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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Ме ђу фон до ви ма и збир ка ма Ар хи ва Вој во ди не, уста
но ве од на ци о нал ног зна ча ја, ис так ну то ме сто за у зи ма ма ла 
по оби му али не про це њи ва по зна ча ју Збир ка по ве ља и ди
пло ма (Ф. 398). Ар хив ске је ди ни це (пред ме ти) ове збир ке 
ис ти чу се не са мо по исто ри о граф ском зна ча ју и ста ро сти, 
већ и по свом ли ков ногра фич ком из гле ду, ма те ри ја лу, ди мен
зи ја ма и по ве зу. До ско ра су ове ва жне и ви зу ел но атрак тив не 
ар хи ва ли је оста ле не до вољ но по зна те ши рој јав но сти. За то 
смо се од лу чи ли да де таљ но пре зен ту је мо њи хо ву са др жи ну 
и пре не се мо њи хов упе ча тљив ви зу ел ни из глед. Пу бли ка ци
ја об у хва та увод на раз ма тра ња, де таљ не са др жај не и фи зич ке 
опи се пред ме та, сним ке са мих пред ме та, ре ги стре са бли жим 
по да ци ма и ко ри шће не из во ре и ли те ра ту ру.

Увод ни текст са др жи два де ла. У пр вом се уоп ште но 
го во ри о по ве ља ма и ди пло ма ма: пој му пи са ног прав ног об
ли ка, фе у дал ном исто риј ском окви ру, из да ва њу по ве ља вој
но за слу жним по је дин ци ма и про ве ри плем ства, до де љи ва њу 
при ви ле ги ја гра до ви ма, тр го ви шти ма и це хо ви ма. У дру гом 
де лу де таљ но је ана ли зи ра на Збир ка по ве ља и ди пло ма Ар хи
ва Вој во ди не. Да ти су осно ви по да ци о Збир ци, фи зич ке ка
рак те ри сти ке и је зик пред ме та, као и услов на по де ла пред ме
та на са др жај не гру пе. Са др жај пред ме та Збир ке, по себ но ако 
је ве зан за на ше под не бље, на уч но је пот кре пљен по да ци ма из 
бо га те ри зни це Ар хи ва Вој во ди не и исто риј ске ли те ра ту ре.
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На кон увод ног тек ста сле ди де та љан опис сва ког 
пред ме та по је ди нач но. Тек сто ви опи са пред ста вље ни су на 
одређен на чин. Број са ле ве стра не пред ста вља број пред ме та 
у збир ци од но сно ње го ву ар хив ску сиг на ту ру. Текст опи са по
дроб но пре но си са др жај пред ме та са свим ва жним де та љи ма. 
По себ не са др жај не и вре мен ске це ли не и по себ ни до ку мен ти 
у окви ру пред ме та озна че не су бро је ви ма (1, 2.), а до пи си ва
ња и дру ге чи ње ни це на ис тој под ло зи су на зна че ни (–). По
себ но су ис так ну те за нас зна чај не за бе ле шке о по твр ђи ва њу 
и пу бли ко ва њу (§). Са ле ве стра не из над тек ста опи са да је се 
по да так о вре ме ну и ме сту из да ва ња ори ги на ла, од но сно од
ред ни це за ко је ве зу је мо пред мет. Фи зич ке ка рак те ри сти ке 
пред ме та на ве де на су ис под тек ста опи са (), и од но се се на 
вр сту под ло ге, је зик, оште ће ња, пе ча те, гра фич ке при ка зе, ди
мен зи је, укра се, об лик, ве зе са дру гим ар хив ским је ди ни ца ма.

За пред ме те Збир ке из ра ђен је и имен ски и ге о граф
ски ре ги стар. На кон од ред ни ца имен ског и ге о граф ског ре ги
стра, пра ће них у за гра ди на чи ном пи са ња у са мим до ку мен
ти ма, на ве де ни су бро је ви пред ме та у ко ји ма су од ред ни це 
на ве де не. Ли ца у имен ском ре ги стру по де ље на су на вла да ре 
и ду жно сни ке, из да ва че ис пра ва,  и на осо бе ко ри сни ке пра ва. 
За вла да ре су да те вре мен ске од ред ни це оба вља ња ви со ких 
ду жно сти и но ше ња ти ту ла, а за ко ри сни ке пра ва је, по ред 
по да та ка из ака та из исто ри је, озна че но да се у њи ма на ла зе 
и по да ци о дру гим чла но ви ма по ро ди це (&) ко ји не тре ба да 
оп те ре ћу ју ре ги стар. У ге о граф ском ре ги стру су, из бе га ва ју
ћи уз гред на по ми ња ња, из дво је на по себ но ме ста од зна ча ја и 
ме ста об ја вљи ва ња и по твр ђи ва ња. Ге о граф ски од ред ни це су 
бли же об ја шње не на во ђе њем ал тер на тив ног име на, та да шње/
са да шње обла сти, са да шњег име на и зе мље.
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Повељеи дипломеПО ВЕ ЉЕ И ДИ ПЛО МЕ

По јам и де фи ни ци ја по ве ља и ди пло ма

с
ред њи век пре нео је у по зни европ ски фе у да ли зам 
спе ци фич не прав не пи са не об ли ке ко ји ма су се ре
гу ли са ли од но си из ме ђу вла да ра и ко ри сни ка пра
ва. За др жа ва ју ћи ду го фор му, струк ту ру и са др жај, 

но ви век до нео им је дру га чи је об ли ке и но ве на чи не при ме
не. Ме ђу по ме ну тим прав ним ак ти ма по себ но ме сто за у зи
ма ју по ве ље и ди пло ме ко је пред ста вља ју до ку мен та ко ја се у 
ви ду при зна ња или по ста вље ња до де љу ју по нај ви ше по је дин
ци ма за од ре ђе не за слу ге.

По ве ља је ис пра ва ко јом се до де љу је не ко пра во, при
ви ле ги ја или част. Све ча ни пи са ни акт, укра шен ли ков ним 
ор на мен ти ма и пи сан све ча ним сти лом, ко јим се не што об ја
вљу је, по твр ђу је, до пу шта или до де љу је. По ве ље пред ста вља
ју све до чан ство ко јим се утвр ђу је по слов ноправ ни од нос 
вла да ра, ве ли ка ша и цр кве них ве ли ко до стој ни ка пре ма уста
но ва ма или по је дин цу, од но сно пре ма прав ном или фи зич
ком ли цу. У ли те ра ту ри се сре ће низ дру гих тер ми на ко ји ма 
се озна ча ва овај по слов ноправ ни до ку мент као што су пи
смо, лист, књи га, да ров ни ца и сл. Са ма реч на ста ла је у сред
њем ве ку, као пре ве де ни ца са грч ког πρόσταγμα – по ве ле ни је, 
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од ко је се ка сни је и раз вио нај че шће упо тре бља ван али не и у 
на ро ду ши ре при хва ћен тер мин – по ве ља. 1 

Ди пло ма (грч. δίπλωμα, пре са ви је но удво је, по ве ља) 
под ра зу ме ва не ко ли ко ти по ва до ку ме на та. Под ди пло мом, за 
ра ни ји пе ри од, под ра зу ме ва мо акт ко јим се све ча но при зна је 
и по твр ђу је да је не ко ме до де ље но не ко при зна ње, по хва ла 
и од ли ко ва ње; све ча ни вла дар ски указ ко јим се обич но до
де љу ју не ка пра ва и по вла сти це по је ди ним прав ним или фи
зич ким ли ци ма. Да нас се пре све га ми сли на све до чан ство о 
за вр ше ном шко ло ва њу на ви со ким и дру гим шко ла ма; до ку
мент ко јим се при зна је од ре ђе ни струч ни сте пен, ти ту ла или 
ранг у стру ци (ма ту рал на, мај стор ска, док тор ска ди пло ма). У 
но ви јем пе ри о ду, та ко ђе, се за слу жним гра ђа ни ма за њи хо ве 
за слу ге до де љу ју при зна ња и за хвал ни це за струч ни, на уч ни, 
јав ни и ху ма ни тар ни рад.2

