је руковала Српска православ-
на црквена општина.

 Српски                                                                                               6 листова

 1896, 1901, 1903, 1906–1908. Бачки Брестовац
2. Инвентари: Српског православног црквеног коренитог иметка хра-

ма Св. апостола Петра и Павла у месту Бачки Брестовац (1896–1908), 
Српског православног народног школског коренитог иметка Српске 
православне вероисповедне основне школе у Бачком Брестовцу и 
Фондације Сергије и Дафине Станковић из Београда (1896–1907), која 
је уложена у Штедионици у Бачком Брестовцу.

 Српски                                                                                             27 листова

 1896–1907. Баја
3. Инвентари: Српске православне црквене општине у месту Баја, 

Српског православног народно-школског коренитог иметка Српске 
православне црквено-школске општине у месту Баја. У прилогу су 
и документа о закладама којим рукује Српска православна цркве-
на општина у месту Баја: Заклада митрополита Теодосија Мраовића 
(1901–1905), Заклада Софије Јовановић (1901–1905), Заклада Марте 
Теодоровић рођ. Канижлић (1901–1905) и Заклада Јована Русића – 
Американца (1901–1905).

 Српски                                                                                          56 листова

 1854/1855, Петрово Село
4. Рачун прихода и расхода Српске православне црквене општине у ме-

сту Петрово Село, за 1854. годину.
 Српски                                                                                               5 листова

 1896–1907. Гардиновци
4а. Инвентар Српске православне цркве и Српске православне црквене 

општине у месту Гардиновци.
 Српски                                                                                           8 листова
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 1896–1907, 1912. Гложан
5. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка за храм Св. Јована Претече у месту Гложан и Инвентар Српско пра-
вославне црквено-школске општине у месту Гложан за период 1896–
1907. године. У прилогу се налази и документ из 1912. године којим се 
потврђује да у 1911. години нема промена у Инвентару.

 Српски                                                                                               6 листова

 1896–1907. Госпођинци
6. Инвентар Српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка црквеног у месту Госпођинци, Инвентар Српског православног 
црквено-народног коренитог иметка школског у месту Госпођинци и 
оставина и фондација којим је руковала Српска православна народ-
но-црквена општина у месту Госпођинци.

 Оставине и фондације су следеће: Оставина Срдана Суботића (1896–
1906), Оставина Нате Ђукић (1896–1906), Оставина Христине Радоји-
чић (1896–1906), Фондација Пантић Аћима (1901–1906), Фондација 
Остојић Лазара (1901–1906), Фондација Радојчић Христине (1901), 
Фондација Нате Ђукић (1901), Фондација Срдана Суботића (1901), 
Оставина Пантић Аћима (1902) и додатак Инвентара Српског право-
славног народно-црквеног коренитог иметка општине Госпођинци за 
1901. и 1902. годину.

 Српски                                                                                           38 листова

 1896–1907, 1917. Јегра
 7. Инвентар Српског православног народно црквеног коренитог имет-

ка у месту Јегра (1896–1907) и Инвентар Закладе удове Рац Палавице 
Марије рођ. Хирш за 1917. годину.

 Мађарски, српски                                                                  30 листова

 1898. Каћ
8. Исказ о имовинском стању Српске православне црквене општине у 

месту Каћ за 1898. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа

 1914–1916. Кулпин
9. Искази о стању средстава Црквено-школске општине и Српске пра-

вославне црквене општине у месту Кулпин, Гардиновци и Мађарска 
Кањижа, као и Исказ о имовинском стању Закладе Јована Остојића за 
период 1914–1916. године.

 Српски                                                                                          13 листова
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 1893–1899, 1914. Лалић
10. Рачун прихода и расхода храма Св. великомученика Димитрија Ми-

роточивог у месту Лалић, за период 1893–1899. године и за 1914. го-
дину. У прилогу је дат и попис примања и издавања парохијала и про-
светни трошкови.

 Српски                                                                                               21 лист

 1899. Лок
11. Благајнички дневник Српске православне црквене општине у месту 

Лок за 1899. годину.
 Српски                                                                                          6 листова

 1907, 1914. Мартонош
12. Завршни рачун Српске православне црквене општине у месту Мар-

тонош, за 1907. годину и записници са редовних главних скупштина 
те Општине у Мартоношу, кад су усвојени завршни рачун за 1914. и 
предрачун за 1915. годину.

 Српски                                                                                          16 листова

 1907. Мошорин
13. Главни преглед прихода и расхода Српске православне црквене 

општине у месту Мошорин и Преглед туторских рачуна којим је руко-
вала Српска православна црквена општина у месту Мошорин за 1907. 
годину.

 Српски                                                                                                  4 листа

 1906–1910, 1916. Нови Сад
14. Сумарни преглед хипотекарних зајмова које је давала Српска право-

славна црквена општина Нови Сад (1906); сумарни преглед свеште-
ничких прихода за 1906. годину; исказ о продатој и примљеној аренди 
за земљу у: Ченеју, Камендину и за Миланковићеву земљу (1907); из-
вештај о примању и издавању и о завршном положају Српско пра-
вославне црквено-школске општине у Новом Саду (1907); Извештај 
о стању парохијалне благајна свих задужбина којима рукује Српска 
православна црквена општина у Новом Саду (1908); сумарни преглед 
хипотекарних зајмова и камата за исте (1908); сумарни преглед свеш-
теничких приноса 1908. и 1909. године; именик чиновника, удовица 
и сирочади и удовица који милостињу уживају (1910) и Стање Фонда 
Српске православне црквене општине у 1916. години.

 Српски, мађарски                                                                          79 листова
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 1899. Обровац
15. Рачун Српске православне црквене општине у Обровцу за 1899. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1884. Риђица
16. Рачунски преглед Српске православне црквено школске општине у 

месту Риђица за 1884. годину.
 Српски                                                                                            2 листа

 1909. Сентомаш
17. Рачун примања и издавања новца Закладе Николић пл. Васе из Сенто-

маша за 1909. годину.
 Српски                                                                                               2 листа

 1895–1898. Силбаш
18. Рачун прихода и расхода цркве Храма Св. Јована Златоустог у месту 

Силбаш за период 1895–1898. године.
 Српски                                                                                          6 листова

 1915. Сомбор
19. Преписка Управног одбора Српске православне црквене општине у 

Сомбору са Епархијском конзисторијом бачком у Новом Саду, у вези 
са добијањем сагласности на прорачуне те Општине и заклада којим 
ова црквена општина рукује.

 Српски                                                                                                 3 листа

 1916. Станишић
20. Прорачун Школског подучитељског фонда у месту Станишић, којим 

је руковала Српска православна црквена општина у Станишићу.
 Српски                                                                                                  2 листа

 1908, 1909. Стари Кер
21. Рачунски преглед црквене благајне Српске православне црквене 

општине у месту Стари Кер за 1908. и 1909. годину.
 Српски                                                                                                6 листова

 1906, 1915, 1916. Стара Паланка
22. Преглед рачуна примања и издавања Српске православне црквене 

општине у месту Стара Паланка за 1906. годину и преписка исте са 
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Епархијском конзисторијом у Новом Саду у вези са достављањем 
предлога прорачуна Црквене општине за 1915. и 1916. годину.

 Српски                                                                                               4 листа

 1911, 1915. Суботица
23. Прорачун прихода Српске православне црквене општине у Суботици 

за 1911. годину и Прорачун наведене црквене општине за 1915. годину.
 Српски                                                                                              5 листова

 1912. Тител
24. Препис новчаног дневника са пописом рачуна о исплатама и упла-

тама на рачун Српске православне црквене општине у месту Тител у 
1912. години.

 Српски                                                                                          38 листова

 1908. Товаришево
25. Рачун прихода и расхода црквене Туторске благајне, којом је руковала 

Српска православна црквена општина у месту Товаришево за 1908. 
годину.

 Српски                                                                                                   2 листа

Кутија 23

 1879. Нови Сад
1. Прорачуни прихода и расхода Српске православне црквене општине 

Нови Сад, који се односе на: плате пароха, Фонд Марије Петровић, 
Фонд Платонеум, Фонд Јуле Радонић и Фонд Луке Миланковића.

 Српски                                                                                        11 листова

 1899. Нови Сад
2. Прорачуни за фондове и задужбине којим је руковала Српска право-

славна црквена општина у Новом Саду: Фонд Више девојачке школе, 
Фонд за издржавање српских основних вероисповедних школа, Фонд 
Марије Трандафил, Фонд за Иконостас Саборне цркве, Фонд Атана-
сија пл. Гереског за милостињу, Фонд Атанасија пл. Гереског за Вишу 
девојачку школу, Фонд Платонеум, Фонд Симе и Катарине Ђорђевић 
за издржавање Алмашког гробља и капеле, Фонд Јулијане В. Михајло-
вић, Фонд Јована и Марије Трандафил и Заклада Јуле Радонић.

 Српски                                                                                          29 листова



134

 1900. Нови Сад
3. Прорачуни за фондове и задужбине којим је руковала Српска право-

славна црквена општина у Новом Саду: Фонд Више девојачке школе, 
Фонд за издржавање српских основних вероисповедних школа, Фонд 
Марије Трандафил, Фонд за Иконостас Саборне цркве, Фонд Атана-
сија пл. Гереског за милостињу, Фонд Атанасија пл. Гереског за Вишу 
девојачку школу, Фонд Платонеум, Фонд Симе и Катарине Ђорђевић 
за издржавање Алмашког гробља и капеле, Фонд Јулијане В. Михајло-
вић, Фонд Јована и Марије Трандафил, Заклада Јуле Радонић и Про-
рачун Главне управе Српске православне црквено школске општине 
Нови Сад.

 У прилогу налазе се и искази који се односе на: потребе за Убоги дом, 
потреба за стипендије, потребе за издавање милостиње, потребе за 
легате, потребе за општинске земље и о приходу од њих, о приходу за 
гробља, о приходу од кирије за куће, о чиновничким платама, о потре-
би накнаде за награде за појање, о потребама за новосадске цркве, о 
потребама за Успенско гробље, о потреби за општинске куће и исказ 
о свештеничким платама и другим дохоцима у 1900. години.

 Српски                                                                                           49 листова

 1904. Нови Сад
 4. Прорачуни за фондове и задужбине којим је руковала Српска право-

славна црквена општина у Новом Саду: Фонд за издржавање српских 
основних вероисповедних школа, Фонд Више девојачке школе, Фонд 
Симе и Катарине Ђорђевић за издржавање Алмашког гробља и ка-
пеле, Фонд Марије Трандафил, Фонд Атанасија пл. Гереског за мило-
стињу, Фонд Атанасија пл. Гереског за Вишу девојачку школу, Фонд 
Платонеум, Заклада Јуле Радонић, Фонд Јулијане В. Михајловић, За-
дужбина Миланковић Луке и сестре му Марије Петровић (намењена 
за стипендирање техничара и ученика реалне гимназије), Задужбина 
Савић Ђомпарић Љубице (за одржавање парастоса покојној Класано-
вић Марији). Сачувани су прорачуни за Главну управу и Парохијалну 
благајну.

 Српски                                                                                             48 листова

 1905. Нови Сад
5. Предлог Прорачуна за Српску православну црквену општину у Но-

вом Саду за 1905. годину.
 Српски                                                                                               4 листа
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 1906. Нови Сад
6. Предлог Прорачуна за Српску православну црквену општину у Но-

вом Саду за 1906. годину.
 Српски                                                                                                    2 листа

 1909. Нови Сад
7. Прорачуни за фондове и задужбине којим је руковала Српска право-

славна црквена општина у Новом Саду: Фонд за издржавање српских 
основних вероисповедних школа, Фонд Више девојачке школе, Фонд 
Симе и Катарине Ђорђевић за издржавање Алмашког гробља и ка-
пеле, Фонд Марије Трандафил, Фонд Атанасија пл. Гереског за мило-
стињу, Фонд Атанасија пл. Гереског за Вишу девојачку школу, Фонд 
Платонеум, Заклада Јуле Радонић, Фонд Јулијане В. Михајловић, За-
дужбина Миланковић Луке и сестре му Марије Петровић (намењена 
за стипендирање техничара и ученика реалне гимназије), Задужбина 
Савић Ђомпарић Љубице (за одржавање парастоса покојној Класано-
вић Марији), Задужбина Јовановић К. Ђорђа (за припомоћ црквеној 
и просветној ствари), Задужбина Недељковић Ф. Ђорђа (за српску но-
восадску сиротињу и за мираз двема сиротим девојкама које се удају 
за занатлије и Задужбина Савић Ђомпарић Љубице (за одржавања 
парастоса Класановић Марији). Сачувани су и прорачуни за Главну 
управу и Парохијалну благајну.

 Српски                                                                                                 50 листова

 1911. Нови Сад
8. Прорачуни за Главну управу и Парохијалну благајну Српске право-

славне црквено-школске општине новосадске и свих задужбина који-
ма она рукује, а то су: Задужбина Платонеум, Фонд за издржавање 
српских народних вероисповедних основних школа у Новом Саду, 
Фонд Атанасија П. Гереског за Вишу девојачку школу, Фонд Атана-
сија П. Гереског за милостињу сиротиње, Фонд (Задужбина) Луке 
Миланковића и сестре му Марије Петровић намењен за стипендије 
техничарима и реалцима, Задужбина Марије Трандафил намењена за 
издржавање Св. Николајевске цркве у Новом Саду, Задужбина Јована 
и Марије Трандафил намењена за издржавање Св. Ђурђевске (Сабор-
не) цркве у Новом Саду, Задужбина Ђорђа К. Јовановића намењена 
за српске вероисповеди основне школе и српске цркве у Новом Саду, 
Задужбина Јуле Радоничке, Фонд Српске више девојачке школе у Но-
вом Саду, Задужбина Јулијане В. Михајловић намењена за милостињу 
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удовицама и удавачама, Задужбина Симе и Катарине Ђорђевић на-
мењена за издржавање Алмашког гробља и капеле у Новом Саду, За-
дужбина Ђорђа Ф. Недељковића намењена за мираз двема сиротим 
девојкама које се за добре и солидне занатлије удале буду и Задужбина 
Ђорђа Ф. Недељковића основана за припомоћ српској новосадској си-
ротињи.

 Српски                                                                                           67 листова

 1912. Нови Сад
9. Прорачуни за Главну управу и Парохијалну благајну Српске пра-

вославне црквено-школске општине новосадске и свих задужбина 
којима она рукује, а то су: Задужбина Платонеум, Фонд за издржа-
вање српских народних вероисповедних основних школа у Новом 
Саду, Фонд Српске више девојачке школе у Новом саду, Задужбина 
Љубице Савић – Ђомпарић (за држање парастоса легаторки и њеној 
сестри Марији Класановић), Фонд Атанасија П. Гереског за Вишу де-
војачку школу, Фонд Атанасија П. Гереског за милостињу сиротиње, 
Фонд (Задужбина) Луке Миланковића и сестре му Марије Петровић 
намењен за стипендије техничарима и реалцима, Задужбина Марије 
Трандафил намењена за издржавање Св. Николајевске цркве у Новом 
Саду, Задужбина Јована и Марије Трандафил намењена за издржа-
вање Св. Ђурђевске (Саборне) цркве у Новом Саду, Задужбина Ђорђа 
К. Јовановића намењена за српске вероисповеди основне школе и 
српске цркве у Новом Саду, Задужбина Јуле Радонић, Фонд Српске 
више девојачке школе у Новом Саду, Задужбина Јулијане В. Михајло-
вић намењена за милостињу удовицама и удавачама, Задужбина Симе 
и Катарине Ђорђевић намењена за издржавање Алмашког гробља и 
капеле у Новом Саду, Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића намењена за 
мираз двема сиротим девојкама које се за добре и солидне занатлије 
удале буду и Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића основана за припо-
моћ српској новосадској сиротињи.

 Српски                                                                                                 52 листа

 1914. Нови Сад
10. Прорачуни за Главну управу Српске православне црквено-школске 

општине новосадске и свих задужбина којима она рукује, а то су: 
Задужбина Платонеум, Фонд за издржавање српских народних ве-
роисповедних основних школа у Новом Саду, Фонд Српске више де-
војачке школе у Новом Саду, Задужбина Љубице Савић – Ђомпарић 
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(за држање парастоса легаторки и њеној сестри Марији Класановић), 
Фонд Атанасија П. Гереског за Вишу девојачку школу, Фонд Атана-
сија П. Гереског за милостињу сиротиње, Фонд (Задужбина) Луке 
Миланковића и сестре му Марије Петровић намењен за стипендије 
техничарима и реалцима, Задужбина Марије Трандафил намењена за 
издржавање Св. Николајевске цркве у Новом Саду, Задужбина Јована 
и Марије Трандафил намењена за издржавање Св. Ђурђевске (Сабор-
не) цркве у Новом Саду, Задужбина Ђорђа К. Јовановића намењена 
за српске вероисповеди основне школе и српске цркве у Новом Саду, 
Задужбина Јуле Радонић, Фонд Српске више девојачке школе у Но-
вом Саду, Задужбина Јулијане В. Михајловић намењена за милостињу 
удовицама и удавачама, Задужбина Симе и Катарине Ђорђевић на-
мењена за издржавање Алмашког гробља и капеле у Новом Саду, За-
дужбина Ђорђа Ф. Недељковића намењена за мираз двема сиротим 
девојкама које се за добре и солидне занатлије удале буду и Задужбина 
Ђорђа Ф. Недељковића основана за припомоћ српској новосадској си-
ротињи.