По ред де фи ни ци је и об ја шње ња пој мо ва по ве ље и ди
пло ме, а уне ко ли ко ве за но за исто, на ве ли би смо и по ја шње
ње пој мо ва хри со ву ље и гра ма те. Хри со ву ља (злат но пе чат
но сло во) је би ла вр ста вла дар ских по ве ља у сред њо ве ков ној 
Ср би ји, по угле ду на Ви зан ти ју, са из ра зи то све ча ним ка рак
те ром. Њи ма су кра ље ви и ца ре ви да ри ва ли сво је по да ни ке, 
цр кву или ма на сти ре, и стра не вла да ре. Гра ма та се ја вља у 
зна че њу по ве ље, да ров ни це, ди пло ме или све ча ног пи сма.3

За про у ча ва ње исто ри је и раз во ја са ме исто риј ске на у ке 
са др жај по ве ља је од не про це њи вог зна ча ја.4 По ве ље су има
ле нај ве ћу прав ну ва жност у сред њем ве ку, ме ђу тим ре ла тив но 

1 Лек си кон срп ског сред њег ве ка, при ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де Ми хаљ
чић, Бе о град 1999, 529–532 (Ра де Ми хаљ чић); Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч
ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој мо ва, Бе о град 1990, 256.
2 Реч ник срп ског је зи ка, Но ви Сад 2011, 268.
3  Ду ши ца Бо јић, По ве ље и ди пло ме од 17. до 20. ве ка, Бе о град 2011, 5–6; 
Лек си кон срп ског сред њег ве ка, 780–781 (Бо жи дар Фер јан чић); Реч ник срп
ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књ. III, Бе о град 1965, 557.
4 Stje pan An to ljak, Po moć ne isto rij ske na u ke, Kra lje vo 1971, 47 itd.
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ма ли број ових по ве ља је са чу ван. Са др жи на сред њо ве ков них 
по ве ља ве о ма је раз ли чи та, па та ко да ров ни це нај по зна ти јих 
за ду жби на срп ских  вла да ра са др же за ко но дав не од ред бе, оба
ве зе за ви сних се ља ка, по пис ста нов ни штва, опис не ког исто
риј ског до га ђа ја, ле ген де, иму ни тет не од ред бе, ау то би о граф ске 
по дат ке о из да ва чу по ве ље итд. Но во ве ков не по ве ље, пак, да ју 
хро но ло шке и ге о граф ске ко ор ди на те, опис до га ђа ја, би о граф
ске чи ње ни це, ро до слов и мно ге дру ге по дат ке.

Исто риј ски оквир

Фе у да ли зам пред ста вља дру штве ни си стем пра ва и 
оба ве за чи ји те мељ ле жи у по се до ва њу зе мље и лич ним  од
но си ма у ко ји ма ва за ли др же зе мљу као ле но до би је но од го
спо да ра (се ни о ра), док се фе у дал но дру штво на ме ће као си
стем ор га ни за ци је за сно ван на ме ђу за ви сно сти љу ди у ко јој 
го спо да ри под чи ње ни јед ни дру ги ма упра вља ју се ља ци ма ко
ји об ра ђу ју зе мљу ства ра ју ћи им та ко сред ства за жи вот. Зе
мљи шни по сед у до ми на нат но аграр ном окру же њу је основ но 
ме ри ло вред но сти, бо гат ства и дру штве ног по ло жа ја. Вла сте
ли ни су би ли ствар ни вла сни ци зе мље на ко јој је рад на сна га 
за ви сних кме то ва има ла са мо пра во ко ри шће ња а не и рас по
ла га ња. Дру штве ну вер ти ка лу чи ни ли су вла дар, цр ква, ви ше 
и ни же плем ство, гра ђан ство и сло бод ни љу ди, и на дну под
ло жни ци (кме то ви).

Вла да ју ћи дру штве ни слој др жа ве, што ће ре ћи дво ра, 
др жав не упра ве, об ла сних ор га на, вој ске и цр кве чи ни ло је 
при ви ле го ва но плем ство. Пле ми ћи су има ли пра во на лич ну 
сло бо ду уз не по сред ну под чи ње ност кру ни од ко је су цр пи ли 
при ви ле ги је. Исти су по се до ва ли иму ни тет од лич них на ме
та, пра во по бу не про тив вла да ра, ни су мо гли би ти ка жња ва
ни те ле сном ка зном, као ни смрт ном ка зном без прет ход не 
суд ске пре су де, и др. Нај ва жни ја и нај ста ри ја ка рак те ри сти ка 
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плем ства је др жа ње зе мљи шног по се да, на осно ву чи је ве
ли чи не се оно ме ђу соб но ра сло ја ва ло, од круп них вел мо жа 
ве ле по сед ни ка ско ро рав них вла да ру до оних пле ми ћа ко ји 
су има ли са мо ма ла пољ ска до бра или би ли лич но сло бод ни 
про фе си о нал ни вој ни ци. Плем ство се, осим ро ђе њем, сти
ца ло за услу ге учи ње не вла да ру, за вој не за слу ге, а ка сни је и 
за ку по ви ну за ма шни јег зе мљи шног по се да. То ком вре ме на, 
пак, по ли тич ка и еко ном ска моћ све ви ше ће пре ла зи ти у ру
ке сме лог гра ђан ског и тр го вач ког сло ја на пред них гра до ва. 

Вр хов ни го спо дар др жа ве био је вла дар, краљ или цар, 
чи ја је власт по чи ва ла на по др шци ње го ве фе у дал не го спо де и 
вој ној мо ћи. На кра ју тог дру штве ног си сте ма др жа ва до би ја 
фор му фе у дал но ап со лу ти стич ке мо нар хи је у ко јој је цен трал
на власт вла да ра и би ро кра ти ја би ла ја ка. Су ве ре ни по сед ник 
јав них до ба ра и ре гал них пра ва по сво јој ми ло сти до де љу је 
плем ство, да је по се де и при хо де, про гла ша ва сло бод не кра
љев ске гра до ве и тр го ви шта са ва ша ри ма, одо бра ва це хов ске 
при ви ле ги је, од ли ку је и ра ти фи ку је по ста вље ња. Ови по ступ
ци ове ко ве че ни су кроз јав не ис пра ве, од ко јих је са мо је дан 
део са чу ван у ар хив ским ри зни ца ма.

Из да ва ње по ве ља и ди пло ма

Вој не за слу ге и вер на слу жба би ли су основ ни раз лог 
из да ва ња пле мић ких по ве ља за слу жним по је дин ци ма и њи хо
вим по ро ди ца ма. По ве ље су у то ку вре ме на за др жа ва ле ста
ру фор му уз стал но по јед но ста вље ње фор мал них еле ме на та. 
Основ ни еле мен ти ко је са др жи по ве ља би би ли: име вла да ра 
из да ва ча са ши рим или кра ћим ти ту ла ци ја ма; име да ро ва
них са име ни ма чла но ва по ро ди це; пле мић ки на слов; раз лог 
до де љи ва ња плем ства, не кад са де таљ ни јим опи сом ва жних 
до га ђа ја; де та љан опис пле мић ког гр ба, че сто са ње го вим 
гра фич ким при ка зом; по дат ке о из да ва њу и др. Сит ни вој ни 
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пле ми ћи – ар ма ли сти (no bi les ar ma les/ di plo ma ti ci, ar ma li
stae)5 су жи ве ли од вој не слу жбе и по ред ди пло ме има ли и 
не ве лик зе мљи ши ни по сед (ве ћи број Ср ба до био је плем ство 
по уки да њу По ти скопо мо ри шке вој не гра ни це).6 По том ство 
је пле мић ким на сло вом би ло ве за но за по сед ко ји је пр во бит
но до би јен, на сло вља ва њем (пре ди ка том) «од» ( de, ab, von) 
тог и тог ме ста или по се да, ма да је би ло и дру гих осно ва до
де љи ва ња пле мић ког пре ди ка та.

Због про то ка вре ме на, не ре дов них при ли ка, ко млек
сно сти ве ли ке др жа ве, мо гућ но сти фал си фи ко ва ња, а нај ви ше 
због се ље ња пле ми ћа из ра зних по бу да, ко ји, би ло где да су се 
на ла зи ли, су чи ни ли по вла шће ни и вла да ју ћи слој, плем ство 
је би ло по треб но пот кре пи ти и до ка за ти. У ова квим слу ча је
ви ма ни је би ла по треб на санк ци ја вла да ра не го су исто ре
ша ва ле под руч не вла сти. Спи си жу па ни ја и дру гих управ них 
ин сти ту ци ја оби лу ју слу ча је ви ма про ве ре не ка да до би је ног 
плем ства у ци љу са да шњег ко ри шће ња ње го вих по год но сти. 
Упра во због ова квог про це су и ра ња, као део до ка зног по ступ
ка су нам до да нас са чу ва ни по да ци, пре пи си, ге не о ло шке та
бли це, из во ди из ма тич них књи га, па и ори ги нал не ди пло ме. 
Осим то га, за и те ре со ва ни по је дин ци и за јед ни це  су не рет ко 
же ле ли да осве же сво ја пра ва на по се де, зам ко ве, ма на сти ре, 
при хо де и дру га до бра, те су им, на њи хов зах тев, из да ва на 
све до чан ства (по твр де) о да ро ва њу истих.   

По ред на ве де ног, вла дар је спе ци јал ним при ви ле ги ја ма 
да ри вао на се ље ним ме сти ма ста тус Сло бод них кра љев ских 
гра до ва, као и тр го ви шта (ва ро ши). Сло бод ни кра љев ски 
гра до ви су има ли при ви ле го ван по ло жај у дру штву и др жа
ви. Има ли су сво је ста ту те, ор га не упра ве и суд ство. Би ли 

5 An to ni us Bar tal, Glos sa ri um me di ae et in fi mae la ti ni ta tis reg ni Hun ga ri ae, 
Lip si ae 1901, 48.
6 Вла дан Га ври ло вић, Пле мић ке по ве ље код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи
ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка, Ис тра жи ва ња 15 (2004), Но ви Сад, 
177–178.
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су из у зе ти од жу па ниј ске вла сти и под ре ђе ни кра љу. По што 
су тре ти ра ни као ко лек тив ни пле ми ћи, ови гра до ви су би ли 
осло бо ђе ни ца ри на и дру гих на ме та, има ли пра во ко ри шће ња 
„ма лих кра љев ских пра ва“ (про да ја пи ћа, про из вод ња пи ва, 
др жа ње мли но ва, ме са ра, лов, ри бо лов), пра во др жа ња ва
ша ра и дру ге по год но сти. О успо ну Бач ке у XVI II ве ку ја сно 
го во ри што су три ње на гра да сте кла тај ста тус: Но ви Сад, 
Сом бор и Су бо ти ца. До би је на пра ва омо ги ћи ла су све стран 
ка пи та ли стич ки раз вој град ских при вре да.7

Тр го ви шта (ва ро ши) су би ла под ју рис дик ци јом све
тов ног или цр кве ног по гла ва ра али су ста нов ни ци има ли од
ре ђе не при ви ле ги је, управ не и суд ске над ле жно сти, од ре ђе не 
по ве љом ко ју им је да ри вао фе у дал ни го спо дар, а по твр ђи вао 
вла дар. Обич но су има ли пра во пла ћа ња фе у дал них оба ве за 
од се ком, пра во др жа ња ва ша ра (сај ма) и мо гућ ност от ку пљи
ва ња ве ћег де ла оба ве за. Тр го ви су би ли под ре ђе ни свом го
спо да ру  и под ле га ли су под жу па ниј ску ју рис дик ци ју. У то ку  
XVI II ве ка, код нас су, та ко, тај ста тус сте кли Ру ма, Ве ли ки 
Беч ке рек и Сен та. За мах им је да вао одр жа ва ње ва ша ра, за на
тли је, тр го ви на и раз вој тр го вач ког сло ја.8

Вла дар је, по ред то га, да ри вао при ви ле ги је и за нат ским 
удру же њи ма, есна фи ма (це хо ви ма). Еснаф или цех пред ста вља 
за нат ско удру же ње, од но сно гру пу љу ди ко ји ра де исти по сао, 
за нат, ко ји се удру жу ју ра ди оства ри ва ња сво јих пра ва и ви ших 
ци ље ва. Еснаф има своj, од вла да ра одо брен, ста тут, упра ву, хи
ја рар хи ју, за јед нич ку ка су, је дин стве но де ло ва ње, кон то лу ро бе 
и кон ку рен ци је и про пи са не санк ци је. Као по себ не еко ном
ске, дру штве не, па и по ли тич ке ор га ни за ци је су има ли из у зет
ну уло гу у раз во ју на се ља у од но су на аграр но окру же ње.9

7 Ду шан Ј. По по вић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Књ. 2, Но ви Сад 1959, 15.
8 Ми тар М. Кре јић, Ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал на по де ла Ју жне 
Угар ске у XVI II ве ку, Ки кин да 2010, 31–32.
9 Д. По по вић, нав. де ло, 297–307.
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 Вр хов ну ком пе тен ци ју у суд ству вла дар је по ка зи вао 
пре ко по ста вље ња, про гла ше ња, про сле ђе них од лу ка, да ва ња 
над ле жно сти и упу ћи ва ња цар ских ман да та за из вр ше ње суд
ских по сту па ка. По ве ље су пра ти ле и по твр ђи ва ња и од ли ко
ва ња све тов них и цр кве них ве ли ко до стој ни ка.
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Збирка повеља
и дипплома
Архива Војводине

ЗБИР КА ПО ВЕ ЉА И 
ДИ ПЛО МА АР ХИ ВА 

ВОЈ ВО ДИ НЕ

 Основ ни по да ци о Збир ци

а
р хив ске збир ке, по де фи ни ци ји, пред ста вља ју ску
по ве до ку ме на та и пред ме та раз ли чи те про ве ни
јен ци је, здру же не пре ма вр сти, об ли ку и под ло зи 
на ко ји ма су пи са ни, по срод ној те мат ској са др жи

ни, лич но сти, до га ђа ју.10  
Ар хив ску Збир ку по ве ља и ди пло ма (Ф. 398) ко ја се 

чу ва у Ар хи ву Вој во ди не та ко ђе чи не ра зно вр сни до ку мен
ти ши ро ког вре мен ског оп се га, раз ли чи тих тво ра ца, на ме на, 
ва жно сти, са др жи не, свр хе, ква ли те та и ве ро до стој но сти. 
Исти на, у ис тој има и не ко ли ци на та квих ко ји, мо жда, не ис
пу ња ва ју не ки од на ве де них кри те ри ју ма, те не за слу жу ју да 
се на ђу у овој из у зет но вред ној Збир ци, но бу ду ћи да илу стру
ју од ре ђе ну вр сту прав не де лат но сти, њи хов оста нак у ис тој 
се уне ко ли ко мо же оправ да ти. Са дру ге стра не зна тан број 
до ку ме на та срод них ар хив ским је ди ни ца ма Збир ке мо же мо 