 Српски                                                                                      50 листова

 1918. Нови Сад
11. Прорачуни за задужбине и фондове којим рукује Српска православ-

на Црквено-школска општина новосадска за 1918. годину: Платоне-
ум, задужбина је намењена за издржавање Алмашког гробља и капеле; 
Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића, задужбина је намењена за мираз 
двема сиротим девојкама, које се за добре и солидне занатлије буду 
удале; Фонд Атанасија П. Гереског, намењен за Вишу девојачку школу 
у Новом Саду; Фонд Атанасија П. Гереског, намењен за милостињу; 
Фонд Луке Миланковића и сестре му Марије Петровић, и Фонд Петра 
и Катарине Попадић.

 Српски                                                                                             12 листова

Кутија 24

 1896–1906. Каћ
1. Инвентар Српског православног народно црквеног коренитог иметка 

Српске православне црквене општине у месту Каћ за период 1896–
1906. године.

 Српски                                                                            24 листа
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 1896–1917. Ковиљ
2. Инвентар Српског православног народно црквеног коренитог имет-

ка Српске православне црквене општине у месту Ковиљ, за цркве у 
Доњем и Горњем Ковиљу и Манастир Ковиљ, за период 1896–1917. го-
дине.

 Српски                                                                                      60 листова

 1896–1907. Кула
3. Инвентар Српског православног народно црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве Св. апостола и евангелисте Марка и Српске 
православне вероисповедне школе у месту Кула за период 1896–1907. 
године.

 Српски                                                                                                20 листова

 1896–1917. Кулпин
4. Инвентар Српске православне цркве у Кулпину и Инвентар Фонда за 

издржавање Српске женске школе и Српске народне вероисповедне 
мешовите школе у Кулпину, који је основао Георгије Бранковић, па-
тријарх српски.  Подаци су сачувани за период 1896–1917. године.

 Српски                                                                                            63 листа

 1896–1907, 1916, 1917. Лалић
5. Инвентар Српског православног народно црквеног коренитог 

иметка цркве Храма Св. великомученика Димитрија у месту Лалић 
(1896–1907); Српске православне вероисповедне школе у Лалићу 
(1896–1907), Српске православне црквено-школске општине у Ла-
лићу (1896–1907) и Српске православне црквене општине у том месту 
за 1916. и 1917. годину.

 Српски                                                                                              30 листова

 1896–1906, 1917. Лок
6. Инвентар Српске православне народно црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве и Српске православне црквене општине 
у месту Лок (1896–1906) и Српске православне црквене општине у 
Шајкашлоку за 1917. годину.

 Српски                                                                                             12 листова

 1896–1916. Мартонош
7. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве и Српске православне црквене општине 
у месту Мартонош (1896–1907, 1913. и 1916); Фонда Српске право-
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славне вероисповедне школе у Мартоношу (1896–1907); Фонда за по-
тпомагање православне сиротиње (1896–1907 и 1912); Фонда Евице 
пл. Еремић рођ. Цветић за одржавање годишњег парастоса и држање 
костурнице у добром стању, затим за одржање школског барјака и за 
одела сиротој школској деци (1904, 1907. и 1912); Фонд Паје Еремића 
за парастос (1907); Фонд Васе Лунга за дрвени крст (1907); Фонд Ми-
лоша и Максима Баћанова за одржавање дрвеног крста (1912); Фонд 
Ђуре Јосимова за одржавање му годишњег парастоса (1896–1907); 
Фонд Фонд Вељка Пабашког за паљење полијелеја у цркви у Мартоно-
шу (1907. и 1912) и Фонд Персе Вучић за одржавање годишњег парас-
тоса (1903–1907).

 Српски                                                                                            112 листова

 1896–1915. Мол
8. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве и Српске православне црквене општине у 
месту Мол (1896–1908, 1911–1915); Фонда Српске православне веро-
исповедне школе у Молу (1896–1908, 1911–1912); Фонд породице Ма-
тић којим рукује Српска православна црквена општина (1896–1907, 
1912–1915) и Фонд пок. Данила Алабурића којим управља Српска 
православна црквена општина (1896–1907, 1912–1915).

 Српски                                                                                           92 листа

 1911, 1913, 1916. Мошорин
9. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве (1911, 1913. и 1916) и Српске православне 
црквене општине у месту Мошорин (1911. и 1913).

 Српски                                                                                              14 листова

Кутија 25

 1896–1921, 1923. Нови Сад
1. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка Епархијског фонда бачког (1898, 1899, 1912, 1913, 1914, 1916–1921, 
1923); Фонда Српске више девојачке школе у Новом Саду (1896–
1907, 1908, 1911, 1913, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1923); Фонда 
српских народних вероисповедних основних школа (1900, 1903, 1904, 
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1905, 1906, 1907, 1908, 1911, 1913, 1916, 1917, 1919, 1920); Фонд Св. Ду-
ховне цркве Ченејске у Новом Саду (1896–1907, 1916, 1921); Фонд Св. 
Николајевске цркве у Новом Саду (1896–1907, 1900, 1902, 1913, 1916, 
1923); Фонд Св. Капеле на Алмашком гробљу у Новом Саду (1896–
1907, 1916); Фонд Св. Јовановске цркве у Новом Саду (1896–1907, 
1916); Фонд Св. Ђурђевске (Саборне) цркве у Новом Саду (1896–1907, 
1908, 1911, 1913, 1917, 1921, 1923); Фонд Писарнице за чиновнике 
(1896–1907, 1917, 1923); Фонда Св. Три Јерарха (Алмашке) цркве у Но-
вом Саду (1896–1907, 1908, 1912, 1918, 1923); Фонд Капеле на Алмаш-
ком гробљу у Новом Саду (1896–1907, 1919, 1920); Фонд Писарнице 
за парохе (1896–1907, 1920); Задужбина Марка Јовановића којом ру-
кује Српска православна црквена општина новосадска (1920); Фонд 
Српског Убогог дома у Новом Саду (1896–1907, 1908, 1921); Фонд 
Српске православне црквено-школске општине у Новом Саду (1902, 
1903, 1905, 1907, 1908, 1915, 1916, 1917, 1919, 1921); Фонд Св. Успенске 
цркве у Новом Саду (1896–1907, 1911, 1913, 1923); Задужбина Јулијане 
В. Михајловић намењен за милостињу удовицама и удавачама којом 
рукује Српска православна црквена општина у Новом Саду (1915); 
Фонд Миланковић Луке и сестре му Марије Петровић (1907); Ин-
вентар покретних ствари који спадају у приватну својину епископа 
бачког Митрофана Шевића, састављен месеца марта 1908 године; За-
дужбина Марије Трандафил намењена за издржавање Св. Николајев-
ске цркве у Новом Саду (1900); Задужбина Иконостаса којом рукује 
Српска православна црквено-школска општина у Новом Саду (1904); 
Фонд „Успенско гробље” (1896–1907), Фонд Српске православне црк-
вене општине у Новом Саду (1896–1907) и Фонд Српске велике гим-
назије у Новом Саду (1896–1907).

 Српски                                                                                          585 листова

Кутија 26

 1896–1906, 1908, 1911. Обровац
1.  Инвентар Школског фонда Српске православне црквене општине у 

месту Обровац.
 Српски                                                                                         10 листова
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 1896–1906, 1908. Пачир
2. Инвентар Цркве Св. апостола Петра и Павла (1896–1906), Црквене 

општине (1896–1906. и 1908) и Школског фонда Српске православне 
црквене општине (1896–1906) у месту Пачир.

 Српски                                                                                                  34 листа

 1916. Парипаш
3. Инвентар Српске православне црквене општине у месту Парипаш за 

1916. годину.
 Српски                                                                                                            2 листа

 1896–1906. Парабућ
4. Инвентар Цркве Св. великомученика Георгија, Српске црквено-школ-

ске општине и Српске вероисповедне основне школе у месту Парабућ.
 Српски                                                                                       12 листова

 1896–1906, 1911. Параге
5. Инвентар Храма Рождества Пресвете Богородице, Српске православ-

не црквене општине и Српске православне основне вероисповедне 
школе у месту Параге.

 Српски                                                                                               32 листа

 1896–1906, 1908. Пирош
6. Инвентар Храма Св. апостола Петра и Павла, Српске православне 

црквено-школске општине и Вероисповедне школе у месту Пирош.
 Српски                                                                                               21 лист

 1896–1907. Пивнице
7. Инвентар Храма Успенија Богородице, Српске православне црквене 

општине и Српске основне вероисповедне школе у месту Пивнице.
 Српски                                                                                     16 листова

 1896–1906. Риђица
8. Инвентар Српске православне цркве, Српске православне црквене 

општине и Српске православне вероисповедне школе у месту Риђица.
 Српски                                                                                   36 листова

 1896–1906, 1916, 1917. Сегедин/1902–1906, 1908, 1917. Сантово
9. Инвентар Српске православне цркве (1896–1906, 1916, 1917), Српске 
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православне црквене општине (1896–1906, 1917) и Српске верозакон-
ске основне школе у месту Сегедин (1896–1906), Павловићеве фонда-
ције (Емилија Савић, рођ Павловић) (1896–1906 и 1916) и Елефтерове 
фондације (1896–1906, 1917) и Српске православне црквене општине 
у месту Сантово (Херцегсанто) у периоду 1902–1906, 1908. и 1917. го-
дине.

 Српски                                                                                        50 листова

 1896–1908. Сента
10.  Инвентар Српске православне цркве у Сенти (1896–1907), Српске 

православне црквене општине у Сенти (1896–1907), Српског веро-
исповедног школског фонда у Сенти (1896–1907). Закладе пок. Ђене 
Брановачког и супруге му Иде рођ. Вујић (1896–1907) и Заклада Јако-
ва Крагујевића за одржавање гробљанске капеле у Сенти (1896–1907).

 Српски                                                                                              62 листа

 1896–1907, 1911, 1913, 1917, 1918. Сентомаш
11. Инвентар Српске православне цркве у Сентомашу Храма Св. Бо-

гојављења господњег, Српске православне црквене општине, Српске 
православне вероисповедне основне школе и Закладе Васе пл. Нико-
лића из Сентомаша.

 Српски                                                                                         65 листова

 1896–1907, 1908. Силбаш
12. Инвентар Српске православне цркве у Силбашу (1896–1907), Српске 

православне црквене општине (1896–1908) и Српске православне 
школе у Силбашу (1896–1907).

 Српски                                                                                                  22 листа

 1896–1905/06, 1907, 1916. Сомбор
13. Инвентари: Српских православних храмова у Сомбору (1896–1905/06); 

Српске православне црквене општине (1896–1905/06); Српске пра-
вославне вероисповедне школе у Сомбору (1896–1905/06); Плато-
неумска заклада, којом рукује Српска православна црквена општи-
на у Сомбору (1896–1905/06); Заклада Школског фонда (1896–1907); 
Просветна заклада (1896–1905/06); Заклада Школског листа (1896–
1905/06); Заклада парастоса (1896–1905/06); Заклада одбора госпођа 
(1896–1905/06); Заклада учитељских сирота (1896–1905/06); Заклада 
часних крстова (1896–1905/06); Заклада полијелеја и кандила (1896–
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1905/06); Заклада за подизање цркава (1896–1905/06); Заклада хармо-
нијског пјенија (1896–1905/06); Заклада за обућу и одећу сиромашне 
деце (1896–1905/06); Заклада Сиротињског фонда (1896–1905/06); 
Оставина Марка Вукадиновића (1903–195/06); Заклада Нике, Ђоке 
и Јефте Михајловић (1902–1905/06); Заклада Владе Ковачића (1896–
1905/06); Заклада Игњатија и Терезије Димитријевић (1903–1905/06); 
Заклада Јосифа Мунтила и Лефтера (1896–1905/06); Заклада Радо-
сављевић Исака (1896–1905/06); Заклада Јефте Михајловића Јанковог 
(1896–1905/06); Фонд Интерната српске учитељске школе у Сомбору 
(1905/06) и Инвентар Српске православне црквене општине сомбор-
ске и подручних јој фондова и заклада за 1916. годину.

 Српски                                                                                        200 листова

 1896–1906. Српски Милетић
14. Инвентар Храма Св. апостола и евангелисте Матеја и Православне 

школе у месту Српски Милетић.
 Српски                                                                                         17 листова

 1910. Стари Кер
15. Инвентар народно-црквеног коренитог иметка Српске православне 

цркве у месту Стари Кер.
 Српски                                                                                               6 листова

Кутија 27

 1896–1906, 1911. Стари Врбас
1. Инвентар народно-црквеног коренитог иметка Српске православне 

Св. Ваведењске цркве у месту Стари Врбас, Српске православне црк-
вене општине и Српске православне вероисповедне школе у месту 
Стари Врбас.

 Српски                                                                                                  44 листа

 1896–1906, 1908, 1910. Стари Кер
2. Инвентар Српске православне цркве у месту Стари Кер (1897, 1898, 

1906), Српске православне црквене општине Стари Кер (1896–1906, 
1908) и Школског иметка Српске православне вероисповедне школе у 
месту Стари Кер (1896–1906, 1910).

 Српски                                                                                           68 листова
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 1896–1906. Стара Паланка
3. Инвентари: Храма рождетства Св Јоана Претече (1896–1906, 1907–

1908, 1911, 1913), Српске православне црквено школске општине 
(1896–1908, 1911, 1913) и Српске православне вероисповедне школе у 
Старој Паланци (1896–1906).

 Српски                                                                                             60 листова

 1896–1905, 1908, 1911, 1917, 1918. Стари Стапар
4. Инвентар народно-црквеног коренитог иметка Српске православне 

црквене општине у месту Стари Стапар.
 Српски                                                                                             34 листа

 1896–1908, 1916, 1917. Мађарска Кањижа
5. Инвентари народно-црквеног коренитог иметка Српске православне 

цркве (1896–1906), Српске православне црквене општине у (1896–
1908, 1916. и 1917) и Српске народне вероисповедне школе у Старој 
Кањижи (1896–1906).

 Српски                                                                                             47 листова

 1896–1908, 1916. Стари Сивац
6. Инвентар Српског православног народно-црквеног иметка Српске 

православне црквене општине у месту Стари Сивац.
 Српски                                                                                         37 листова

 1896–1905, 1917. Старе Шове
7. Инвентар Српског православног народно-црквеног иметка Српске 

православне црквене општине у месту Стари Шове.
 Српски                                                                                             26 листова

 1896–1908, 1911–1913. Суботица
8. Инвентар Српског православног народно-црквеног иметка Српске 

православне црквене општине у Суботици (1896–1908 и 1911–1913) и 
Српске народне вероисповедне православне школе на салашу у Келе-
бији (1896–1908. и 1911).

 Српски                                                                                                          94 листа
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Кутија 28

 1896–1916. Стари Бечеј
1. Инвентари српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка за: Свето-Ђурђевску цркву (1896–1905/06), Српску православну 
црквену општину (1896–1908, 1910–1911, 1913–1914. и 1916), Фонда-
цију српског православног свештенства (1896–1905/06), Просветни 
фонд – школска благајница Српске православне црквене општине 
(1905–1911, 1913–1914. и 1916), Сиротињски фонд (1907–1908, 1910–
1911, 1913–1914 и 1916), Резервни фонд – закладе за стипендије (1911) 
у месту Стари Бечеј.

  Поред наведених инвентара постоје и инвентари за закладе којим ру-
кује Српска православна црквена општина у Старом Бечеју и то: 

 – Заклада пок. баронице Јовић Еуфемије (1896–1907. и 1914)
 – Заклада пок. Дражић Софије (1896–1907)
 – Заклада пок. Чокић пл. Марије (1896–1907. и 1911.)
 – Заклада пок. Чокић Ђорђа (1911)
 – Заклада пок.Виши Ане рођ. Вујић (1896–1907. и 1910)
 – Задужбина пок. Сладић Наталије (Насте) рођ. Спајић (1896–1907, 

1911, 1913. и 1914)
 – Заклада пок. Клајић Марије (1896–1895/06, 1911, 1913–1914. и 1916)
 – Задужбина пок. Ђигурски Милке рођ. Удовички (1896–1907)
 – Заклада пок. Харвацки Јоце (1905/06–1907, 1911, 1913–1914. и 1916)
 – Заклада пок. Петровић Терезије рођ.Вујић (1903, 1905–1907, 1910, 

1911, 1913–1914. и 1916)
 – Заклада пок. Стајић Данила (1896–1907)
 – Заклада пок. Мидић Вује (1907. и 1910)
 – Задужбина Макрено Ласла (1896–1907)
 – Заклада Пирошки Савете (1896–1907)
 – Заклада Јовановић Ђорђа (1896–1907)
 – Заклада Живков Ђуке (1907)
 – Заклада Куљарић Ракиле (1907–1908)
 – Заклада Кукић Христине (Кристине) (1896–1907)
 – Заклада Перишић Арсена (1907)
 – Заклада Михајловић Томе (1910, 1911, 1913, 1914. и 1916), и
 – Заклада пок. Гагић Саве (1911, 1913–1914. и 1916).
 Српски                                                                                       445 листова
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 1896–1906. Бођани
2. Инвентар српског православног коренитог народно-црквеног имет-

ка манастира Бођани, храма Св. ваведенија Богородице (1896–1906) 
и Српске православне парохијалне сесије у општини Бођани (1896–
1906).