10 Бог дан Ле кић, Ар хи ви сти ка, Бе о град 2006, 34–35, 142.
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про на ћи у дру гим ар хив ским фон до ви ма, пре вас ход но жу па
ниј ским, ко ји се та ко ђе чу ва ју у Ар хи ву Вој во ди не.11

Ар хив ска Збир ка по ве ља и ди пло ма (Ф. 398) са др жи 50 
ар хив ских је ди ни ца (пред ме та), хро но ло шког окви ра 1565–
1861. го ди не. Као што је већ спо ме ну то, иста не пред ста вља 
ор ган ску це ли ну, већ је са ста вље на од пред ме та раз ли чи те 
про ве ни јен ци је (раз ли чи тих тво ра ца), без, али и са сиг на ту
ра ма. Пред ме ти са др жа ни у Збир ци су до би је ни пу тем по
кло на и ку по ви не, а по ред то га у ис тој се на ла зе и пред ме ти 
из дво је ни из гра ђе оста лих ар хив ских фон до ва и збир ки ко ји 
се чу ва ју у Ар хи ву Вој во ди не. Збир ка је ар хи ви стич ки сре ђе
на и об ра ђе на. 

Ар хив ске је ди ни це (пред ме ти)  ко је са чи ња ва ју Збир
ку су сре ђе не хро но ло шки и изну ме ри са не у кон ти ну и те ту, 
по чев од је дан. Као ар хив ске збир ке уоп ште, та ко је и ова 
отво ре на за евен ту ал на на кнад на ула га ња пред ме та. Од на
уч ноин фор ма тив них сред ста ва за исту је из ра ђен су мар но
ана ли тич ки ин вен тар, са бе ле шком о збир ци и ана ли тич ким 
опи си ма ко ји са др же и по дат ке о фи зич ким ка рак те ри сти ке 
пред ме та. Сви пред ме ти су ди ги та ли зо ва ни и у елек трон ској 
фор ми до ступ ни јав но сти.

По ве ље и ди пло ме са др жа не у Збир ци су пре те жно вла
дар ске, али и пред став ни ка дру гих све тов них и цр кве них вла
сти, ко ји ма се до де љу ју, или по твр ђу ју ра ни је до де ље на пра ва 
и по вла сти це (ти ту ле, по се ди, итд.), ко ји ма се вр ше име но ва
ња на раз ли чи те по ло жа је, и сл.

11 Исто риј ски ар хи ви у Вој во ди ни та ко ђе са др же ма ле по оби му али ве ли
ке по зна ча ју ар хив ске збир ке, сад жај но бли ске збир ци Ар хи ва Вој во ди не: 
Сом бор Збир ка по ве ља (1612–1917) , Су бо ти ца Збир ка ди пло ма (1658–
1845),  Сен та Збир ка по ве ља и при ви ле ги ја (1651–1907),  Ки кин да Збир ка 
по ве ља и ле га та (1763–1891), Зре ња нин Збир ка по ве ља (1765–1847).
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Спо ља шње ка рак те ри сти ке и 
из глед пред ме та

Ар хив ске је ди ни це Збир ке ис ти чу се не са мо по исто
ри о граф ском зна ча ју и ста ро сти, већ и по свом ли ков ногра
фич ком из гле ду, ма те ри ја лу (пер га мент, па пир прот кан сви
лом итд.), ди мен зи ја ма и по ве зу (плиш). 

Пред ме ти у Збир ци има ју два основ на об ли ка: кла си чан 
пра во у га о ни об лик по ве ље и књи шки об лик ме ког или твр дог 
по ве за (19, 21, 26, 27, 30, 32, 35, 41, 43, 45–47, 49, 50). Основ
ни но си о ци тек ста су хар ти ја (па пир) и пер га мент (8, 10, 11, 
13–15, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 36, 37, 40, 42, 43, 49, 50). Осим 
на ве де ног, у свој ству по ве за и за шти те при сут ни су и дру ги ма
те ри ја ли као што су плиш, ме тал и др во (19, 43, 49, 50).

Пред ме ти са др же па пир не пе ча те, су ве жи го ве и во
шта не пе ча те ко ји су код не ко ли ци не пред ме та за шти ће ни 
ме тал ним или др ве ним ку ти ја ма (19, 23, 42, 43, 47, 49, 50). 
Код не ких, по себ но оних ста ри јих, пе ча ти су или из гу бље ни 
или оште ће ни. 

Из глед и ква ли тет по ве ља и ди пло ма Збир ке ва ри ра од 
јед но став них ко пи ја, пре ко укра ше них ру ко пи са, до ви со ко
ква ли тет них за нат ских ра до ва до стој них ви со ких да ро да ва ца. 
По ред са мог тек ста не ке од по ве ља са др же гра фич ке укра се 
(4, 33, 39, 42–45, 47, 50) и за ни мљи ве бо је не при ка зе пле мић
ких гр бо ва ко ји пра те до би ја ње плем ства (8, 10, 11, 13, 15, 19, 
22, 25, 26, 49).

Је зик пред ме та

Основ ни је зи ци на ко ји ма су пи са ни пред ме ти у Збир
ци су ла тин ски (1, 2, 6, 7, 9–16, 18–20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 
31, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 47), не мач ки (8, 17, 27, 29, 36, 48–
50), ма ђар ски (5, 32, 33, 41, 45, 46 ), сла ве но серп ски (3, 4, 
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21, 24, 39, 44), док је је дан пред мет на грч ком и ита ли јан ском 
(37) и је дан до пу њен на сло вач ком је зи ку  (12).

 Ру ко пи си су у ве ћој ме ри до бро чи тљи ви, без мно го 
скра ће ни ца, а је зик је фор ма лан и крут. Не мач ки је пи сан го
ти цом а срп ски ста ром ћи ри лич ном ор то гра фи јом. Три пред
ме та но ви јег да ту ма су штам па на (44, 49, 50).

Услов на по де ла пред ме та на гру пе

На осно ву ка рак те ри сти ка са др жа ја пред ме та ко ји са
чи ња ва ју Збир ку мо же се из вр ши ти и услов на по де ла истих на 
из ве сне гру пе. Та ко би се мо гло ре ћи да Збир ком до ми ни ра ју 
пред ме ти две по ве за не гру пе. Пр ву би са чи ња ва ли пред ме
ти ко ји се од но се на до де лу плем ства (6, 8–11, 13–15, 19, 22, 
25, 31), а дру гу они пред ме ти ко ји се од но се на по твр ђи ва ње 
плем ства (5, 7, 12, 16– 18, 20, 23, 26, 32, 33, 41, 45, 46). 

Пред ме ти пр ве гру пе осли ка ва ју основ но пра во вла да
ра да за за слу ге и вер ност кру ни до де љу ју пле мић ки ста тус 
за слу жним по је дин ци ма ши ром Кра ље ви не Угар ске. Та ко је, 
од мах по сле Кар ло вач ког ми ра (1699) цар Ле о полд I за вер
ну слу жбу уз ди гао Авра ма и Ада ма Ми ко ви ћа у ред пле ми ћа 
(18), што је по твр ђе но и у Бач кој жу па ни ји на са мом по чет ку 
ње ног ра да.12 Раз во ја че ње По ти скопо мо ри шке вој не гра ни це 
би ла је при ли ка да срп ски офи ци ри из По ти си ја због вој них 
за слу га до би ју ста тус пле ми ћа ар ма ли ста 1751. го ди не. Бач ка 
жу па ни ја је про це су и ра ла и про из ве ла у пле ми ћа Мак си ма 
Ми ри ло ви ћа (22), као и дру ге сол да те из бив ших вој них шан
че ва.13 Са чу ва на ко пи ја пле мић ке ди пло ме из да те од стра не 

12 Ду шан Ј. По по вић– Ан тун Вик тор Ду и шин, Пле мић ке по ро ди це I, Вој
во ди на II, Но ви Сад 1940, 144.
13 Mi lan Ja ko vlje vić – Laj čo Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja, Som bor (1688–
1849), Ka ta log oda bra nih re ge sta (1727–1755), VI II/ 2,  No vi Sad 1991, 1751/21–33 
(стр.182), 1751/35 (стр. 183) итд.
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ца ри це Ма ри је Те ре зи је вер ном Јер ме ни ну Ми ха е лу Исе ку цу 
из Тран сил ва ни је (25), по слу жи ла је ње го вом, у њој на ве де
ном, си ну Јо си пу да у Бач кој жу па ни ји по твр ди свој ста тус.14 
Бра ћи Ал фел ди, ко ји су би ли ста нов ни ци су по сед ни ци бач
ког ме ста Не меш (пле мић ког) Ми ле ти ћа, осим пле мић ког 
ста ту са до де ље но је и пра во да но се на слов «од Не меш Ми
ле ти ћа» (31).15

 Ме ђу пред ме ти ма дру ге гру пе нај ви ше са чу ва них ве
за но је за пле ми ће чи ји су се по том ци об ре ли у Бач кој жу па
ни ји. Осим по да та ка ори ги на ла, дру ги да ту ми ко ји су за бе ле
же ни на по ле ђи ни ак та или про прат ним спи си ма, ве за ни су 
за го ди ну по ступ ка про ве ре и са чи ња ва ња пре пи са. Од ин те
ре сант ни јих у овој гру пи био би пред мет ко јим је не су ђе ни 
де спот Или ри ка, на вод ни по то мак сред њо ве ков них де спо та 
и хеб ски су жањ гроф Ђор ђе Бран ко вић за тра жио и до био 
вла дар ску по твр ду сво је ти ту ле, што пре но си са чу ва на ко пи
ја (16). У срп ско плем ство Тран сил ва ни је и Арад ске жу па ни је 
убра ја ни су Лу ка и Јо ван Би бић (Иван Би бич) по ре клом из 
Бу гар ске (19).16 Јо жеф и Ми хаљ Ствр тец ки (Stvr teczky) сва
ка ко су при ло жи ли по твр ду о плем ству из По жун ске жу па
ни је из ко је су по слом до шли у Пе тро ва ра дин (Но ви Сад) 
(20).17 Бач ка жу па ни ја по твр ди ла је плем ство бра ће Сте фа на 
и Фра ње Во ла ри ћа (Wo la rich) из Ту ро по ља ка да су бо ра ви ли 
у ва ро ши Ба ји (23).18 Ђер ска жу па ни ја је по твр ди ла плем ство 

14 Лај чо Мат ко вић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са
др жа ја до ку ме на та (1780–1784), VI II/5, Но ви Сад 1994, 1780/499–500 (стр. 22).

15 Де јан Јак шић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (16881849), Ка та лог ода бра них са др
жа ја до ку ме на та (1801–1805), VI II/10, Но ви Сад 2005, 335/62 (стр. 54).

16 Срп ски би о граф ски реч ник, I, Но ви Сад 2004, 524–525 (Слав ко Га ври
ло вић); Ду шан Ј. По по вић, Плем ство, Вој во ди на II, Но ви Сад 1940, 120.
17 M. Ja ko vlje vić – L. Mat ko vić, нав. де ло, 1744/115 (стр. 132).
18 Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, Бач кобо дро шка жу па ни ја, 1753/102c; 
Ан тун Вик тор Ду и шин, Пле мић ке по ро ди це II, Вој во ди на II, Но ви Сад 
1940, 156.
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Јо же фу Ђар ма ти ју (Gyar mathy), на ста ње ног у Без да ну (45), 
а при ли ком по твр ђи ва ња плем ства по ро ди це Га лам бош (Ga
lam bos) и жу па ни је Хе веш и Спољ ни Сол нок, за бе ле же но је 
да њи хо ви по том ци жи ве у бач ким ме сти ма Фе ке тић и Пи
рош (46). Бач ки пле ми ћи би ли су и по том ци пле ми ћа Пру
жин ских из Трен чин ске жу па ни је (12).19 Ви ше де це ни ја је 
био отво рен спор да ли пле мић ка по ве ља по ро ди це Кар чоњ 
(Karátsony) из Ча над ске жу па ни је вре ди са мо за у њој име но
ва не или и за по боч не гра не (41).  Ори ги нал на жу па ниј ска 
по твр да и обо је ни грб по ро ди це чу ва ју се, пак, у окви ру фон
да Бач кобо дро шке жу па ни је.20     

По ред на ве де не две гру пе пред ме та у Зби р ци се мо гу 
уо чи ти још не ке са др жај не гру пе, ма да се код не ких пре ме
та не мо же на пра ви ти стрикт на по де ла. У пи та њу су сле де ће 
гру пе: 

1. да ров ни це (1, 2, 4, 29, 30, 36, 40); 
2. име но ва ња и по ста вље ња (3, 24, 38); 
3. при ви ле ги је гра до ва (21, 28); 
4. при ви ле ги је за на тли ја (27, 35); 
5. гру па пред ме та ве за них за  па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа
     (39, 42–44, 47–50).

1. Пред ме ти ове гру пе, од ко јих су не ки са нај ста ри
јим да ту мом у Зби р ци, осли ка ва ју пра во др жав них и об ла сних 
го спо да ра да до де љу ју за слу жним по је дин ци ма и за јед ни ца
ма по се де, зам ко ве, ма на сти ре, при хо де и дру га до бра. У ову 
гру пу свр ста ли би и два цр кве нопо се дов на уво ђе ња у по сед. 
Ме ђу ин те ре сант ни јим је сва ка ко и нај ста ри ји пред мет Зби
р ке ко ји се од но си на по твр ду ца ра Мак си ми ли ја на II, 1565. 

19 Sa mu Bo rovszky, Bács bo dr og vármegye, II, Bu da pest 1909, 593.
20 Laj čo Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja, Som bor (1688–1849), Ka ta log 
oda bra nih re ge sta (1771–1779), VI II/4,  No vi Sad 1993, 1776/204–206 
(стр. 110).
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го ди не, ра ни је до би је ног по се да у Лип тов ској жу па ни ји за
слу жном Ја но шу Му ста фи (Mus zta fa), Тур чи ну ко ји је пре
шао у хри шћан ску ве ру (1, 40). Ње го ви по том ци об ре ли су 
се у Бач кобо дро шкој жу па ни ји где су вр ши ли јав не фун ци
је и мно го ка сни је (1824/1830) ове ри ли по се дов не ли сто ве. 
Дру ги пред мет ве зан за XVI век го во ри о до де ли по се да твр
ђа ве Ха дад по ро ди ци Ве се ле њи (Wes selényi) за рат не за слу ге 
у ко рист пољ ског кра ља и тран сил ван ског ве ли ка ша Иштва на 
Ба то ри ја (2). По да ров ни ци За гре бач ке би ску пи је епи скоп 
Си ме он Вре та ниј ски (Vrat ha nia, Вре та ња, Вре та нић) 21 уве
ден је у по сед ма на сти ра Мар че 1618. го ди не (4).22 На осно ву 
цар ске од лу ке спро ве де на је за ме на по се да За гре бач ке би ску
пи је, он а при па ла Вој ној гра ни ци за ме ње на су за по се де у Ба
на ту (30).