 Српски                                                                                       14 листова

 1896–1907, 1909, 1911. Вилово
3. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог иметка 

Српске православне цркве (1896–1907) и Српске православне цркве-
не општине (1896–1907 и 1911) у месту Вилово.

 Српски                                                                                20 листова

 1896–1917. Жабаљ
4. Инвентари: Српске православне цркве (1896–1907, 1916. и 1917), 

Српске православне црквене општине (1896–1907). Фонда „Бозејско 
гробље” за издржавање парохијског свештенства (1896–1907), Фонда-
ција Алексијевић Марије рођ. Панин (1896–1907) и Фондација Узелац 
Марка и супруге му Кате, рођ. Мушицки (1901–1916).

 Српски                                                                                 51 лист

 1902. Тител
5. Додатак Инвентара српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Српске православне црквене општине у Тителу за 1902. 
годину.

 Српски                                                                                         2 листа

 1896–1917. Товаришево
6. Инвентари српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка: Храма Св. Григорија богослова (1896–1906, 1911, 1916. и 1917), 
Српске православне црквене општине (1902) и Школске српске пра-
вославне црквене општине (1896–1906) у месту Товаришево.

 Српски                                                                                       35 листова

 1896–1917. Турија
7. Инвентар српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка: Храма Св. оца Николаја (1896–1908), Српске православне црквене 
општине (1896–1907, 1911. и 1917) и Српске православне вероиспо-
ведне школе (1896–1907) у месту Турија.

 Српски                                                                                       37 листова
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 1917. Шајкаш
8. Додатак инвентара српског православног народно-црквеног корени-

тог иметка Српске православне црквене општине места Шајкаш, за 
1917. годину.

 Српски                                                                                                  2 листа

 1896–1916. Шандор
9. Инвентари српског православног народно-црквеног коренитог имет-

ка: Храма Св. великомученика Димитрија мироточца (1896–1907 и 
1916), Српске православне црквене општине (1896–1908, 1911–1913), 
Школског фонда вероисповедне Српске православне школе (1896–
1907) и Парохијског фонда (1896–1907), у месту Шандор.

 Српски                                                                                              64 листа

Кутија 29

 1906. Бегеч
1. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Бегеч за 1906. годину.
 Српски                                                                                                                                                                                                                                                      2     листа

 1903, 1906. Гложан
2. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Гложан за 1903. и 1906. годину.
 Српски                                                                                                    4 листа 

 1911. Кулпин
3. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Кулпин за 1911. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1900, 1907. Нови Сад
4. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Нови Сад (1907), Фонда за издржавање српских 
народних вероисповедних основних школа (1900) и Фонда Миланко-
вић Луке и сестре му Петровић Марије (1900)

 Српски                                                                                             10 листова
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 1911. Обровац
5. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину Обровац за 1911. годину.
 Српски                                                                                                     2 листа

 1903. Параге
6. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину Параге за 1903. годину.
 Српски                                                                                                      2 листа

 1899, 1904, 1909, 1917. Пивнице
7. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Пивнице за 1899, 1904, 1909. и 1917. годину.
 Српски                                                                                                    8 листова

 1899, 1903, 1909. Силбаш
8. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину Силбаш за 1899, 1903. и 1909. годину.
 Српски                                                                                              6 листова

 1915. Стапар
9. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину Стапар за 1915. годину.
 Српски                                                                                                      2 листа

 1899. Стари Врбас
10. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школску 

општину Стари Врбас за 1899. годину (посебно за Црквену општину а 
посебно за Школску општину).

 Српски                                                                                             4  листа

 1899, 1900. Стари Кер
11. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину Стари Кер за 1899. и 1900. годину (посебно за Црквену 
општину а посебно за Школски фонд).

 Српски                                                   6 листова 
 
 1899, 1900, 1909, 1915, 1919. Стара Паланка
12. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Стара Паланка за године: 1899, 1900, 1909, 1915. и 
1919.

 Српски                                                                                           10 листова
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 1899. Стари Футог
13. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Стари Футог за 1899. годину.
 Српски                                                                                                  2 листа

 1908. Старе Шове
14. Прорачун прихода и расхода за Српску православну црквено школ-

ску општину места Старе Шове за 1908. годину.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1912. Брестовац
15. Дневник благајне – примања и издавања црквене благајне у месту 

Брестовац за 1912. годину.
 Српски                                                                                                    12 листова

 1904. Јегра
16. Дневник благајне – примања и издавања црквене благајне у месту Је-

гра, за 1904. годину.
 Српски                                                                                             9 листова

 1895, 1897–1899. Сента
17. Дневник благајне примања и издавања црквене благајне у месту Сен-

та (1897); Дужника и уплаћених камата 1895. и 1898. године; Закупни-
на општинских звања (1898) и Дневник примања и издавања Фонда 
гробљанска капела (1899).

 Српски                                                                                                48 листова

 1896. Мол
18. Дневник благајне – примања и издавања црквене благајне у месту 

Мол за 1896. годину.
 Српски                                                                                                         2 листа

 1898. Лалић
19. Дневник благајне – примања и издавања црквене благајне за паро-

хијал и просветне трошкове, у месту Лалић за 1895. годину.
 Српски                                                                                                          2 листа

 1931–1932. Станишић
20. Дневник касе (Благајне) Српске православне црквене општине у ме-

сту Станишић за 1931. и 1932. годину.
 Српски                                                                                                    51 лист
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 1907. Товаришево
21. Дневник благајне – примања и издавања црквене туторске благајне у 

месту Товаришево за 1907. годину, на основу дневника који је водио 
Радојчин Стеван, тутор.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1909. Гложан
22. Препис Туторског дневника Српске православне црквене општине 

Гложан за 1909. годину.
 Српски                                                                                                         4 листа

 1901. Мошорин
23. Дневник благајне – примања и издавања црквене благајне места Мо-

шорин за 1901. годину.
 Српски                                                                                                    4 листа

 1902. Јегра
24. Исказ стања главнице и камата Благајне Српске православне црквене 

општине у месту Јегра крајем 1902. године.
 Српски                                                                                                   4 листа

Кутија 30

 1910. Баја
1. Предрачун прихода и расхода благајне Српске православне цркве-

не-школске општине у Баји за 1910. годину.
 Српски                                                                                                     4 листа

 1907. Бегеч
2. Преглед рачуна Школског фонда Српске православне црквене општи-

не у месту Бегеч за 1907. годину.
 Српски                                                                                            14 листова

 1909. Горњи Ковиљ
3. Главни рачунски преглед Српске православне црквене општине у ме-

сту Горњи Ковиљ за 1909. годину.
 Српски                                                                                                 4 листа
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 1911. Жабаљ
4. Преглед примања и издавања Црквено-школске општине у месту Жа-

баљ за 1911. годину.
 Српски                                                                                               8 листова

 1906–1907. Лалић
5. Рачун прихода и расхода цркве Храма Св. великомученика Димитрија 

у месту Лалић за 1906. и 1907. годину, а по дневнику који су водили 
тутори Рада Лазић и Тоша Лесковац.

 Српски                                                                                 4 листа

 1901. Мошорин
6. Дневник примања и издавања из благајне Српске православне цркве-

не општине и Главни преглед туторских рачуна у месту Мошорин за 
1901. годину.

 Српски                                                                                                12 листова

 1868. и 1912. Нови Сад
7. Дневник капитала и неприкупљених интереса Заведенија Светих удо-

вица (1869) и Извештај о примањима и издавањима Српске право-
славне црквено-школске општине у Новом Саду за 1912. годину (Па-
рохијална благајна и све задужбине и фондови којим рукује Српска 
православна црквена општина), а то су:

 – Задужбина Луке Миланковића и сестре му Марије Петровић
 – Задужбина Атанасија П. Гереског
 – Задужбина Марије Трандафил
 – Задужбина Јована и Марије Трандафил 
 – Задужбина Ђорђа К. Јовановића
 – Задужбина Јулијане В. Михајловић
 – Задужбина Јуле Радонић
 – Фонд Српских народних вероисповедних школа
 – Фонд Више девојачке школе
 – Задужбина Симе и Катарине Ђорђевић
 – Задужбина Љубице Савић – Ђомпарић
 – Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића.
 Дати су и прегледни подаци о целокупним примањима и издавањима 

Главне управе, подаци о примањима и издавањима Парохијске бла-
гајне и Главни преглед стања Српске православне црквено-школске 
општине и преглед стања свих задужбина којима она рукује.

 Српски                                                                                   26 листова
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 1868–1886. Рацмилетић
8. Рачун прихода и расхода цркве Храма Светог апостола и евангелисте 

Матеја у месту Рацмилетић.
 Српски                                                                                            49 листова

 1910. Сентомаш
9. Рачун примања и издавања  новца из црквене благајне у Српској пра-

вославној црквеној општини у месту Сентомаш.
 Српски                                                                                                      2 листа

 1911. Сомбор
10. Исказ о црквено општинском дугу Српске православне црквене 

општине у месту Сомбор, на дан 31. 12. 1910. године.
 Српски                                                                                                   2 листа

 1903, 1910. Стари Кер
11. Преглед рачуна црквене благајне Српске православне црквене благај-

не у месту Стари Кер, Исказ о црквеним приходима од закупа земље и 
оних коју дугују за обвезнице Српском православном школском фон-
ду (1903) и рачунски прегледи Црквене благајне и Школске благајне 
(1910), којима рукује Српска православна црквена општина у месту 
Стари Кер.

 Српски                                                                                              8 листова

 1914, 1915, 1928. Суботица
12. Благајнички дневник Српске православне црквене општине у месту 

Суботица (1914–1915 и 1928); Благајнички дневник Грађанске закладе 
Јована Остојића и жене му Терезије рођ. Зозук (1928); сумаријум Глав-
не књиге и Инвентар Закладе Радић Душана (1916–1917) и Благајнич-
ки дневник Грађанске закладе Радић Душана (1928).

 Српски                                                                                          106 листова

 1902, 1909, 1916. Шандор
13. Преглед рачуна Српске православне црквене општине у месту Шан-

дор (1902), списак дужника Српске православне црквене општине у 
месту Шандор (1902) и благајнички дневници Српске православне 
црквене општине у месту Шандор 1909. и 1916.

 Српски                                                                                               42 листа
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 1934–1936, 1940–1941. Нови Сад
14. Стање наплате пореза и осталих јавних дажбина који терете паро-

хијске сесије Епархије бачке до краја 1934. године и искази задужења 
и отплате државних пореза и осталих јавних дажбина који терете 
имања српских православних црквених општина у Епархији бачкој за 
1934,1935, 1940. и 1941. годину.

 Српски                                                                                        180 листова

 1917. Суботица
15. Катастарски поседовни листови – изводи за Српску православну црк-

вену општину Суботица.
 Мађарски                                                                                        38 листова

 1917. Тител
16. Катастарски поседовни листови – изводи за Српску православну црк-

вену општину Тител.
 Српски, мађарски                                                                         30 листова

 1917. Турија
17. Катастарски поседовни листови – изводи за Српску православну црк-

вену општину Турија.
 Мађарски                                                                                       16 листова

 1905–1907, 1910, 1916, 1921, 1923–1925, 1931. Нови Сад
18. Прегледи стања хипотекарних зајмова које је давала и којим је руко-

вала Епархија бачка и преглед камата од хипотекарних зајмова.
 Српски                                                                                               154 листа

Кутија 31

 1895, 1903, 1906, 1912, 1914, 1922, 1923. Нови Сад
1. Преписка Епархије бачке са епархијским школским одборима, 

српским православним црквеним општинама, мировинским заклада-
ма за удовице преминулих свештеника и њихову сирочад, управама 
манастира и другим фондовима којима је руковала Епархија бачка.

 Српски                                                                                         24 листа
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 1915. Жабаљ
2. Катастарски поседовни листови – изводи за Српску православну црк-

вену општину Жабаљ, урађени 1915. године.
 Мађарски                                                                                   6 листова

 1890–1892. Сремски Карловци
3. Извештај о раду Саборског одбора Српског православног народ-

но-црквеног сабора, са седнице Саборског одбора одржаног у Срем-
ским Карловцима, 23. октобра/4. новембра 1892. године (штампани 
материјал – Штампарија Симе Пајића у Земуну, 1892).

 Српски                                                                                               8 листова

 1806, август 26, Нови Сад, Сремски Карловци/1808. Ср. Карловци
4. Гедеон Петровић, архимандрит Крушедола, обраћа се „Вашем прева-

сходству, милостивом господину” [вероватно патријарху], у вези са 
одобрењем како треба сачинити записник о подели имовине преми-
нулог бачког епископа Јована Јовановића, а односе се на црквене ства-
ри, земљу и попис личне имовине (ствари). Записник се сачињава на 
основу прописа објављених у рескрипту и интимату, од 13. јануара 
1795. године, под бројем 951.

 Српски 

 1809. Будим
5. Допис Франца Шагија (Saghi) упућен из Будима владики у Сремским 

Карловцима [вероватно Стратимировићу], којим га обавештава да је 
монах Герасим из Манастира Гргетег пре две године предао кратак из-
вештај на српском (славеносербском) језику о Хуфландовој (Hufland) 
књизи о продужетку људског живота. Дамијан Паулици (Pauliczy), 
књижар (трговац књигама) из Новог Сада, штампао је о свом трошку 
књиге о моралној филозофији, на тему о продужетку људског живота. 
Шаги предлаже да се за цензора његове књиге одреде Ђорђе Тарковић 
и Ђорђе Петровић, као и Петер Мајор, влашки цензор, и да ће се зало-
жити да ни један рукопис који манастир или свештенство предлажу 
за објављивање неће моћи бити објављен без повољног суда одгова-
рајућих врховника (цензора).

 Немачки                                                                                               2 листа

 1809. Петроварадин
6. Допис упућен владики и митрополиту Стратимировићу, којим га оба-

вештавају какве особине (својства) представљају књиге за које монах 
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Герасим из манастира Гргетег пише субскрипцију (подаци о садржају, 
аутори и др) на илирском (српском) језику, и пита се да ли је владика 
упознат са тим радњама.

 Немачки                                                                                              2 листа

 1828. мај 24, Нови Сад/1829.
7. Црквени протокол:
 (168) Епископ Гедеон Петровић пише протопрезвитеру /Василију Ко-

вачићу/ о корисности вакцинације становништва од крављих богиња 
и на који начин треба да се боље успостави спровођење вакцинације 
у Краљевству, на основу наредбе која му је пристигла 9. октобра под 
бројем 26.401.

 Тражи се од месних парохијана да обрате посебну пажњу на појаву 
оболелих од богиња и о томе одмах известе надлежне, а да се од ро-
дитеља очекује да обрате посебну пажњу на децу у периоду пролећа 
и лета, када се богиње најчешће јављају. Протопрезвитер Василије 
Ковачић, на основу еписковог писма од 9. јуна 1828. године, обраћа 
се господи паросима и тражи да саветују све да вакцинишу децу од 
крављих богиња.

 (314) Епископ Гедеон Петровић пише протопрезвитеру /Василију Ко-
вачићу/, у писму од 18. октобра 1828. године, послатог из Новог Сада 
у коме га упућује на поступања са војним инвалидима по Патенту и 
на који начин се исти сахрањују. Посебно се дају упутства о начину 
како треба означити Патентно писмо и исто послати надлежнима на 
основу члана 5. објављеног у Интимату, под бр. 21667 и Интимату под 
бр. 20759 од 3. септембра 1779. године.

 (331) Епископ Гедеон Петровић пише протопрезвитеру /Василију 
Ковачићу/, 18. октобра 1828. године, у вези са жалбама глувонемих 
о проблемима који они имају у Бачкој. Уједно га обавештава о стању 
Фондације за издржавање глувонемих и њиховим пријавама за учење, 
као и о садржају Интимата који је објављен 16. септембра 1828. године 
под бр. 25233.

 (346) Епископ Гедеон Петровић тражи од протопрезвитера, 18. ок-
тобра 1828. године, да достави извештаје о давањима закључно са 
крајем лета, на начин како је прописано 1817. године.