 2. У ову гру пу би свр ста ли три при ме ра име но ва ња 
из цр кве ног и све тов ног жи во та. У скло пу уни јат ских те жњи 
та да шњи ау стриј ски над вој во да Фер ди нанд да је по ме ну том 
срп ском вла ди ци Си ме о ну све тов на овла шће ња да у на ро ду 
про го ни и ка жња ва пра зно ве ри је и за блу де (3).23 Ми тро по лит 
Па вле Не на до вић ди пло мом (гра ма том) по ста вља Ан дри ју 
Ни ко ли ћа за сом бор ског про то пре зви те ра (24). Од цар ских 
суд ских ман да та, у управ ним фон до ви ма ши ро ко при сут ним, 
при мер нам је име но ва ње прав ни ка То рон тал ске жу па ни је 
Лу дви га Фе ја (Fe ja) за прав ног за ступ ни ка у бра ко ра звод ној 

21 Вре та ни ја, по ко јој је мар чан ски вла ди ка на зван (Си ме он Вре та ња), 
озна ча ва цр кве ну ју рис дик ци ју над за пад ним стра на ма под ау стриј ском 
вла шћу. Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве по Ра до сла ву Гру ји ћу, Бе о град 
1993, 56–57; Исто ри ја срп ског на ро да, III1, Бе о град 1994, 458 итд.(Рај ко 
Ве се ли но вић).
22 Јо ван Вал ра бен штајн, Јо ван Ка ра ба, Илир ска двор ска ко ми си ја, де пу та
ци ја – Беч 1745–1777. Com mis sio, De pu ta tio Au li ca in Tran ssil va ni cis, Ba na ti
cis et Illyri cis – Wi en, Ана ли тич ки ин вен тар, XI II/1, Но ви Сад 2010, 1512, 
1514 (стр. 113–114).
23 Исто, 1509, 1519 (стр. 110–112).
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пар ни ци у  по ро ди ци Ен дре ди (Endrödy) (38). Овој гру пи 
би се мо жда мо гао свр ста ти и пред мет ко ји се од но си на цар
ско пре вре ме но про гла ше ње пу но лет ства Ву ко ла ја Ву ко ви ћа, 
си на зна ме ни тог до бро тво ра Са ве Ву ко ви ћа из Но вог Са да, 
ра ди упра вља ња по се да Бе рек со на те ри то ри ји Та ми шке жу
па ни је (34).

 3. У вла дар ске ком пе тен ци је, из ме ђу оста лог, спа да
ло је и уз ди за ње по је ди них на се ља на ни во тр го ви шта (ва ро
ши) и сло бод них кра љев ских гра до ва што је за исте озна ча
ва ло и бу ду ћи дру штве ни, кул тур ни и еко ном ски успон. За 
ова кво ран ги ра ње у на шој Збир ци има мо два до бра при ме ра. 
Са др жај но вер на ори ги на лу на ла тин ском је зи ку24 са чи ње на 
је зна чај на ко пи ја по ве ље ца ри це Ма ри је Те ре зи је ко јом се 
Сом бор, пре то га во ин стве ни ша нац, про гла ша ва сло бод ним 
и кра љев ским гра дом (21). Да ју ћи пра во одр жа ва ња не дељ
ног ва ша ра, тр го вач ке сло бо де и иму ни те те, Јо сиф II је уз ди
гао ме сто Но ви Бе чеј, по мол би ње го вог вла сте ли на,25 на ни во 
ва ро ши (28).

 4. Све о бу хват ни на пре дак гра до ва и ва ро ши, био би 
не за ми слив без ра во ја за нат ства ра зних стру ка. Цар ским по
ве ља ма су ре гу ли са на пи та ња ор га ни за ци је, оба ве за и при
ви ле ги ја за на тли ја, оку пље них у удру же ња (це хо ве, од но сно 
есна фе). У Збир ци се на ла зе пред ме ти ко ји би се од но си ли на 
на пред ре че но: пред мет ко јим Ма ри ја Те ре зи ја ре гу ли ше пра
ва и оба ве зе за на тлиј ског ста ле жа ме ста ко ја при па да ју Вал
пов ском вла сте лин ству на те ри то ри ји Ви ро ви тич ке жу па ни је 
(27), за тим ко јим ау стриј ски цар Франц I да је при ви ле ги је 
кро јач ким есна фи ма сло бод ног кра љев ског гра да Те ми шва
ра, ко ји је упра во за ни мљив јер пред ста вља ко пи ју на ве де не 

24 По ве ља Сло бод ног кра љев ског гра да Сом бо ра, при ре ђи вач Ми лан Сте
па но вић, Сом бор 2008.
25 Ол ги ца Тр бо је вић, То рон тал ска жу па ни ја (1731–1849), Ка та лог 
ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1786–1790), XV/2, Но ви Сад 2011, 
1788/559 (стр. 181).
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при ви ле ги је ко ја је из да та у Па ри зу 1815. го ди не, на кон ко
нач не са ве знич ке по бе де над На по ле о ном (35).

 5. По себ но ме сто у овој збир ци и Ар хи ву Вој во ди не 
за у зи ма гру па пред ме та ве за на за јав но де ло ва ње па три јар ха 
Јо си фа Ра ја чи ћа. Пред ме ти се из два ја ју ори ги нал но шћу, по
јав ним об ли ком, као и исто риј ским зна ча јем лич но сти ко јој 
су ак та из да та. У пр вом ре ду ту је акт о по ста вље њу ар хи ман
дри та Јо си фа Ра ја чи ћа за епи ско па дал ма тин ског од стра не 
ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа (39). За тим сле де 
три по ве за не и вре мен ски сук це сив не цар ске и цр кве не ди
пло ме о пре ме шта њу и по ста вље њу истог за епи ско па вр шач
ког (42–44). На по слет ку, ту су ви зу ел но ве о ма за ни мљи ве 
че ти ри ди пло ме: Ра ја чи ће во име но ва ње за кар ло вач ког ар хи
е пи ско па и ми тро по ли та (47), од ли ко ва ње по ча сним гра ђан
ством Но вог Са да (48), ба рон ска ди пло ма из да та од стра не 
Фран ца Јо зе фа (49), и па три јар хо во цар ско од ли ко ва ње Ор
де ном Ле о пол до вог Ве ли ког кр ста пред сам крај ње го вог жи
во та (50).

На кра ју би смо на по ме ну ли да се овом при ли ком не би 
ши ре за др жа ва ли на окол но сти ма из да ва ња и исто риј ском 
вре ме ну на стан ка по ве ља и ди пло ма са др жа них у Збир ци, бу
ду ћи да ће са др жај истих би ти по дроб но пред ста вљен, те ће 
опи си до вољ но ре ћи сва ки за се бе. Та ко ђе, овом при ли ком 
не би смо се ба ви ли ни спољ ном и уну тра шњом ана ли зом до
ку ме на та, ди пло ма ти ком, па ле о гра фи јом или сфра ги сти ком, 
као и утвр ђи ва њем ау тен тич но сти и од но са пре пи са са ори
ги на лом.
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СА ДР ЖАЈ И ОПИС 
ПО ВЕ ЉА И ДИ ПЛО МА