 Протопрезвитер Василије Ковачић, 4. новембра 1828. године, својим 
дописом послатим из Мола, тражи од пароха, на основу захтева са ви-
шег места, да доставе информације о војним инвалидима, глувонеми-
ма и давањима (трошковима) до краја лета.
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 (421) Божићна посланица Гедеона Петровића, православног епископа 
бачког, сегединског, јегарског и др. упућена поводом празника рођења 
и крштења Христовог, послата: протопрезвитерима, свештеницима, 
ђаконима и другим црквеним лицима, сенаторима града Сегедина 
и Мариотерезиопела, судијама Потиског дистрикта и свим другим 
месним судијама, сенаторима, кнезовима, поглаварима, трговцима, 
уметницима, занатлијама, земљорадницима и свим осталим звањима 
и православним хришћанима. Посланица је упућена из резиденције 
бачког епископа 9. децембра 1828. године.

 (449) Епископ Гедеон Петровић обавештава протопрезвитера /Васи-
лија Ковачића/ да је Конзисторија Бачке епархије утврдила термин 
заседања за прво полугодиште.

 (85) Епископ Гедеон Петровић, 4. 4. 1829. године из Новог Сада, се 
обраћа протопрезвитеру /Василију Ковачићу/ у вези са наредбом о 
организовању школовања деце у Потиском дистрикту и Бачкој жупа-
нији, о дужностима родитеља са обавезом да шаљу своју децу у школу, 
будући да је од укупно 7.900 деце у току 1827/28. школ. годину у По-
тиском дистрикту, у школу било уписано само 4.850 деце. Протопрез-
витер Ковачић, 11. 4. 1829. године из Мола прослеђује паросима овај 
важан захтев о школовању деце, уз образложење о важности образо-
вања.

 Српски                                                                                            6 листова

 1837. Нови Сад
8. Попис заслуга због којих Стефан Станковић, епископ бачки и адми-

нистратор Митрополије, заслужује да буде изабран у Националном 
сабору за архиепископа и митрополита:

 – Што је до сада посредно и непосредно различитим српским епар-
хијама управљао, док је до тада у Пакрачкој епархији као главни викар 
управљао у: Будимској епархији као администратор и као владика; Те-
мишварској епархији као администратор, и Бачкој као владика

 * У Карлштадској (Карловачкој) епархији, као представник митропо-
литове комисије у истрази против епископа Миоковића и Мушицког, 
као и против тадашњег епископа вршачког, тадашњег архимандрита 
Томирског, решавана су многа питања између свештеника и тамо-
шњег народа.

 * У Вршачкој епархији као помоћ епископу Максиму Мануиловичу, 
посланику архиеписко-митрополитском, који се заложио да ублажи 
буну између Срба и Влаха
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 * У Арадској епархији много користи је донео и народу и епископу код 
кога је био питомац, и због тога што је све српске епархије лично по-
сетио, упознао и сазнао каква је улога свештенства да народ физички 
и морално опстане. То је основни предуслов да свештенство најбоље 
расуди шта треба код народа исправити и лечити, што ће доприне-
ти да се цела српска епископија боље утврди у корист целокупног 
српског народа.

 – Због тога што је он најбоље од свих епископа 1833. године дао пред-
лог царском двору, како се најбоље свештеник може дотирати и још 
више образовати и због тога бити похваљен

 – Што је по свим епархијама, где је управљао као администратор или 
владика, канонске визите чинио и школе и друштва посећивао и му-
дро саветовао и подржавао

 – Што је од времена од како је постао епископ учествовао, не штедећи 
ни труда ни трошка, на свакој краљевској диети, и на последњој од 
1834. године, када је као први међу нашим епископима у присуству 
велможа из целог Краљевства говорио на велико задовољство пала-
тина

 – Што је 1823. године у Епархији пакрачкој, као архимандрит и епи-
скоп, и 1833. године у Темишварској епархији као администратор, 
цркву своју против уније бранио, тако да се није уплашио ни физич-
ких претњи, већ је писао и деловао лично против уније

 – Заслуге је стекао што је у Пакрацу и у Ср. Карловцима током 16 го-
дина радио као професор Богословије и свештенике без плате обуча-
вао

 – Зато што против њега никада није тужба од стране народа подигну-
та због неправедне глобе, већ је напротив познат као онај што прашта 
и помаже сиротињу. Међу признањима је спомен новосадског свеш-
тенства које је добило 42 јутра ораница за време његове владавине у 
Бачкој епархији

 – Што је за време своје администрације у архидијецези (архиеписко-
пији) Карловачкој половину своје плате, која је већа од 6.000 форинти, 
поклонио Фондацији за боље снабдевање професора Карловачке гим-
назије

 – Што је Матици српској у Пешти у корист рода свога за ширење књи-
га код Срба поклонио 1.000 форинти

 – Што младиће српске који на Пештанском или било ком другом уни-
верзитету и академији уче, помаже дајући годишње свакоме стипен-
дију у износу од 100 форинти сребра, како би добили прилику да се 
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образују и тако српском роду на корист и понос служе
 – Што је за време свог еписковања у Будиму многе српске младиће 

који су адвокатуру и докторат из медицине стицали помагао у сваком 
погледу, или препорукама код надлежних или их зими помагао током 
непогода када су преко леда Дунав морали прелазити

 – Што је присуствујући јавним испитима у школама, како Гимназији 
новосадској тако и Карловачкој, трудио се да препозна ученике, које 
је помагао у одећи или их награђивао о сопственом трошку

 – Што је помагао сироте удовице, убоге људе и све друге, који су му се 
обраћали за помоћ, поклањајући им пред зиму дрва, жито и давање 
новчаних прилога

 – Што је у Пожешкој жупанији 1816. године за време народне буне, 
када је краљевски комесар Кушевић тамо био изаслан са задатком да 
реши буну, уз писане интервенције свештенству, успео да му помогне, 
те да комесар међу побуњеницима успостави мир и оствари оданост 
аустријском двору

 – Што је у Конзисторијалном суду (Духовни суд) без сваког кори-
стољубља праведно судио, тако да његове записнике са вишег места 
никада није било замерки

 – Зато што је увек тачно и исправно вршио своју дужност (духовно 
занимање), не само на велике празнике да је држао службу већ је и 
свом народу редовно држао проповед.

 Све ове наведене заслуге препоручиле су га да од Двора (Аустријског) 
добије наклоност, као и од самог Цара Франца I. Исто тако, када су 
епархије Темишварска, Вршачка и Бачка истовремено биле упражње-
не, изабран је службу као епископ, а на предлог митрополита Стра-
тимировића постављен је за епископа карловачког и администратора 
Митрополије.

 Све ово горе наведено га препоручује за  избор за архиепископа и ми-
трополита српског, што је касније и било потврђено.

 Српски                                                                                            5 листова

 1784, 1788–1841. Стара Кањижа
9. Књига рачуна и стање благајне (приходи и расходи) Српске право-

славне црквене општине у месту Стара Кањижа. Сачуване су страни-
це књиге које се односе на 1784. годину и за период 1788–1841. године, 
и за сваку годину су је својим печатима оверавали пароси кањишки и 
чланови црквеног одбора.

 Српски                                                                                           76 листова
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 1849–1850. Нови Сад
10. Црквени записник који је сачинио Арсеније Стојковић, архимандрит 

манастира Гргетег који припада администрацији Бачке епархије, а 
који је вођен од 29. 4. 1849. до 2. новембра 1850. године. Наведени за-
писник је упућен свим протопрезвитератима и паросима, а у вези са 
добијањем података о решавању текућих питања и извршењу (спро-
вођењу) наредби добијених од виших власти.

 Српски                                                                                               5 листова

 1862–1876. Сремска Митровица и Сремски Карловци
11. Белешке школских надзорника који су вршили надзор у школама 

под јурисдикцијом Епархије бачке, а које се односе на: рад учитеља 
са децом; спровођења програма наставе; одвојени рад са мушким и 
женским ученицима; набавку уџбеника и књига; поступак именовања 
учитеља и рад православних црквено-школских општина.

 Српски                                                                                                  24 листа

 1897. Пакрац
12. Штампани допис Мирона, епископа Православне српске епархије па-

крачке, упућен свом свештенству у епархији, којим их обавештава да 
је Краљевска хрватско-славонско-далматинска влада дозволила да се 
у пучким школама одржи Светосавска школска свечаност и то у свим 
школама где има више од 15 ученика православне вере (препис наред-
бе Краљевске хрватско-славонско-далматинске владе у Загребу, коју 
је потписао гроф Кхуен Хедервари). Епископ Мирон у десет тачака 
прописује како се прослава празника мора одржати.

 Српски                                                                                                 2 листа

 1902. Темишвар – Фабрика
13. Штампани Меморандум Темишварско-фабричке српске православне 

црквене општине упућен Саборском одбору, који се односи на деобну 
парницу са Румунима, у којој их је заступао др Стеван Малешевић, 
коме је одређена почасна награда (Tiszteletdij – хонорар) у висини од 
7.586 форинти, јер је парница добијена у корист црквене општине, 
што доказује да је висина хонорара оправдана. На ову Одлуку Српске 
православне црквене општине се жалила Општина Темишвар и њен 
заступник (адвокат др Димитријевић), који су сматрали да је Малеше-
вић преплаћен за посао који је обавио.

 Српски                                                                                               6 листова
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 1910. Сентандреја
14. Допис патријарха Лукијана, управитеља Епархије будимске, упућен 

свим српским народним учитељима и учитељицама у Барањској жу-
панији у вези предавања мађарског језика, којим се тражи да се учи-
тељи и учитељице строго придржавају прописа наставне основе за 
немађарске школе.

 Српски                                                                                                   2 листа

 1910. Мостар
15. Божићна посланица (штампана у Штампарији „Народ” у Мостару), 

коју потписује архиепископ и митрополит захумско-херцеговачки 
Петар, упућена пречасном свештенству и побожној пастви своје епар-
хије.

 Српски                                                                                               2 листа

 1911, 1912. Темишвар
16. Окружнице и саопштења Епархијске управе парохијским звањима у 

Епархији темишварској (штампани материјал), у коме се аплицирају 
следеће окружнице и саопштења: одлука Архијерејског синода о да-
вању диспенса код сметње од другог и трећег брака ради склапања 
трећег и четвртог брака; наредба Административног одбора о тач-
ном и уредном подношењу на преглед рачуна и прорачуна од стране 
црквених општина; позив на помагање Фонда интерната – алумне-
ума код Српске учитељске школе у Сомбору и на оснивање стипен-
дија за учитељске приправнике у црквеним општинама и другим кор-
порацијама; о примању питомаца у Завод за глухонеме у Темишва-
ру; одлука Саборског одбора о томе да црквене општине набављају 
увезано издање дела „Српска православна Митрополија Карловачка 
1905.”; упутство Административног одбора Темишварског, црквеним 
општинама за правилно састављање записника седница месне црк-
вене скупштине, црквеног и школског одбора, и за тачно и уредно 
званичење тога посла; упутство о томе да је за погреб самртника пре 
убележења смртног случаја у државне матице потребно допуштење 
општинског поглаварства; Синодска посланица о другом браку свеш-
тенства; одлука Епархијске конзисторије о даљем обавезном подна-
шању проповедничких дневника и проповеди; наредба Конзисторије 
о тачном вршењу катихетских дужности на наставним заводима, који 
нису српски православни; одлука Саборског одбора о набављању 
тисканица из Српске манастирске штампарије у Карловцима; објава 
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епископскога рукоположења архимандрита оца Георгија (Зубковића) 
дана 16/29. 12. 1912. године; Уредба о испиту за вероучитељску служ-
бу у средњим школама у надлежности православне српске Митропо-
лије карловачке; Привремена правила Просветног фонда Епархије 
темишварске, као нарочито одељење Епархијског фонда; о заштити 
напуштене деце (малолетним деликвентима); уређење награда веро-
учитеља у државним средњим школама (гимназијама и реалкама); о 
злоупотребама у украшавању светих икона и друго.

 Српски                                                                                               18 листова

 1913. Нови Сад
17. Штампани материјал са распоредом (протоколом) при погребу његове 

светости патријарха Лукијана, 20. октобра/2. новембра 1913. године.
 Српски                                                                                                        1 лист

 1917. Фелдвар
18. Решење о донацији српском народном учитељу у месту Фелдвар, за 

период од 1. 12. 1916. па надаље, којим се регулише његов статус и 
услови кориштења смештаја (стана) и окућнице која му се даје на ко-
риштење.

 Српски                                                                                                    2 листа

 1919. Нови Сад
19. Штампани документ Министарства просвете, Одсек за Банат, Бачку 

и Барању, упућен свим школским надзорницима, школским упра-
витељима, наставницима основних школа и забавиљама у подручју 
Баната, Бачке и Барање, којим се прослеђује Наредба о привременом 
уређењу свих забавишта, основних, привредних и шегртских школа. 
Наредбом се регулише: рад наведених забавишта и школа; одржавање 
наставе на матерњем језику (по броју деце која похађају наставу); про-
грами рада и извођења наставе по предметима (матерњи језик, наука 
вере, земљопис, историја, учење државног устава, учење привреде).

 Истакнут је и проблем недостатка уџбеника и начин на који се пола-
жу завршни испити у свим основним школама, као и обавеза да сва 
деца од 3. до 6. године похађају забавишта, и деца од 6. до 12. годи-
не похађају основну школу. Посебно је обрађен део који се односи на 
вођење школских дневника, одржавање учитељских седница, као и 
коришћење дотадашњих мађарских грбова, мађарске заставе и печата 
који се забрањују за даљу употребу и које одмах треба уништити. По-
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себно је истакнуто да где год су радиле привредне и шегртске школе, 
а које су укинуте, исте треба поново отворити и њихов рад усагласити 
са тадашњим прописима.

 Српски                                                                                                    4 листа

 1920. Сомбор
20. Штампани извештај др Мојсија Стојкова, поджупана Бачко-бодрошке 

жупаније, у којем износи стање јавних ствари у последњем кварталу 
1920. године по надлежности министарстава: надлежност Министар-
ства унутрашњих дела (администрација и избори, статус чиновника, 
јавна безбедност, посао око пописа становништва, службене новине); 
надлежност Министарства финансија (реорганизација финансија, 
нередовно функционисање рачуноводства, ратне обавезе – наплата 
предратних и ратних зајмова бивше Аустро-угарске, регулисање пи-
тања издавања сточних пасоша и опроста од плаћања земљорастерет-
ног приреза, размештај жупанијског новца у новчане заводе, плате 
чиновника); надлежност Министарства пољопривреде и вода  (план 
пољопривредних радова и рад на сетви и заштити усева, организо-
вање рада ветеринарске службе, рад на санацији канала Краља Петра); 
надлежност Министарства за аграрну реформу (формирање фонда за 
ратну сирочад и фонда добровољаца и сиромашних земљорадника); 
надлежност Министарства народног здравља (акције на сузбијању 
болести тифуса код старијих и шарлаха и оспица код млађих); над-
лежност Министарства вера (питање коришћења државних имања 
по начелу државног ерарног патронатства, подизање црквених здања) 
и надлежност Министарства просвете (рад школских надзорника 
– просветних инспектора, прелазак школа у државне институције 
и отпор римокатоличких и протестантских школа да избегну подр-
жављење).

 Српски                                                                                              8 листова

 1921, 1926–1927. Ужгород
21. Документација Михаила Ст. Стасева, адвоката из места Ужгород у 

Украјини, која се односи на његову преписку са владиком Иринејом 
из места Ужгород и Жупанијом у месту Мукачево, у вези решавања 
статуса православних верника (из Подкарпатске Русије) који су у на-
веденој Жупанији били под притиском римокатолика, који нису по-
штовали договорене услове по одредбама Тријанонског уговора.

 Руски                                                                                           19 листова
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 1929. Београд
22. Штампани допис Светог архијерејског синода Српске православне 

цркве (у потпису: Димитрије, архиепископ пећки, митрополит бео-
градско-карловачки и патријарх српски; Гаврило, митрополит црно-
горско-приморски и чланови Светог архијерејског синода; Георгије, 
епископ темишварски и великокикиндски, и Доситеј, епископ ниш-
ки) упућен Петру Живковићу, ђенералу, председнику Министар-
ског савета и министру Унутрашњих дела. Потписници износе своје 
мишљење о садржају новог пројекта Закона о Српској православној 
цркви, који је израдио министар Министарства правде и који је тада 
већ био публикован у новинама.

 Посебно се дају примедбе на одредбе у поменутом Закону којим се 
ограничава вековна природна власт Цркве (одвојена од државне вла-
сти и није под ингеренцијом државних органа који врше контролу 
рада) што је новим предлогом Закона регулисано на штету аутоно-
мије Цркве. Такође ту се намеће и питање око руковања задужбинама 
и легатима, које је до тада водила Црква, организовање школских ин-
ституција (богословије и факултет) и других добротворних црквених 
организација, постављењу професора и доцената на богословским 
факултетима и организацији истих, као и надзора над радом истих.

 Закључак овог дописа је да се у суштини Свети архијерејски синод 
не слаже са предлогом Закона министра правде и да се предлог Зако-
на који је предложио Синод озакони у интересу државе и на корист 
народа. У противном Синод моли председника Министарског саве-
та (Петра Живковића) да Влада учини напор да се уради споразумни 
текст Закона уз договор са Синодом.

 Српски                                                                                         2 листа

 1942–1944. Нови Сад
23. Платни спискови српског православног намесништва у Новом Саду, 

Бечеју Жабљу, Дарди и Сомбору, који су били под ингеренцијом Епар-
хије бачке.

 Српски                                                                                          40 листова

 Б. д. и б. м.
24. Разне посланице поводом црквених празника Српске православне 

цркве, које су штампане (посланица Димитрија, епископа Задарске 
дијецезе у Далматинско-истарској епархији) и друге руком писане и 
сачуване у препису и куцане на писаћој машини.

 Српски                                                                                           19 листова
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A

АДАМОВИЋ др Стеван, адвокат 7/16
АЛИВИЗАТОС др, професор из Грчке 

10/12, 38, 44
АМЕЛИНК Х, секретар Међународног 

конгреса хришћанске заједнице 10/38
АМУНДСМЕН, бискуп 10/48
АНДРИЋ Душан, протојереј, бивши па-

рох у Мајиши 7/94
АНЂЕЛИЋ Герман, администратор Бач-

ке епархије, протосинђел у Ср. Карло-
цвима 4/2; 7/2

АНТОНИЈЕ Храпавицки, митрополит 
10/17

АПОЊИ Ђула, гроф 7/71
АРАДСКИ Јаков, парох у Пачиру 7/48
АРАДСКИ Мита, бивши благајник црк-

вене општине у Шандору 7/34
АТАНАЦКОВИЋ Александар, окружни 

протопрезвитер соколовачки 7/103
АТАНАЦКОВИЋ Платон, епископ бачки 

4/1, 2; 16/1
АТКИНСОН А. Хенри, генерални секре-

тар Светске организације 10/35, 44, 
49, 50, 52, 59

Б

БАРТ Петер, парох 10/17
БАСАРИН Спаса, удовица 7/111

БАУХОФЕР О., професор, секретар Ин-
ститута 10/23

БАХ Итен, проналазач и председник По-
крета Витозови мира 10/43

БЕДЕУС Густав, барон 10/26
БЕЈТ Дин, бискуп од Глостера 10/44
БЕЉАНСКИ Ђорђе, рачунски ревизор 

Епархије бачке 21/23
БЕР де А., хонорани секретар, судија 

10/54
БЕТ др, из Аустрије 10/12, 38
БОЖИН Нестор, учитељ у Батосеку 7/29
БОЛТА Павле, парох и касир 16/19
БОРИС, краљ Краљевине Бугарске 7/105
БОРОТА Јован, протпрезивитер у Са-

тром Бечеју 3/3; 4/3
БОУЛС Гилберт, члан из Јапана 10/12, 38
БРАНКОВИЋ Угљеша, унук Александра 

Никшића 7/25
БРАТУ Н., председник Трговачке и инду-

стријске коморе у Херманштату 10/26
БРАУН Адамас Вилијам, члан, директор 

Комитета 10/12, 59
БРАУН В. Ралф, генерални секретар 

Светске конференције Вера и ред 
10/55

БРЕНТ Х. Чарлс, бискуп Западног 
Њујорка 10/44, 45, 47

БУКОВИЋ Георгије, парох новосадски 
16/1–12

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
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В

ВАЈЗМАН Ф. Л., 10/44
ВАЈНБЕРГЕР Рудолф, из Госпођинаца 

7/18
ВАЛЕТ Ц. М., секретар Института 10/23
ВАРНАВА, патријарх 10/53
ВАСИЋ Рада, члан Скупштине у Марто-

ношу 7/56
ВЕЛИЋ Ђорђе, парох у Новом Саду 7/97
ВОЈИСЛАВ Јанић, епископ бачки 7/105; 

10/3, 12, 38
ВОЛФ Е. Д., професор 10/34
ВОРЧЕСТЕР Дин, члан Комитета 10/12
ВУКАДИНОВИЋ Видосава, учитељица у 

Риђици 7/9

Г

ГАВАНСКИ др Тоша, власник земље у 
Каћу 7/55

ГАВРИЛО, митрополит црногорско-при-
морски 31/22

ГАРВИ др, надбискуп Јорка 10/44, 45
ГВИН, бискуп 10/44
ГЕОРГЕВИЧ, 10/36
ГЕОРГИЈЕ, епископ будимски 7/76, 81, 

83, 86–88, 90, 91, 94
ГЕОРГИЈЕ, епископ темишварски и ве-

ликокикиндски 31/22
ГЕОРГИЈЕ, патријарх 3/3; 4/3
ГЕОРГИЈЕ Бранковић, патријарх 24/4
ГЕОРГИЈЕ Видицки, епископ бачки 7/71
ГEОРГИЈЕ Зубковић, архимандрит 31/16
ГЕОРГИЈЕВИЋ К. Даринка, руководиоца 

„Девојачког кола” 7/31
ГЕРАСИМ, монах у Манастиру Гргетег 

31/5, 6
ГЕРМАН, архиепископ 10/44
ГЕРМАН Опачић, епископ 3/3; 4/3
ГИЉОН Ш., секретар Института 10/23
ГИРГИНОВ А., министар унутрашњих 

дела Бугарске, заменик председника 
владе и министра иностраних дела 
7/105

ГОР, бискуп 10/47
ГОРАЗД, епископ 10/55
ГРАЂАНСКИ Стева, председник 7/7
ГРЧИЋ др Бранко, лекар у Осеку 7/93

Д

ДАЈСМАН др Адолф, професор теоло-
гије, председник Комисије за еку-
менску сарадњу професора теологије 
10/4, 17, 18, 22, 41, 44, 45, 47, 61

ДЕЂАНСКИ Петар, рачунопрегледач 
8/14

ДЕМЕТРЕСУ, професор из Румуније 
10/12, 38

ДИБЕЛИУС, професор 10/24
ДИКИНСОН Вилоби, лорд, секретар 

Светске организације за међународ-
ни рад цркава 10/2, 39, 48, 49, 54, 60, 
64

ДИМИТРИЈЕ, архиепископ, митрополит 
31/22

ДИМИТРИЈЕ, епископ задарске дијеце-
зе у Далматинско-истарској епархији 
31/24

ДИМИТРИЈЕ, партријарх 7/97
ДИМИТРИЈЕВИЋ др, адвокат 31/13
ДИМИТРИЈЕВИЋ др Влад., архиман-

дрит у Манастиру Месић 7/25
ДОЛНИК Васа, поджупан Барањске жу-

паније 7/80
ДОСИТЕЈ, епископ нишки 31/22
ДРАЖИЋ Софија 12/2
ДРУМОНД др, 10/36
ДУДВАРСКИ Петар 20/23
ДУДВАРСКИ Пулхерија, рођ. Риђички, 

жена Петра Дудварског 20 /23
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Е

ЕИДЕЈИЋ Сима 7/7

Ж

ЖИВКОВИЋ Софроније, јеромонах, 
председник Црквене општине у Дар-
ди 7/80

ЖИВКОВИЋ Петар, ђенерал, председ-
ник Министарског савета и министар 
Унутрашњих дела 31/22

ЖИЛКА Ф., професор 10/55

З

ЗАБРИСКИ мр 10/44
ЗАНКОВ Стефан, професор, члан Еку-

менског савета 10/25, 41
ЗАХАРИЋ Александар 16/24
ЗВЕКИЋ Срета, благајник Црквене 

општине у Шандору 7/64, 67
ЗИЛКА Франц, професор из Чехословач-

ке 10/12, 38, 41
ЗУНДАНОВИЋ Светислав, свештеник, 

јереј у Шиколошу 7/73, 84, 85, 90, 94
ЗУРКОВИЋ Милан, парох, председник 

Управног одбора Православне цркве-
не општине у Станишићу 7/43

И

ИВАНОВИЋ Лазар, брат Михаила Нова-
ковића 7/1

ИРИНЕЈ, владика, епископ бачки 7/106–
108, 110, 111: 10/15, 24, 41, 44, 49, 50, 
55, 58, 64, 66

Ј

ЈАКОНИЋ Софроније, парох у Дероња-
ма 9/5

ЈАНКОВИЋ др Павле, адвокат 7/16
ЈАНКОВИЋ П. Кузман, парох и управ-

ник Школског одбора у Риђици 7/9
ЈЕЗЕКИЉ Ана, супруга пастора Језекиља 

10/54, 62
ЈЕЗЕКИЉ Ј, пастор, секретар Светске ор-

ганизације 10/37, 48
ЈЕЗЕКИЉ М., 10/54
ЈЕРЕМИЋ Милош, супруг Евице Јере-

мић, рођ. Јаблановић 12/14
ЈОВАНОВИЋ Јован, епископ бачки 3/1; 

31/4
ЈОВАН Јовановић, епископ бачки 3/1; 

31/4
ЈОВАНОВИЋ Јован, ревизор епархијски, 

јереј 7/44, 58; 20/20
ЈОВИЋ Еуфемија, бароница 7/49, 12/1
ЈОРГОВИЋ Александар, епархијски 

школски референт 8/8
ЈОСИФ Рајачић, патријарх 7/2

К

К. Јован, учитељ у Брестовцу 7/22
КАСТАНОВИЋ Марта, ученица шестог 

разреда 7/29
КАШАНСКИ Младен, потпредседник 

7/7
КВИК О. С. Шенон 10/44
КЕЛЕР др Адолф, професор, члан Еку-

менског савета 10/17, 25
КЕНОН, бискуп 10/47
КЛАСАНОВИЋ Марија 23/4, 7, 9, 10
КОВАЧЕВИЋ Марко, тутор Црквене 

општине у Пивницама 7/65
КОВАЧИЋ Василије, протопрезивитер 

31/7
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КОСТИЋ др Лаза 7/54
КОСТИЋ Слободан, прота у Темишвару, 

епархијски бележник 7/103
КОСТОВИЋ Милан, јереј у Шиклошу 

7/90
КРДМАН С. Паркс 10/52
КРЕЈСК Т. В. Ф., 10/54 
КРСТАКОНИЋ Ћира, бивши члан 

Скупштине у Мартоношу 7/56
КУШЕВИЋ, краљевски комесар 31/8

Л

ЛАЗИЋ Рада, тутор 30/5
ЛАНГ др, доктор теологије 10/44
ЛЕСКОВАЦ Тоша, тутор 30/5
ЛИНДСКОГ Јонас 10/44
ЛОТИЋ Љубомир, школски референт у 

Новом Саду, надзорник 7/21–26
ЛУКИЈАН, патријарх 7/30; 31/14, 17
ЛУКИЋ Младен, тутор цркве у Рацмиле-

тићу 7/7

М

МАЈОР Петер, цензор 31/5
МАКСИМ Мануилович, епископ 31/8
МАКСИМОВИЋ Стеван, градски на-

челник и потпредседник Епархијског 
школског одбора у Сентандреји 7/30

МАЛЕШЕВИЋ др Стеван, адвокат 31 /13
МАЛИВУК Јовановић Гаврило, свеште-

ник 7/106
МАЛИВУК Мирјана, ћерка Гаврила Јова-

новића – Маливука 7/106
МАСБУРГ фон Д, саветник и канцелар 

Ордена челичне круне 2. класе 7/19
МЕДУРИЋ Богдан, становник Турије 

7/15
МЕДУРИЋ Јован 8/14
МЕДУРИЋ Марина, рођена Јојкић, ста-

новница Турије 7/15
МЕЂАНСКИ пл. Сава, тутор Православ-

не општине у Суботици 7/45
МЕЛСОН П. Д., 10/45
МЕРИЛ П. Вилијам, председник Светске 

организације 10/49
МИЈАТОВИЋ Дионисије, јереј 7/94
МИЛИЋ Милош, парох, председник 

Црквене општине у Шандору 7/64, 67
МИЛУТИНОВИЋ Митрофан, станов-

ник Бођана 7/27
МИОКОВИЋ, епископ 31/8
МИРОН, епископ пакрачки 7/13, 60; 

31/12
МИТРОФАН Шевић, епископ бачки 

7/19, 38, 53, 71
МИХАЈЛОВИЋ Милева, учитељица у 

Жабљу 9/3
МОНАШЕВИЋ Андрија, парох и касир 

16/14, 16–18
МОНОД Вилфред, француски пастор, 

члан Екуменског савета 10/25, 54
МРЂЕНОВ Ружица 8/8
МУАЧЕВИЋ др Бранко, лекар 7/93
МУШИЦКИ, епископ 31/8

Н

НАЂ, барон 7/71
НИКАНОР, епископ пакрачки 7/6
НИКОЛАЈ, епископ охридски 10/55
НИКОЛИЋ Александар, парох старобе-

чејски 4/3
НИКОЛИЋ Славко, протонотар Епи-

скопске канцеларије, парох у Дарди 
7/80, 81, 85, 88–90, 94

НИКШИЋ Александар, 7/25
НОВАКОВИЋ Михаило, становник 

Силбаша 7/1
НОВОГРАДИЋ Александар, учитељ у 

Качфали, перовођа Црквене општине 
7/77, 96
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НОВОТНИ Јозеф 10/44
НОРДЕНСКЈОРД Ото, професор 10/42

Њ

ЊУЛСЕН, бискуп, члан Екуменског са-
вета 10/17, 25

П

ПАВЛОВИЋ др Стеван, члан Патроната 
Српске велике гимназије новосадске 
7/16

ПАЈИЋ Сима, власник штампарије 31/3
ПАЛИШАШКИ Стеван из Старе Пала-

наке 7/21
ПАНИЋ Светозар, јереј 7/94
ПАРИСИ др, поднадзорник 7/20
ПАУЛИЦИ Дамјан, трговац књигама из 

Новог Сада 31/5
ПАУНОВИЋ Душан, учитељ у Риђици 

7/8, 9
ПАЧАРИЋ Хран, заступник на Епар-

хијској скупштини 7/11
ПЕРИ Волф де Џејмс, бискуп Роуд Ајлен-

да 10/53
ПЕТАР, архиепископ и митрополит за-

хумско-херцеговачки 31/15
ПЕТЕРСЕН Г. Спаринг 10/54
ПЕТКОВИЋ Раде, председник Школског 

одбора у месту Липове) 7/28
ПЕТРОВИЋ Гедеон, архимандрит Кру-

шедола, епископ бачки 3/1; 31/4, 7
ПЕТРОВИЋ Душан, парох у Надаљу 10/1
ПЕТРОВИЋ Ђорђе, учитељ 7/26
ПЕТРОВИЋ Ђорђе, цензор 31/5
ПЕТРОВИЋ Миливоје, београдски кате-

дрални парох, протопрезвитер-став-
рофор 7/105

ПЕТРОВИЋ Милутин, свештеник адми-
нистратор у Качфали 7/77

ПЕЧУЈЛИЈА Дионизије, члан Црквеног 

обора у Дарди 7/84
ПИЛИЋ Милош, парох и председник 

Православне црквене општине у 
Шандору 7/34

ПИЉА Коста, рачуноплегадач 8/14
ПИРОШКИ Светозар, учитељ у Старом 

Бечеју 9/3
ПЛИМПТОН А. Џорџ, благајник Свет-

ске организације 10/49
ПОПОВ Михајло, школски референт 

7/103
ПОПОВИЋ Пеција Стеван, краљевски 

саветник 7/16
ПРОКОПИЈЕ, патријарх 7/4

Р

РАВАС Л., бискуп 10/54
РАДОЈЧИН Стеван, тутор 29/21
РАДОНИЋ Иларион, митрополит 10/3
РАИЋ Станко, становник Ковиљ Сен-

тивана, заступник на Епархијској 
скупштини 7/10, 11

РАЈАЧИЋ Александар, мајор, војни су-
дија 7/2

РАФАИ др Александер, бискуп 10/54
РИС Хју, продавац књига издавач у Лон-

дону 10/65
РИСТИЋ Стефан, адвокат и куратор 7/2
РОДИЋ Лазар, члан Црквеног обора у 

Дарди 7/84
РУЖИЋ Душан 8/14
РУНЕСТАМ, професор 10/63

С

САВА 7/24
САКРАНСКИ Оскар, парох 10/45
САНДЕГРЕН Пол 10/44
СЕР ле Пастер, члан Комитета 10/12
СИЛАШКИ М, преминули у Станишићу 

8/7
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СИМОНС Д. Валтер 10/17, 54
СЛУХА Ђула 7/55
СТАНКОВИЋ Стефан, епископ бачки, 

администратор Митрополије 5/1; 31/8
СТАСЕВ Ст. Михаило, адвокат из Ужго-

рода 31/21
СТЕВАН 7/23, 25
СТЕФАН, архимандрит из Бугарске 

10/14, 38
СТЕФАНОВ Ђорђе, капелан у Пачиру 

7/48
СТОЈАЧИЋ Димитрије, учитељ у Мохачу 

7/33
СТОЈКОВИЋ Арсеније, архимандрит 

Манастира Гргетег 31/10
СТОЈКОВ Мојсије, поджупан Бач-

ко-бодрошке жупаније 31/20
СТРАТИМИРОВИЋ Влада, адвокат 16/27
СТРАТИМИРОВИЋ, владика, митропо-