1. 1565. jануар 6, Беч 
1. Цар Мак си ми ли јан II са оп шта ва да је за Јaноша 
Му ста фу (Mus ztap ha), ра ди по твр де да ро ва ног по се
да и пра ва, пред ста вље на да ров ни ца Ла јо ша Пе кри ја 
од Пе тро ви не (Pe krÿ de Pe trowÿna ), ве ли ког жу па на 
жу па ни је Лип то, ко јом је исти име но ва ном, ко ји је 
на пу стив ши Тур ску пре шао у хри шћан ску ре ли ги ју, 
као и ње го вим бу ду ћим на след ни ци ма, за вер ну слу
жбу да ро вао, уз осло ба ђа ње свих так са и ра до ва, је дан 
дом и се о ску се си ју у ме сту Ли ска фал ва (Liz kaf al wa), 
ко је је пот па да ло под твр ђа ву Ли ка ва (Lÿka wa) на те
ри то ри ји по ме ну те Жу па ни је. Пред ста вља се текст 
да ров ни це ко јим се по на вља го ре на ве де но, да ти ран 
у Ин сбру ку 27. ма ја 1543. го ди не, уз на зна ку да је ка
пе та ни ма твр ђа ве Ли ка ва са оп ште но да име но ва ног 
уве ду у на ве де ни по сед, и у ње му очу ва ју. Цар Ја но шу 
Му ста фи, ко ји је сво ју вер ност ка ко кру ни, та ко и ве
ли чан ству, по ка зао на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли
чи тим вре ме ни ма, по твр ђу је од ре чи до ре чи да ров
ни цу ко ја је на ве де на.
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2. § За бе ле шка да ти ра на у Ба ји, 19. ју ла 1830. го ди не 
(са пот пи сом жу па ниј ског фи шка ла) у ко јој се на во ди 
да је 23. мар та 1824. го ди не у ва ро ши Јан ко вац на те
ри то ри ји Жу па ни је Бач ке за пле мић ку по ро ди цу Те
рек Му ста фа (Török Mus zta fa), пле ме ни том Фе рен цу 
Те рек Му ста фи пре да то.
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 2 листa, ру ко пис, ре ста
у ри ра но, де ли мич но оште ће но, па пир ни пе чат, ма
ло ма њи А3 фор мат, ди мен зи је 41x33,5cm, текст пун 
скра ће ни ца те шко чи тљив (по го то во на по је ди ним 
ме сти ма); ве за са ар хив ском је ди ни цом ин вен тар ног 
бро ја 40. 

  
2. 1584. март 6, Вил на (Вил њус)

Иштван (Ба то ри), пољ ски краљ, ве ли ки вој во да и 
кнез са оп шта ва да се Фе рен цу Ве се ле њи ју (de Wis
selÿen, Wes selényi), ко мор ни ку, ка пе та ну и ње го вом 
са вет ни ку, ко ји је од сво је мла до сти, ка ко у ра ту, та ко 
и у ми ру, вер но слу жио, нај пре по ка зав ши сво ју при
вр же ност у ра ту у Тран сил ва ни ји, во ђе ном про тив Га
шпа ра Бе ке ша од Кор ни а та (Be kes de Cor ni ath),  као 
и у ра ту про тив мо сков ског ве ли ког вој во де, и на след
ни ци ма име но ва ног да ру је це ло куп на твр ђа ва Ха дад, 
за тим ва ро ши, исто и ме не и ва ро ши Си бо (Sÿbo) и 
по се ди (на бра ја ју се) на те ри то ри ји жу па ни је Сол нок 
ко ја при па да ју по ме ну тој твр ђа ви, као и при па да ју ћи 
при хо ди, не ка да у по се ду по кој ног Бoлдижара Ја ке
хи од Ку ша ља ( Ja kehÿ de Ku salÿ), а по том, по сло ву 
за ко на, по што је исти умро без на след ни ка, вра ће ни 
др жа ви.
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 1 лист, ру ко пис, очу
ван, па пир ни пе чат, об лик А3 фор ма та,  ди мен зи је 
52,5x34,5cm, пре пис.
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3. 1612. jануар 10, Грац
1. Над вој во да (ау стриј ски) Фер ди нанд (II) са оп шта
ва свим офи ци ри ма и ка пе та ни ма у хр ват ским и сло
ве нач ким гра ни ца ма, као и оста ли ма са при вред ном 
и вој нич ком слу жбом, да се по твр ђу је па тент из дат 
23. мар та 1611. го ди не ко јим се Си ме о ну Вре та ниј
ском (Vre ta nia, Вре та нић), «на спо ме ну тим ме сти ма 
по ста вље но ме би ску пу Вла ха и Ср ба и пле ме ни то ме 
ду хов ни ку», у ци љу уки да ња за блу да и пра зно вер ја 
«про тив них пра вој ка то лич кој цр кви и хри шћан ској 
са ве сти», до зво ља ва ка жња ва ње свих (нов ча ном ка
зном) ко ји се «на ве де ним ла жи ма и за блу да ма ко ри
сте», те да ће у истом ци љу име но ва ном, ко ји је не
дав но по твр ђен «као вр хов ни па стир хри шћан ства 
и за ре дов ног би ску па над по ме ну тим на ро дом», на 
ње гов зах тев, сва ки пут би ти «по де ље на све тов на си
ла», у ве зи са чим се из да је на ре ђе ње да се име но ва
ном не чи не ни ка кве смет ње не го ука же «сва ка до бра 
скло ност и спрем ност». 
2. Пре пис (без ка сни јих да ту ма), тран скрип ци ја са 
го ти це и пре вод до ку мен та на срп ски.
 Хар ти ја, не мач ки, срп ски је зик, 2 ли ста, ру ко
пис, очу ван, пе чат не до ста је (ви ди се ме сто на ко
јем се на ла зио пе чат), об лик А3 фор ма та, ди мен зи је 
56,5х34,5cm, на пр вом ли сту хар ти ја за ле пље на на 
пер га мент. 

 
4. 1618. За врш је

1. Гр гур Ја га тић, под жу пан За гре бач ке жу па ни је и 
са вет ник и ви кар за гре бач ког би ску па Пе тра До
ми тро ви ћа, са оп шта ва да је Гр гур Вај дић  из ве стио 
да је по на ло гу спо ме ну тог би ску па, 1618. го ди не 
пред цр квом, или ма на сти ром Бла же но га Ар хан ђе ла 
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Ми ха и ла осно ва ног на бр ду Мар ча на те ри то ри
ји Ива нић ке кра ји не у Кри же вач кој жу па ни ји, а на 
осно ву да ров ног пи сма спо ме ну тог би ску па, игу ма
на по ме ну тог ма на сти ра и срп ског епи ско па Си ме о
на Вра та ниј ског (Vrat ha nia, Вре та нић), у при су ству 
«су се да и су гра ни ча ра» (на бра ја ју се), увео у по сед 
по ме ну тог ма на сти ра и пра вил ног по те за бр да Мар
че, чи ја је гра ни ца обе ле же на у да ров ном пи сму.
 2. Пре пис (без ка сни јих да ту ма), тран скрип ци ја тек
ста на ла тин ском (без скра ће ни ца) и ње гов пре вод на 
срп ски.
Хар ти ја, ла тин ски, срп ски је зик, 5 ли сто ва, ру ко
пис, очу ван, без пе ча та (ви ди се ме сто на ко јем се на ла
зио), об лик А3 фор ма та, ди мен зи је 34,5x21(4 ли ста) 
60,5x43 (1 лист), укра ше на, текст са до ста скра ће
ни ца.

5. 1626. јун 20, Шар вар
Пре пис све до чан ства ко јим ве ли ки жу пан жу па ни је 
Ваш, гроф Пал На да жди (Na das di, de Nádasd), по твр
ђу је плем ство Мар то њу Ха тоу (Hatо) и ње го вом си ну 
Ја но шу, на осно ву пле мић ке по ве ље да ро ва не од стра
не Фер ди нан да III оцу по ме ну тог.
Хар ти ја, ма ђар ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та (L.S.), ди мен зи је 24,5x38,5cm.