лит 31/6, 8
СТРАТИМИРОВИЋ, патријарх 7/1

T

ТАРКОВИЋ Ђорђе, цензор 31/5
ТВЕД, пастор 10/44
ТЕОФАН, игуман, епархијски адми-

нистратор, архијерејског заменика 
7/108, 109

ТИАТИРА, митрополит 10/7
ТИПИ М. Ворт 10/6
ТИТИУС др, професор 10/17
ТОДОР, учитељ у Краљевцима 7/20
ТОМИРСКИ 31/8
ТОРОК Џон, бискуп у Питсбургу 10/58
ТОШИЋ Александар, председник Пра-

вославне црквено-школске општине 
у Парагама 7/44

ТУЦАКОВ Милош, заступник на Епар-
хијској скупштини 7/11

Ф

ФАЛКИ Сиг., члан Комитета 10/12
ФЕКЕТЕ др Тибор 8/14
ФИШЕР др Франц, секретар Аустријског 

савета Светске организације 10/56
ФРАНЦ I, цар 31/8

Х

ХАЛМ Ханс, професор 10/66
ХЕНРИОД Луис Хенри 10/62
ХЕДЕРВАРИ Кхуен, гроф 31/12
ХЕРЦЕГОВ Обрад, председник Право-

славне црквено-школске општине у 
Парабућу 7/36

ХЈУЏИС Х. Малдвин 10/44
ХОЛТ мр Хамилтон, члан Комитета 

10/12
ХОРВАТ Тинка 7/96
ХОЏА др Милан, словачки министар 

школства и културе 10/54
ХРЕЈСА др, професор 10/45
ХУФТ др Визерт 10/30, 69

Ч

ЧИЧОВАЧКИ Жарко, учитељ у Жабљу 9/3
ЧОЈСИ др, члан Комитета 10/12
ЧУПИЋ Милутин, јереј 7/94

Ш

ШАГИ Франц 31 /5
ШЕЋЕРОВ Петар 8/14
ШЕНФЕЛД др Ханс, директор Одељења 

за истраживање Међународног со-
цијално-научног института и руково-
дилац Одељење управе 10/6, 15, 17, 23

ШИКОПАРИЈА Д, рачуновођа, члан 
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Управног одбора Православне црк-
вено-школске општине у Парагама 
7/44

ШИЛЕР Хенри 10/45
ШОЛ др Д. прелат 10/44
ШРАЈБЕР др, 10/17
ШТАНГЕ Д. 10/11
ШУАРД, национални саветник 10/2
ШУЛЦ Сигмунд, професор 10/48
ШУМАХЕР, парох протенстантске црк-

ве 10/3
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A

АДА 11/1; 17/17; 20/2 3; 21/1; 22/1
АЈЗЕНАХ (Немачка) 10/5
АЛМАШКО ГРОБЉЕ (Нови Сад) 13/4
АЛЕКСАНДРОВО (ШАНДОР) 7/12, 34, 59, 

64, 67; 8/3; 11/3; 17/16; 20/21; 28/9; 30/13
АТИНА (Грчка) 10/4, 11
АТОС (Грчка), полуострво 10/18

Б

БАЗЕЛ (Швајцарска) 10/19–21, 57
БАЗИЈАШ (Општина Соколовац, Руму-

нија) 7/103
БАЈА (Бач-кишкунска жупанија) 11/3; 

17/1; 22/3; 30/1
БАЈША 7/51; 8/4; 11/3; 17/2; 20/24
БАТОСЕК (Толнанска жупанија) 7/29
БАЧ 7/75, 78
БАЧКА ПАЛАНКА (СТАРА ПАЛАН-

КА) 7/21; 8/6; 11/2; 14/28; 21/29; 
22/22; 27/3; 29/12

БАЧКИ БРЕСТОВАЦ (БРЕСТОВАЦ) 
7/22; 8/7, 11/3; 17/3; 21/2; 22/2; 29/15

БАЧКИ МОНОШТОР (МОНОШТОР) 
14/17–22

БАЧКО ГРАДИШТЕ (ФЕЛДВАР, ФЕЛ-
ДВАРАЦ, БАЧКИ ФЕЛДВАРАЦ, 
БАЧФЕЛДВАРАЦ) 7/17, 52; 11/1; 
20/32; 21/3; 31/18

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО 7/99; 17/18; 
20/25; 21/4, 5; 22/4

БЕАТЕНБЕРГ (Швајцарска) 10/2
БЕГЕЧ 11/2; 17/39; 20/26; 29/1; 30/2
БЕЉЕ 7/93
БЕОГРАД 7/86–88, 91; 10/17; 22/2; 31/22
БЕРЛИН (Немачка) 10/4, 17, 18, 22, 31, 

41, 61, 66
БЕРН (Швајцарска) 10/2, 22, 61
БЕЧ 7/19; 10/14, 17
БЕЧЕЈ (СТАРИ БЕЧЕЈ) 3/3; 4/2, 3; 7/40, 

42, 49, 58; 9/3; 11/1; 12/1–11, 14–17; 
28/1; 31/23

БОЂАНИ 7/4, 27; 28/2
БОЛМАН (Барања) 7/75, 78
БРАЊИНА (КИШФАЛУБА; Барања) 

7/74, 75, 78, 95, 96
БРЕСТОВАЦ, види БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
БРИСЕЛ (Белгија) 10/46, 48
БУДИМ 31/5, 8
БУДИМПЕШТА 7/53, 62; 8/9; 10/17
БУЂАНОВЦИ 20/27
БУКУРЕШТ (Румунија) 10/17

В

ВАЗЕНАР (Холандија) 10/3
ВАРТБУРГ, хотел, дворац (Немачка) 

10/5, 22
ВИЛМЕРСДОРФ (Немачка) 10/4, 18, 22, 

41, 61
ВИЛОВО (Шајкашки дистрикт) 11/4; 

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР
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17/26; 28/3
ВИНЧЕСТЕР (Енглеска) 10/8
ВРБАС (СТАРИ ВРБАС) 11/2; 27/1; 29/10
ВРШАЦ 7/5, 101, 102

Г

ГАРДИНОВЦИ (Шајкашки дистрикт) 
17/27; 20/28; 22/4а, 9

ГДАЊСК (ДАНЗИГ, Пољска) 10/46
ГЕТЕБОРГ (Шведска) 10/42
ГЛОСТЕР (Енглеска) 10/44
ГЛОЖАН 11/2; 22/5; 29/2, 22
ГОРЊИ КОВИЉ, види КОВИЉ
ГОСПОЂИНЦИ 7/18; 11/4; 17/28; 20/9; 22/6

Д

ДАНЗИГ, види ГДАЊСК
ДАРДА (Барања) 2/3–6; 7/74, 75, 78, 80–90, 

94, 97; 31/23
ДЕНВЕР (САД) 10/53
ДЕРОЊЕ 7/69; 8/8; 9/5; 11/3; 17/4; 20/29
ДЕСПОТ СЕНТ ИВАН, види ДЕСПОТОВО
ДЕСПОТОВО (ДЕСПОТ СЕНТ ИВАН) 

11/2; 17/5; 20/10, 30; 21/6
ДОЊИ КОВИЉ, види КОВИЉ
ДУНАВ, река 7/104; 31/8

Ђ

ЂУРЂЕВО 11/4; 17/29; 20/31; 21/7

Е

ЕГЕР (ЈЕГРА, Хевешка жупанија) 7/38; 
13/6; 21/9; 22/7; 29/16, 24

ЕФЕС (Турска) 10/41

Ж

ЖАБАЉ (Шајкашки дистрикт) 7/18; 
9/3, 4; 11/4; 17/30; 20/11; 21/8; 28/4; 
30/4; 31/2, 23

ЖЕНЕВА (Швајцарска) 10/3, 6, 8, 13, 
15–17, 22–25, 30, 32, 35, 50, 55, 56, 59, 
68, 69

З

ЗАГРЕБ (Загребачка жупанија) 31/12
ЗИЛВЕН, хотел у ЛОЕНЕНУ 10/67
ЗЛАТИЦА (Општина Соколовац, Руму-

нија) 7/103
ЗМАЈЕВО (СТАРИ КЕР) 11/2; 21/30; 22/21; 

26/15; 27/2; 29/11; 30/11

J

ЈАГОДЊАК (КАЧФАЛА, Барања) 7/77, 78
ЈЕГРА, види ЕГЕР
ЈОРК (Енглеска) 10/44, 68

К

КАЛАЗ (Пештанска жупанија) 7/92
КАЛИЊИНГРАД (КЕНИСБЕРГ, Русија) 

10/46
КАМЕНДИН 22/14
КАЊИЖА (СТАРА КАЊИЖА, МАЂАР-

СКА КАЊИЖА) 3/2–4; 4/1–3; 11/1; 
14/29; 17/24; 21/11; 22/9; 27/5; 31/9

КАРЛОВЦИ, види СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
КАРПАТИ, планински масив 7/108
КАЋ 7/55; 11/4; 17/31; 21/10; 22/8; 24/1
КАЧФАЛА, види ЈАГОДЊАК
КЕЛЕБИЈА 27/8
КЕЛН (Немачка) 10/8
КЕМБРИЏ (Енглеска) 10/18, 22, 49–51, 59
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КЕНИГСБЕРГ, види КАЛИЊИНГРАД
КЕНТЕРБЕРИ (Енглеска) 10/22, 41
КИСАЧ 11/2
КИШФАЛУБА, види БРАЊИНА
КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ (ХЕРЦЕГ 

СУЉОШ, Барања) 7/84, 85, 94
КОВИЉ (ГОРЊИ КОВИЉ, ДОЊИ КО-

ВИЉ) 7/4, 68; 11/4; 17/32, 33; 21/12; 
24/2; 30/3

КОВИЉ/КОВИЉСКИ СЕНТИВАН, 
види ШАЈКАШ

КОНСТАНТИНОПОЉ (Турска) 10/4
КОНСТАНЦА (Румунија) 10/43
КРАЉА ПЕТРА УЛИЦА (Нови Сад) 

13/16
КРАЉЕВЦИ (Срем) 7/20
КУЛА 11/3; 17/6; 21/13; 24/3
КУЛПИН 11/2; 15/5; 17/40; 21/14; 22/9; 

24/4; 29/3
КУСИЋ (Општина Соколовац, Румунија) 

7/103

Л

ЛАЛИЋ 11/3; 21/15; 22/10; 24/5; 29/19; 
30/5

ЛАШКО, види ЛУГ
ЛИПОВА  7/28
ЛОЕНЕН (Холандија) 10/67
ЛОЗАНА (Швајцарска) 10/8, 44, 45, 55
ЛОК (ШАЈКАШЛОК, Шајкашки дис-

трикт) 11/4; 22/11; 24/6
ЛОНДОН (Енглеска) 10/39, 49, 64, 65
ЛУГ (ЛАШКО, Барања) 7/85

М

МАЂАРСКА КАЊИЖА, види КАЊИЖА
МАЈИШ (Барања) 7/94
МАРИОТЕРЕЗИОПЕЛ, види СУБОТИЦА

МАРТОНОШ 7/56; 11/1; 17/20; 22/12; 24/7
МИЛЕТИЋ, види СРПСКИ МИЛЕТИЋ
МИРЕН (Швајцарска) 10/54
МОЛ  7/35, 46; 11/1; 14/23–26; 17/21; 

21/16; 24/8; 29/18; 31/7
МОНОШТОР, види БАЧКИ МОНОШТОР
МОСТАР 31/15
МОХАЧ (Барња) 7/33, 92
МОШОРИН (Шајкашки дистрикт) 

11/4; 17/35; 21/17; 22/13; 24/9; 29/23; 
30/6

МУКАЧЕВО (Украјина) 7/108, 109; 
31/21

Н

НАДАЉ 7/32, 50; 10/1; 11/4; 13/1; 17/36; 
21/18

НИШ 10/66
НОВИ САД 1/1–3; 2/1, 2; 3/1; 4/2, 3; 5/1; 

7/1, 3, 14–16, 21, 22, 32, 36, 38, 41, 48, 
51, 53–55, 58, 60, 62, 63, 66, 68–72, 91, 
98, 99, 106, 110; 8/6, 9, 11–14; 9/4, 6; 
10/1, 15, 17, 18, 22, 24, 41, 49, 55, 58, 61, 
64; 11/2; 12/1; 13/2–5, 7, 8, 10–20; 16/1–
48; 20/2, 4, 7, 8, 22; 21/11, 13–15, 19; 
22/14, 19, 22; 23/1–11; 25/1; 29/4; 30/7, 
14, 18; 31/1, 4, 5, 7, 8, 10, 17, 19, 23

Њ

ЊУЈОРК (САД) 10/44, 46, 53, 58, 59

O

ОБРОВАЦ 8/6; 11/2; 20/12; 21/20; 22/15; 
26/1; 29/5

ОСЕК 7/93
ОСЛО (Норвешка) 10/42
ОХРИД (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) 10/55
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П

ПАКРАЦ (Славонија) 7/6, 13; 15/5; 31/8, 12
ПАРАБУЋ, види РАТКОВО
ПАРАГЕ 7/44; 11/3; 20/13; 26/5; 29/6
ПАРИЗ (Француска) 10/15
ПАРИПАШ, види РАТКОВО
ПАЧИР 7/48; 11/3; 17/7; 21/21; 26/2
ПЕТРОВАРАДИН 31/6
ПЕТРОВО СЕЛО, види БАЧКО ПЕТРОВО 

СЕЛО
ПЕШТА 31/8
ПИВНИЦЕ 7/65; 8/6; 20/14, 26/7; 29/7
ПИРОШ, види РУМЕНКА
ПИТСБУРГ (САД) 10/58
ПОМАЗ (Пештанска жупанија) 7/92
ПРАГ (Чешка) 10/7, 10, 41, 45, 52, 55, 60

Р

РАВНО СЕЛО (СТАРЕ ШОВЕ) 11/2; 
20/20; 27/7; 29/14

РАТКОВО (ПАРАБУЋ, ПАРИПАШ) 
7/36; 11/3; 26/3, 4

РАЦМИЛЕТИЋ, види СРПСКИ МИ-
ЛЕТИЋ

РИЂИЦА 7/8, 9, 60; 11/3; 20/16; 22/16; 26/8
РОУД АЈЛАНД (САД) 10/53
РУМЕНКА (ПИРОШ) 7/37; 11/2; 20/15; 

26/6
РУМИНОВА ПАЛАТА (Швајцарска) 10/44

С

САНТОВО (Бач-кишкунска жупанија) 
11/3; 26/9

СЕГЕДИН (Чонградска жупанија) 
16/24; 17/22; 20/17; 21/23; 26/9; 31/7

СЕНТА 11/1; 13/9; 14/27; 17/23; 21/24; 
26/10; 29/17

СЕНТАНДРЕЈА (Пештанска жупанија) 

7/30, 75–77, 81, 82, 84, 86–92, 94; 
31/14

СЕНТОМАШ, види СРБОБРАН
СИБИЊ (ХЕРМАНШТАТ, Румунија) 

10/17, 26
СИВАЦ (СТАРИ СИВАЦ) 8/1, 2; 11/3; 

17/15; 20/19; 21/31; 27/6
СИЛБАШ 7/1; 8/6; 11/2; 21/26; 22/18; 

26/12; 29/8
СОМБОР 5/2, 3; 7/31, 39, 53, 54, 61, 

63; 9/1, 2; 11/3; 12/13; 15/5; 17/8, 9; 
18/1–5; 19/1–13; 22/19; 26/13; 30/10; 
31/16, 20, 23

СОФИЈА (Бугарска) 7/100, 105; 10/17, 
41, 66

СРБОБРАН (СЕНТОМАШ) 7/62; 11/1; 
12/12; 17/19; 20/1, 3, 5, 18; 21/25, 27; 
22/17; 26/11; 30/9

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 31/11
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (КАРЛОВЦИ) 

7/2, 4, 13, 14, 60, 97, 108; 8/10, 11; 
10/17; 15/5; 31/3–5, 8, 11, 16

СРПСКИ МИЛЕТИЋ (РАЦМИЛЕТИЋ, 
МИЛЕТИЋ) 7/7; 11/3; 21/22; 26/14; 
30/8

СТАНИШИЋ 7/43, 47; 8/7; 11/3; 17/14; 
21/28; 22/20; 29/20

СТАПАР (СТАРИ СТАПАР) 8/5; 11/3; 
17/13; 27/4; 29/9

СТАРА КАЊИЖА, види КАЊИЖА
СТАРА ПАЛАНКА, види БАЧКА ПА-

ЛАНКА
СТАРЕ ШОВЕ, види РАВНО СЕЛО
СТАРИ БЕЧЕЈ, види БЕЧЕЈ
СТАРИ ВРБАС, види ВРБАС
СТАРИ КЕР, види ЗМАЈЕВО
СТАРИ СИВАЦ, види СИВАЦ
СТАРИ СТАПАР, види СТАПАР
СТАРИ ФУТОГ, види ФУТОГ
СУБОТИЦА 7/14, 45; 8/8; 11/3; 14/1–16; 

15/1–4; 16/45; 17/10–12; 20/6; 22/23; 
27/8; 30/12, 15; 31/7
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СУЉОШ/ХЕРЦЕГ СУЉОШ, 
види КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ

Т

ТЕМИШВАР 7/2, 101–104; 31/13, 16
ТЕРЕБЉА (Украјина) 7/107
ТИТЕЛ (Шајкашки дистрикт) 6/1; 7/57; 

11/4; 17/37; 21/32; 22/24; 28/5; 30/16
ТОВАРИШЕВО 8/6; 11/2; 22/25; 28/6; 

29/21
ТОРДА 7/73
ТУРИЈА 11/1; 17/25; 21/33; 28/7; 30/17

Ћ

ЋУРЧИЈСКА УЛИЦА (Нови Сад) 13/15

У

УЖГОРОД (Украјина) 31/21

Ф

ФАБРИКА предграђе Темишвара, види 
ТЕМИШВАР

ФЕЛДВАР/ФЕЛДВАРАЦ, види БАЧКО 
ГРАДИШТЕ

ФИЛАДЕЛФИЈА (САД) 10/29
ФУТОГ (СТАРИ ФУТОГ) 8/6; 11/2; 

20/33; 21/34; 29/13

Х

ХАГ (Холандија) 10/38
ХАЛКИ (Грчка), острво 10/4
ХЕРМАНШТАТ, види СИБИЊ
ХЕРЦЕГ СУЉОШ, види КНЕЖЕВИ 

ВИНОГРАДИ

Ч

ЧЕНЕЈ 22/14
ЧЕРНОВЦИ (Украјина) 9/4
ЧИЧЕСТЕР (Енглеска) 10/22
ЧУРУГ 11/4; 17/38; 20/34; 21/35

Ш

ШАЈКАШ (КОВИЉ/КОВИЉСКИ СЕН-
ТИВАН) 7/10, 11; 11/4; 17/34; 28/8

ШАЈКАШЛОК, види ЛОК
ШАНДОР, види АЛЕКСАНДРОВО
ШЕКСБРЕС (Швајцарска) 10/18
ШИКЛОШ (Барања) 7/90
ШТЕГЛИЦ (Немачка) 10/31
СТОКХОЛМ (Шведска) 10/40, 63
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А

Адвокати 7/2, 16; 16/27; 31/13
Америка 10/11, 23, 46, 51, 53
Аустрија 10/12, 23, 38, 46
Архијерејски синод/Св. синод 7/13, 86–88; 

10/18, 58; 31/16, 22

Б

Банатска клисура 7/104
Барања 7/91
Барањска жупанија 7/80; 31/14
Бачко-бодрошка жупанија 31/7, 20
Белгија 10/3, 46, 62
Благајне православних црквених општина 

7/9, 64, 65, 81, 82; 15/4; 17/9; 19/1–6, 9, 
10, 12, 13; 20/13, 14, 21/1; 21/7, 28, 30; 
22/11, 14, 21, 24; 29/15–21, 23, 24; 30/1, 
6, 9, 11, 12; 31/9

Блајници у црквеним општинама 7/34, 
64, 67

Британско-немачка теолошка конферен-
ција 10/5, 22

Бохемија 10/45
Бугарска 10/12, 38, 46
Бугарски национални савет 7/100, 105
Бугарска православна црква 7/105
Будимска епархија 7/24, 30, 76, 82, 83, 94; 

31/8, 14

В

Вакцинација становништва 31/7
Велика Британија 10/11, 23, 46
Веменски срез 7/92
Вероучитељи 7/76; 31/16
Виша девојачка школа у Сомбору 7/54
Власи 31/8
Војни инвалиди по Патенту 31/7
Вршачка епархија 7/101; 31/8

Г

Гестапо 10/66
Гимназија у Темишвару 7/102
Гласник, лист Православне патријаршије 

7/82, 83, 96
Глувонеми 31/7
Говор захвалности 10/2
Грчка 10/12, 18, 38, 46

Д

Далматинско-истарска епархија 31/24
Данска 10/23, 46
Дарђански срез 7/92
Делегати (представници) 10/12
Деловодни протоколи Бачке епархије за 

новчана документа 2/1
Деловодни протоколи Епархијске кан-

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР
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целарије у Дарди 2/3–6
Деловодни протоколи Епархијског ад-

министративног одбора 1/1
Деловодни протокол Епархијског школ-

ског одбора 1/2
Деловодни протоколи Патроната Српске 

велике гимназије у Новом Саду 1/3; 2/2
Деобна парница 31/13
Дирекција краљевске пореске управе 16/24
Добротворна задруга Српкиња Сомборкиња 

7/31
Долазак/изостанак деце (школовање) у шко-

лама, број ученика 7/28, 29; 8/6; 31/7, 19
Дописници 10/9
Држава СХС 10/12, 38
Државни порез 7/99
Друштво народа 10/10, 33, 40

Е

Евангелистичка црква, евангелисти 
10/26, 31, 45

Европа 10/3, 11, 51
Едукативни комитет (одбор) 10/54, 62
Екуменски покрет 10/17, 29, 30, 63
Екуменски савет 10/15–18, 21–26, 28–30
Елефтерова фондација 26/9
Енглеска 10/49, 50
Епархија арадска 7/101; 31/8
Епархија бачка 1/1, 2; 2/1; 4/2; 5/1; 7/5, 6, 

9, 15, 72, 98, 99, 106, 110–112; 8/3, 11, 
13; 9/2, 6; 11/1–4; 12/4; 14/23–26, 28, 
29; 16/1–14, 16–42, 44, 46–48; 20/22; 
21/23; 22/19; 25/1; 30/14, 18; 31/1, 7, 8, 
10, 11, 23

Епархија захумско-херцеговачка 31/15
Епархија карансебешка 7/101
Епархијски административни одбор 

1/1; 7/4, 5, 14, 75, 81, 82, 89; 13/6; 
31/16

Епархијска скупштина 7/10, 11

Епархијски фонд 7/37, 89
Епархијски школски одбор 1/2; 3/4; 7/9, 

30, 33, 102, 104
Епископи 3/1, 3; 4/1–3; 5/1; 7/1, 6, 13, 19, 

25, 53, 60, 71, 72, 76, 81, 83, 86–88, 90, 
91, 94, 102, 105–108, 111; 10/15, 17, 
18, 24, 47–50, 53–55, 58, 64, 66; 16/1; 
31/4–8, 12, 21, 22

Епископска канцеларија 7/80, 81, 84–87, 
89, 90, 94, 97

Епископски одбор 7/5
Естонија 10/3, 23

Ж

Женевски институт (Међународни со-
цијално-научни институт) 10/6, 13, 
15–17, 19, 23, 24, 31, 32, 57

Жабаљски протопрезвитерат 11/4; 17/26–
38

Жупаније 7/1

З

Завршни рачуни црквених општина и 
заклада, фондација 7/14, 34, 35, 39, 
44–47, 49, 52, 58, 59, 62, 66, 68, 69; 
17/1–40; 18/1–5; 19/1–13; 20/1–5, 7, 
8, 12–22; 21/2–6, 11–13, 15–18, 31, 
32–35; 22/12, 15–17; 30/13

Задужбина Гавре и Катарине Плавшић 13/13
Задужбина Ђене Брановачког и Иде 

рођене Вујић (Заклада Брановачких) 
12/3, 9; 14/27; 26/10

Задужбина Ђигурски Милке рођ. Удо-
вички 28/1

Задужбина Ђорђа Ф. Недељковића 7/66; 
8/12; 13/19; 23/7–11; 30/7

Задужбина Иконостас 13/3; 23/2, 3; 25/1
Задужбина (Заклада) Јована и Марије 

Трандафил 7/66; 8/12; 13/16; 23/2, 3, 
8–10; 30/7 
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Задужбина (Заклада) Јулијане В. Ми-
хајловић 7/66; 8/12; 13/14; 23/2–4, 
7–10; 25/1; 30/7

Задужбина (Фонд) Јуле Радонић 7/66; 
8/12; 13/5; 23/1–4, 7, 9, 10; 30/7

Задужбина (Заклада) Луке Миланко-
вића и Марије Петровић 7/66; 8/12; 
13/17; 23/1, 4, 7–11; 29/4; 30/7

Задужбина Љубица Савић Ђомпарић 
7/66; 13/11; 23/4, 7, 9, 10; 30/7

Задужбина Макрено Ласла 28/1
Задужбина (Заклада) Марије Транда-

фил 7/66; 8/12; 13/15; 23/2–4, 7–10; 
25/1; 30/7

Задужбина Марка Јовановића 13/20; 25/1
Задужбина Нинчић Севера 14/29
Задужбина Пајевић Арсе и Анке 20/7
Задужбина Петра Војновића 7/110
Задужбина Петра и Катарине Попадић 

13/12; 23/11
Задужбина (Заклада, Фонд) Платонеум 

7/66; 13/4; 18/5; 19/1–13; 21/27; 23/1–
4, 7–11; 26/13

Задужбина (Заклада) Симе и Катарине 
Ђорђевић 7/66; 8/12; 13/10; 23/2–4, 
7–10; 30/7

Задужбина Сладић Наталије (Насте) 
рођ. Спајић 28/1

Задужбине (Закладе) Атанасија М. Гере-
ског 8/12; 13/18; 23/2–4, 7–11; 30/7

Зајмови, кредити, хипотеке 7/15, 61, 63; 
16/24, 27, 42; 22/14; 30/18

Заклада Алексијевић Марије/Маце, рођ. 
Панин 20/1, 18; 28/4

Заклада Арадски Драгиње, рођ. Лудајић 
17/10

Заклада Арсена Перишића 12/7; 28/1
Заклада Брановачких, види Задужбина 

Ђ. Брановачког и Иде рођене Вујић
Заклада Васе пл. Николића 7/62; 12/12; 

20/5, 18; 21/25; 22/17; 26/11

Заклада Вилми Ане 12/5
Заклада (Фонд) Више девојачке школе у 

Новом Саду 13/7; 23/2–4, 7–10; 25/1; 
30/7

Заклада Виши Ане рођ. Вујић 28/1
Заклада Владе Ковачевића/Ковачића 18/5; 

19/1–7, 9, 10, 12, 13; 26/13
Заклада Вује Мидића 12/9; 28/1
Заклада Вујић Ксеније и Божидара 14/1, 10
Заклада Гагић Саве 28/1
Заклада Данила Стајића 12/11; 28/1
Заклада Дражић Софије 28/1
Заклада Ђорђа Јовановића 7/66; 12/16; 

23/7–10; 25/1; 28/1; 30/7
Заклада Евице Јеремић рођене Јаблано-

вић 12/14; 20/34; 21/17
Заклада Живков Ђуке 28/1
Заклада за подизање и украшавање 

цркве 18/5; 19/1–7, 9, 10, 12, 13; 26/13
Заклада Игњата и Терезије Димитрије-

вић 18/5; 19/1–13; 26/13
Заклада Јакова Крагујевића 26/10
Заклада Јефте Михајловић Јанкова 

12/13; 18/5; 19/1–13; 26/13
Заклада Јована Русића – Американца 

22/3
Заклада (оставина) Јулијане, удове др 

Лазе Костића, рођ. Паланачки 7/54, 
61; 18/5

Заклада Кукић Христине 12/17; 28/1
Заклада Куљарић Ракиле 28/1
Заклада Луке Петрова 13/1
Заклада Марка Вукадиновића 18/5; 

19/1–6, 9, 10, 12, 13; 26/13
Заклада Марте Теодоровић рођ. Каниж-

лић 22/3
Заклада митрополита Теодосија Мраовића 

22/3
Заклада Младеновић Јулијане, рођ. Градић 

14/9
Заклада Марије Клајић 12/10; 28/1



180

Заклада Михајловић Томе 28/1
Заклада Наталије Сладић 12/15
Заклада Нике и Ђоке Михајловић 19/9, 

10, 12
Заклада Нике и Ђоке и Јефте Михајло-

вић 26/13
Заклада Петровић Терезије рођ. Вујић 28/1
Заклада полијелеја и кандила 18/5; 

19/1–6, 9, 10, 12, 13; 26/13
Заклада Радић Душана 17/12; 30/12
Заклада Радишић Јоакима 14/3–14, 16; 

15/3; 16/45; 17/10, 11
Заклада Рац Павлице, рођ. Марије Ха-

риш 13/6; 7/22; 21/9; 22/7
Заклада Савете Пирошки 12/6; 28/1
Заклада Св. Саве 14/28
Заклада Софије Јовановић 22/3
Заклада Терезије Петровић 12/8
Заклада Харвацки Јоце 28/1
Заклада Чокић Марије и Ђорђа 28/1
Закладе баронице Еуфемије Јовић 7/58; 

12/1; 28/1
Закладе Голубски Новака и Софије 20/3, 18
Закладе за обућу и одећу сиромашне 

школске деце 18/5; 19/1–7, 9, 10, 12, 
13; 26/13

Закладе Исака Радосављевића 18/5; 
19/1–7, 9, 10, 12, 13; 26/13

Закладе Јосифа Мунтила и Лефтера 
18/5; 19/1–6, 9, 10, 12, 13; 26/13

Закладе одбора госпођа 18/5; 18/1–13; 
26/13

Закладе парастоса 18/5; 19/1–7, 9, 10, 12, 
13; 26/13

Закладе Радишић Војислава 14/1
Закладе учитељских сиротана 18/5; 1–6, 

9, 10, 12, 13; 26/13
Закладе хармонијског пјенија 18/5; 

19/1–6, 9, 10, 12, 13; 26/13
Закладе Христифоровић Јована 14/1, 

4–9, 11–14, 16; 15/2; 17/10

Закладе часних крстова 18/5; 1–6, 9, 10, 
12, 13; 26/13

Закладе школске 18/5; 26/13
Заклетва и правила увођења у службу 

свештених лица 7/13
Закон о Српској православној цркви 

31/22
Западна Азија 10/35
Записници Епархијског одбора 5/1
Записници са седница Скупштине 

српских православних црквених 
општина 3/2; 7/11, 56, 57, 59, 65, 95, 
96; 8/8; 21/11, 13; 22/12

Записници Школског одбора српских 
православних школа 3/4

Заступници на Епархијској скупштини 
7/10, 11

Земаљски војни суд 7/2
Земљишне књиге 6/1

И

Извештаји, резолуције Међународног 
комитета и његових тела 10/3, 10, 12, 
23, 25, 33, 36, 38, 46, 54

Изградње и поправке различитих цркве-
них објеката 7/40, 110

Изградње и поправке различитих школ-
ских објеката 8/9

Издавање црквене имовине 7/55
Издржавање учитеља, обезбеђивање 

7/22, 26, 33; 8/10; 31/18
Илирски језик 31/6
Инвентари Српског православног на-

родно-црквеног коренитог иметка 
(општина, цркава, школа) 5/2, 3; 7/32; 
12/4–11, 14–17; 13/1–5, 10–20; 14/1–
13, 15–25, 28, 29; 20/23–34; 22/2–7; 
24/1–9; 25/1; 26/1–15; 27/1–8; 28/1–9

Индија 10/35
Инспекција (надзор) школа 7/20, 23; 31/11
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Интернације 7/80
Исток – Запад конференција 10/22, 61, 69
Источна Азија 10/29
Источна Африка 10/35
Истраживачки рад, Одељење за истра-

живање 10/6, 13, 15, 20, 21, 23, 35
Италија 10/46, 62

Ј

Јапан 10/12, 35, 38, 51
Југословенски национални савет 7/100, 

105
Југославија 7/101; 10/3, 9, 17, 46, 54, 66
Јужна Африка 10/46

К

Калвинизам 10/17
Капелани 7/48
Карловачка гимназија 8/10; 31/8
Карлштадска (Карловачка) епархија 31/8
Карпаторусија 10/55; 31/21
Катастарски поседовни (власнички) ли-

стови 6/1; 7/18; 30/15–17; 31/2
Кина 10/35, 46, 51
Књиге 7/86; 10/65; 31/5, 6, 11, 16
Књижаре, књижари 10/65; 31/5
Комисија за екуменску сарадњу 10/4, 5, 

18, 22, 41, 61
Комисије (за проверу рачуна) 7/3
Конзисторије 3/1; 4/3; 5/1; 7/1, 13, 32, 34, 

36–38, 40, 43, 47–52, 54, 55, 58, 60–65, 
67–70, 74, 76–79, 84, 92, 94; 8/12; 9/4; 
10/26; 21/5, 11, 13–15; 22/19, 22; 31/7, 
8, 16

Кореја 10/35
Краљевина Бугарска 7/105
Краљевина Југославија 7/101–104
Краљевина Румунија 7/101–104

Краљевска хрватско-славонско-далма-
тинска (земаљска) влада 31/12

Краљевски саветници 7/16
Куратори оставштине 7/2

Л

Латинска Америка 10/35
Лекари 7/93
Летонија 10/3, 46
Лист Браник 7/25
Литванија 10/23, 46
Лицитације 7/1
Лутерани 10/34

М

Мађарска 10/3, 23, 54
Мађарске власти 7/80
Мађарске школе 7/28
Мађарски језик 7/20, 85; 31/14
Манастир Базијаш 7/103
Манастир Бођани 7/4; 28/1
Манастир Ватопед 10/18
Манастир Грабовац 7/86, 87
Манастир Гргетег 31/5, 6, 10
Манастир Златица 7/103
Манастири 7/4, 6, 25, 86, 103; 10/17; 

21/12; 24/2; 28/1; 31/4, 5, 6, 10
Манастир Ковиљ 7/4; 21/12; 24/2
Манастир Крушедол
Манастир Кусић 7/103
Манастир Месић 7/25
Манастирски рачуни 7/4–6
Матица српска 31/8
Мировни споразуми 10/33, 56
Међународни комитет (конференције) 

10/2, 3, 10, 12, 16–19, 21–23, 38, 40, 
43–45, 47, 49, 51, 55, 61, 69

Међународни конгреси 10/14
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Међународни социјално-научни институт, 
види Женевски институт

Међународна хришћанска комисија за 
штампу 10/8

Месне црквене скупштине 7/16;20/1, 5
Месни црквени одбори 7/12
Методистичке цркве 10/45
Министарство вера 7/88, 94
Министарство вера и просвете у Бу-

димпешти 7/53, 62, 108, 109
Министарство вера Краљевине СХС 7/91
Министарство иностраних послова 

Краљевине Југославије 7/102
Министарство просвете Одсек за Банат, 

Бачку и Барању 31/19
Министарство просвете и црквених дела 

7/4
Молбе за помоћ 7/111; 10/66
Моравска 10/45
Мрежа великих интернационалних 

удружења 10/37
Мукачевско-прјашевска епархија 7/108, 109

Н

Народни музеј у Београду 7/86
Настојатељи (архимандрити) манастира 

7/6, 13, 25, 71; 31/4, 8
Незапосленост 10/19–21, 23, 31
Немачка 10/23, 31, 34, 46, 54, 62, 69
Немачки језик 10/25
Новосадска штедионица 16/18, 19
Новосадски протпрезвитерат 11/2; 17/39, 

40
Норвешка 10/23, 46

О

Обезбеђивање рада и кадрова у школама 
7/102

Образовање у средњим школама 7/76
Одликовања за црквене заслуге 7/19; 31/8

Одржавање предавања, скупова 7/31; 
10/17, 20, 21, 24, 32, 38, 41, 42, 44–46, 
49–51, 54, 57, 60, 61, 64, 66

Организовање наставе 31/19
Ортодоксне цркве 10/15–17, 23, 53
Оснивање српских вероисповедних 

школа 7/103, 104
Оставина Јована Јанковића Буљског 18/5
Оставина Нате Ђукић 22/6
Оставина Пере и Лиле Стојковић 18/5
Оставина Срдана Суботића 22/6
Оставина Христине Радојичић 22/6

П

Павловићева фондација (Емилија Савић, 
рођ. Павловић) 26/9

Пакрачка епархија 7/94; 31/8, 12
Пароси (свештеници) 4/1–3; 5/1; 7/9, 34, 

47, 48, 67, 74, 77, 80, 85, 86, 90, 94, 98; 
9/5; 10/1; 16/1–12, 14, 16–19; 31/10

Парохије 5/1; 7/86, 92, 94; 9/5
Патријарх 3/1, 3; 4/3; 7/2, 4–6, 16, 28, 30, 

97; 10/17, 53; 24/4; 31/14, 17
Патронат Српске велике гимназије у 

Новом Саду 1/3; 2/2; 7/16
Персонални листови учитеља и свеште-

ника о кретању у служби 7/112; 8/2, 
3, 5; 9/3

Плате, пензије учитеља 7/8; 8/1; 9/1, 2
Подаци о парохијама и свештеницима 

11/1–4; 16/47; 22/14
Подела имовине, наследства 7/1, 2; 31/4
Поджупани 7/80; 31/20
Пожешка жупанија 31/8
Покрет Вера и ред 10/30, 55
Покрет Витезови мира 10/43
Пољска 10/23, 46
Португал 10/46
Порез (парохијални и школски) 21/26; 

30/14



183

Пореска управа (Сегедин) 16/24
Посланице 7/97; 31/7, 15, 24
Постављања и именовања свештених 

личности 7/13, 84, 90, 94; 10/58; 31/8
Потиски дистрикт 31/1
Православни Карпаторуси (Русини) 

7/108
Православни представници 10/3
Православне основне школе 7/8, 102; 8/1
Први светски рат 10/27
Прелазак у другу веру 7/92
Председници у црквеним општинама 

7/7, 34, 36, 44, 64
Преписке 3/1, 3; 4/1–3; 5/1; 16/1; 22/19, 

22; 31/1
Прилози за зидање школа 7/21, 25, 30
Примедбе на рад свештеника 7/77–79, 

85, 88; 31/8
Приходи и расходи, финансијски из-

вештаји, прорачуни заклада и легата 
7/42, 53, 72; 8/12; 12/1, 2, 12, 13; 13/6, 
8, 9; 15/1–3, 5; 16/1–14, 16–42; 20/6; 
21/9, 17, 25, 27; 22/20; 23/1–11; 30/7

Приходи и расходи храмова, парохија, 
црквених општина 4/1, 2; 7/7, 36, 50, 
51, 55, 57; 8/12; 21/8–10, 14, 15, 17, 
20–22, 27, 29; 22/1, 2, 4, 10, 18, 23, 24; 
23/1–11; 29/1–14; 30/1–5; 30/8, 9; 31/9

Приходи и расходи црквених (цркве-
но-школских) општина 7/17, 41, 42, 
54, 65, 75; 20/9–11; 21/19, 23, 24; 22/8, 
9, 13, 14, 22, 24; 23/1

Просветна закладе за издржавање 
Српске више девојачке школе у 
Сомбору 17/8

Просветни фонд (заклада) 7/61; 18/5; 
19/1–13; 26/13

Протестантска црква 10/53, 58
Протестантски представници 10/3
Протестантизам 10/34
Протопрезвитери, протпрезвитерати 

3/1, 3; 4/3; 7/13, 103, 105; 8/2; 11/1–4; 
17/1–40; 31/7, 10

Професорске плате 7/16

Р

Рад са средњошколском децом 8/7
Радикална странка 7/16
Разоружање 10/33, 46, 54, 56, 60
Ратни заробљеници 10/30
Религиозни покрети 7/87
Реформа календара, календарски систем 

10/26, 54
Рилски манастир (Бугарска) 7/100, 105
Римокатолици 31/21
Румунска православна црква 7/101
Румунија 7/101, 102, 104; 10/12, 26, 38, 62
Румуни 31/13
Румунски Банат (Епархија вршачка и 

темишварска 7/101
Русија 10/17

С

Саборски одбор 7/30; 31/3, 13, 16
Сарадња и однос православних цркава 

7/100, 105
Сарадња и пријатељство међу црквама 

10/3, 18, 21, 63
Светосавска школска свечаност 31/12
Светска економска криза 10/13, 19, 22, 

27, 61
Светска конференција за практично 

хришћанство (Стокхолмска светска 
црквена конференција) 10/4–8, 11, 
15–17, 35, 40, 50, 52, 63

Светска организација за међународну 
пријатељску сарадњу цркава 10/10, 
12, 38, 39, 46, 48, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 
62, 64

Светска организација за међународни рад 
цркава 10/2, 3; 10/67–69
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Светски савез за међународно прија-
тељство 7/100

Сирочадска имовина 7/1
Свештеничке пензије 7/106; 10/1
Свештенички приходи, издржавање 7/85, 

91, 111; 10/1; 22/14; 23/1
Северна Америка 10/41
Сиротињски фонд 18/5; 19/1–7, 9, 10, 12, 

13; 21/27; 26/13; 28/1
Сирочадски дом „Штиљановић” 7/93
Склапање брака 31/16
Соколовачки протопрезвитерат 7/103
Сомборска епархија 8/2
Сомборски протопрезвитерат 8/3, 7, 8; 11/3; 

17/1–16; 20/16
Спискови дужника, дугови 7/12, 38, 43, 

48, 51, 60, 82, 89; 12/3; 16/1–12, 15, 17–
19; 20/21; 21/21; 29/17; 30/10, 13, 14

Срби 7/103; 31/8
Српска велика гимназија у Новом Саду 

1/3; 7/16; 8/9; 13/2; 20/2, 4, 7, 8; 31/8
Српска велика девојачка школа у Но-

вом Саду 13/18
Српска православна црква 7/101, 105; 10/53, 

55; 31/22
Српска учитељска школа у Сомбору 

15/5; 31/16
Српске православне вероисповедне 

школе/ Српске народне основне 
школе 3/4; 8/2–4, 6, 10, 13; 9/6; 14/22; 
20/25, 29, 30; 22/2; 24/3–5, 7, 8; 26/4–
15; 27/1–3, 5, 8; 29/4; 31/12

Српске православне црквене општине 
3/2, 3; 4/1–3; 7/10–12, 14, 17, 18, 32, 
34–69, 78, 79, 81–83, 89, 99, 104, 110; 
8/1–3, 5, 12–14; 9/1, 2, 4; 12/2, 5–11, 
14, 17; 13/1–7, 10–20; 14/23, 24–26, 
29; 15/4; 17/1–7, 9, 12–40; 18/1–5; 
19/1–13; 20/1, 9–21, 23, 24, 27–34; 
21/1, 3–20, 23, 24, 27–35; 22/1, 3–6, 8, 
9, 11–16, 19–25; 23/1–11; 24/1, 2, 5–9; 

26/1–13; 27/1–8; 28/1, 3–9; 29/1–14; 
30/1–4, 6, 7, 9–17; 31/1, 2, 9, 11, 13

Српски језик 7/76, 104; 31/5
Српски православни народно-црквени 

сабор 31/3, 8
Српски православни учитељски конвикт 

у Новом Саду 8/14
Српско новосадско дечје забавиште у 

Новом Саду 13/13
Стање по школама (различити подаци) 

8/13, 14; 9/6
Старобечејски протпрезвитерат 4/3; 11/1; 

14/23–26; 17/17–25
Статус избеглица 7/73; 10/30, 67

Т

Телеграм 7/71
Темишварска епархија 7/101–104; 31/8, 16
Теолози 10/4, 5, 13, 15, 18, 22, 31, 41, 59, 61
Трговачка индустријска комора 10/26
Туторски рачуни, благајна 22/13, 25; 

29/22; 30/6

У

Удовички фонд у Новом Саду 7/72; 13/18
Украјина 31/21
Унапређење школа 7/24
Универзитети 10/44; 31/8
Управа Српских православних црквених 

народних фондова и добара 7/60
Ученици/ученице 7/29; 31/12, 14
Учење на матерњем језику 7/76; 31/19
Учитељи/учитељице 7/8, 9, 20, 22, 26, 29, 

33, 70, 77; 8/2, 3, 5, 7; 9/3; 31/11
Учитељски зборови (записници) 8/7, 8, 14
Учитељска служба, постављање учитеља 

7/9, 20
Учитељска школа у Темишвару 7/102
Уџбеници 10/42
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Ф

Финска 10/3, 23, 46, 67
Фонд Баћанов Јоксима 17/20
Фонд Вељка Пабашког 24/7
Фонд Вучић Персе 17/20; 21/17; 24/7
Фонд Еремић пл. Паје 14/21; 21/17; 24/7
Фонд Еремић пл. Евице, рођ. Цветићев 

14/20, 22; 17/20; 20/34; 24/7
Фонд за српску православну сиротињу 

17/20; 24/7
Фонд Јосимов/Јошанов Ђуре 17/20; 

21/17; 24/7
Фонд Интерната српске учитељске школе 

у Сомбору 26/13
Фонд Лунг Васе 14/17, 22; 17/20; 21/17; 24/7
Фонд Милоша и Максима Баћанова 24/7
Фонд (заведеније) свештеничких удо-

вица и њихове сирочади 7/3, 15, 98; 
10/1; 30/7

Фонд Св. Ђурђевске (Саборне) цркве у 
Новом Саду 25/1

Фонд Св. Јовановске цркве у Новом 
Саду 25/1

Фонд Св. Николајевске цркве у Новом 
Саду 25/1

Фонд Св. Капеле на Алмашком гробљу 
у Новом Саду 25/1

Фонда Св. Три Јерарха (Алмашке) цркве 
у Новом Саду

Фонд Св. Успенске цркве у Новом Саду 
25/1

Фонд Писарнице за чиновнике 25/1
Фонд Српске велике гимназије у Новом 

Саду 20/8; 25/1
Фонд (Заклада) српских народних ве-

роисповедних основних школа 7/66; 
13/8; 20/33; 23/2–4; 25/1; 26/10; 28/9; 
29/4; 30/7

Фонд Српског Убогог дома у Новом 
Саду 25/1

Фонд црквене благајне 17/20

Фонд Шећеров Нате, рођ. Добрички 
14/17–19, 22; 17/20; 21/17

Фонд (Заклада) школског листа 18/5; 
19/1–13; 26/13

Фондација Данила Алабурића 7/35, 46; 24/8
Фондације др Николе Крстића 20/4
Фондација Живковић Арсе 20/32
Фондација Лазара Станића 7/35, 46; 

14/23, 26
Фондација Лукић Милоша 20/34
Фондација Миладинов Григорија 20/32
Фондација Милице Каракашевић, рођ. 

Милорадов 7/35, 46; 14/24
Фондација Милоша Кобиљског 20/32
Фондација Михајловић Јанков 7/53
Фондација (Заклада) Остојић – Зазуко-

ве („Нови војнички фонд”)/Закладе 
Јована и Терезије Остојић, рођ. Зо-
зук 7/14; 14/2, 4–13, 15, 16; 15/1; 20/6; 
22/9; 30/12

Фондација породице Матић 7/35, 46; 24/8
Фондација Остојић Лазара 22/6
Фондација Нате Ђукић 22/6
Фондација Пантић Аћима 22/6
Фондација Петровчан Ђоке 20/34
Фондација Саве Стојчевића, архиман-

дрита 20/33
Фондација Савете (Чаве) Поповић 7/35, 

46; 14/25
Фондација Сергије и Дафине Станковић 

22/2
Фондација Српске православне школе у 

Старом Бечеју 12/4
Фондација Туцаков Уроша 20/34
Фондација Узелац Марка Кате, рођ. Му-

шицки 28/4
Фондација удовица и сирочади деце 

свештенства 16/1–42, 44, 46–48
Фондација Цркве Св. Врачева у Ст. Фу-

тогу 20/33
Фондације „Атанасеум” 20/2
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Фондације (закладе, фондови, задужби-
не) 5/2, 3; 7/14, 35, 46; 8/12; 12/1–17; 
13/1, 3–20; 14/1–29; 15/1–3, 5; 17/8, 
10–12, 20; 18/2–5; 19/1–13; 20/1–8, 18, 
20, 23, 25, 32–34; 21/17; 22/1–3, 6, 7, 
17, 20; 23/1–4, 7–11; 24/7, 8; 25/1; 26/1, 
2, 9–11, 13; 28/1, 4, 9; 29/4; 30/7, 12

Фондови Карловачке митрополије 15/5
Француска 10/23, 46, 62
Француски језик 10/25

Х

Холандија 10/3, 23, 67

Ц

Црква и економија 10/13, 15, 31, 32
Црква и политика 10/27–29, 69
Цркве 7/7, 107, 36, 107; 8/12; 13/15, 16, 

19; 20/25, 26, 29; 21/2, 15, 20–22; 
22/4а, 5, 10, 18; 24/3–9; 26/2, 4–15; 
27/1–3; 28/1–3, 6, 7, 9; 30/5, 8

Црквене благајне 7/39, 64, 65, 81, 82
Црквени одбори 7/16, 56, 64, 84, 99; 20/11
Црквени порез 7/99
Црквени суд 7/99
Црквено-социјалне теме 10/16, 17, 19, 

20, 24, 31, 32, 34, 69
Црквено-школска конвенција 7/101–104

Ч

Часописи, публикације 10/15, 31, 62, 67, 68
Часопис Саопштења 10/15, 21
Часописи Женевског института Сток-

холм и Живот и рад 10/6, 9, 13, 30, 
50, 54, 67

Чехословачка 10/12, 23, 38, 46

Ш

Швајцарска 10/23, 54, 62
Швајцарска влада 10/2, 46
Шведска 10/23, 46
Школски одбори 7/8, 9, 28, 29, 56, 102; 

8/7; 9/1
Школски надзорници (референти) 7/21, 

22, 29; 31/11
Школски фонд 21/17; 26/1, 2; 30/2
Шлезија 10/45
Штампа, штампарије 10/8, 10, 15; 30/3; 

31/5, 15, 16, 24
Стокхолмска светска црквена конфе-

ренција, види Светска конференција 
за практично хришћанство
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