6. 1629. јун 1, Беч
Цар Фер ди нанд II са оп шта ва да се кра ље вом ми ло
шћу за вер ност и вер ну слу жбу, ис ка за ну ве ли чан ству 
на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, 
Ба ла ж Пе те р Фи ли стеи де Ке сер (Phi li stei de Ke ser), 
као и ње го ва же на Хе ле на Бaлаш ко (Ba la sko), си но
ви Ан дреа, Бла ши, Ми хаљ и Јо ван, те ро ђе ни брат 
го ре и ме но ва ног, Ми хаљ са же ном Аном Би ро (Bi ro), 
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и кћер ка ма Ели за бе том и Су за ном, из по ло жа ја не
пле ми ћа увр шта ва ју и упи су ју у ред и број пле ми ћа 
Кра ље ви не Угар ске и њој при кљу че них де ло ва. Име
но ва ни, као и њи хо ви бу ду ћи на след ни ци оба по ла, 
мо гу ужи ва ти све оне при ви ле ги је, сло бо де, пра ва и 
иму ни те те ко је ужи ва ју пле ми ћи Кра ље ви не Угар ске 
и њој при кљу че них кра је ва. Ис ти ма се као по твр да 
ис ка за не ми ло сти, сло бо да и не су мљи вог плем ства, 
да ру је грб или пле мић ка ин сиг ни ја ко ји мо гу ко ри
сти ти, као и све оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим 
по треб ним при ли ка ма (опис гр ба). 
§ На кон тек ста по ве ље при бе ле шка о пу бли ко ва њу 
по ве ље у Жу па ни ји Хе веш, да ту ма 2. ок то бра 1630. 
го ди не.
Хар ти ја, ла тин ски, 1 лист (ве ли ки фор мат), ру ко
пис, очу ван, без пе ча та (L.S.), об лик ду плог А3 фор ма
та, ди мен зи је 64x50cm, пре пис (без ка сни јег да ту ма ),  
без укра са. 

7. 1632. По жун
Са оп ште ње Жу па ни је Но град да је 8. мар та 1632. го
ди не у ва ро ши Ло шонц, за вре ме одр жа ва ња сед ни це 
жу па ниј ског су да, у при су ству под жу па на Пал Ба та 
де Ва те (Bat ha de Vat ha), сре ских на чел ни ка, за клет
ни ка и асе со ра, бе ле жник при ло жио пле мић ку по ве
љу цар скокра љев ског ве ли чан ства из да ту Бал та за ру 
Не ме ти ју (Némethÿ, Némedÿ), ње го вој же ни При ски 
и си но ви ма Иштва ну, Ја но шу, Ми ха љу и Ђер ђу, као и 
њи хо вим на след ни ци ма оба по ла, ко јом се име но ва ни 
из по ло жа ја не пле ми ћа упи су ју у пле ми ће Кра ље ви не 
Угар ске. На осно ву по ме ну те по ве ље, име но ва ни се 
увр шта ва ју и упи су ју и у ред пле ми ћа жу па ни је Но
град, и ис ти ма, као и њи хо вим на след ни ци ма оба по
ла, се при зна је пра во ужи ва ња пле мић ких по вла сти ца 
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и иму ни те та, и при зна је им се не су мљи во плем ство, о 
че му се из да је ово све до чан ство.
– На кра ју тек ста за бе ле шка «из да то од стра не суд
ског бе ле жни ка» (без пот пи са).
– На по ле ђи ни за бе ле шка «пи смо Жу па ни је Но град 
о плем ству Не ме ти је вих».
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та, пре пис (без ка сни јих да ту ма), ди мен зи је 
25x38,5cm.

8. 1635. де цем бар 13, Беч 
Ди пло ма ко јом цар Фер ди нанд II од ли ку је плем ством 
Мар ти на Мил хар та (Mil hardt) и ње го ве на след ни ке, 
уз пра во упо тре бе пле мић ког пе ча та.
Пер га мент, не мач ки је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 78,5x67cm, ру ко пис, де ли мич но оште ћен, без 
пе ча та (ви ди се ме сто где је био при ве зан), ли ков ни 
при каз гр ба у сре ди ни. 

9. 1644. фе бру ар 25, Бeч
Цар Фер ди нанд III са оп шта ва да се, кра ље вом ми ло
шћу, за вер ност и вер ну слу жбу Ми хаљ Ши моњ (Si
mony), ко ји је по ка зао вер ност и при вр же ност ка ко 
угар ској кру ни, та ко и ве ли чан ству, на раз ли чи тим ме
сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, из по ло жа ја не пле
ми ћа увр шта ва и упи су је у ред и број пле ми ћа Кра
ље ви не Угар ске и њој при кљу че них кра је ва. Истом, и 
ње го вим бу ду ћим на след ни ци ма оба по ла, се при зна је 
пра во ужи ва ња, ка ко са да, та ко и у бу дућ но сти, свих 
ча сти, при ви ле ги ја, сло бо да, пра ва и иму ни те та ко је 
ужи ва ју пле ми ћи Кра ље ви не Угар ске и њој при кљу че
них кра је ва. Као по твр да ис ка за не кра ље ве ми ло сти и 
да ро ва них сло бо да, и знак не су мљи вог плем ства, ис
ти ма се да ру је грб или пле мић ка ин сиг ни ја, ко ји мо гу 
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ко ри сти ти, као и све оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у 
свим по треб ним при ли ка ма (oпис гр ба). 
§ На кон тек ста по ве ље при бе ле шка о пу бли ко ва њу 
по ве ље у Жу па ни ји Зем плен, да ту ма 16. ја ну ар 1647. 
го ди не. 
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 69x48,5cm, ру ко пис, очу ван, без пе ча та, об
лик ду плог А3 фор ма та, пре пис (без ка сни јих да ту ма). 

10. 1649. мај 10, По жун
Цар Фер ди нанд III са оп шта ва да се, кра ље вом ми
ло шћу, за вер ност и вер ну слу жбу, Лу кач Ме са рош 
(Mészáros) ко ји је по ка зао сво ју вер ност ка ко све тој 
кру ни Угар ског кра љев ства, та ко и ве ли чан ству, на 
раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, као 
и ро ђе ни брат име но ва ног Пал Ме са рош, из по ло жа ја 
не пле ми ћа увр шта ва ју и упи су ју у ред и број пле ми ћа 
Кра љев ства Угар ске и ње му при кљу че них кра је ва. Ис
ти ма се, као и њи хо вим бу ду ћим на след ни ци ма, од са
да па за сва вре ме на при зна ју све оне ми ло сти, ча сти, 
по вла сти це, пра ва, сло бо де и иму ни те ти, ко је ко ри сте 
и ужи ва ју пле ми ћи Кра љев ства Угар ске. Као по твр
да ис ка за не кра ље ве ми ло сти и да ро ва них сло бо да, и 
знак не су мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или 
пле мић ка ин сиг ни ја, ко ју мо гу ко ри сти ти, као и све 
оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при
ли ка ма (опис гр ба). 
§ На кон тек ста по ве ље при бе ле шка да је по ве ља пу
бли ко ва на на Ге не рал ној кон гре га ци ји Жу па ни је Шо
прон, одр жа ној 1649. го ди не у ва ро ши Сент Ми клош; 
у на став ку за бе ле шка, да ти ра на у Па пи (Жу па ни ја 
Ве спрем) 23. сеп тем бра 1754. го ди не, да је при ме рак 
ве ран ори ги на лу; ис под тек ста за бе ле шка, да ти ра на 
у ва ро ши Ма ђарОвар (Жу па ни ја Мо шон) 20. ма ја 
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1810. го ди не, да је пре пис, као и при каз гр ба у уз гла
вљу пле мић ке по ве ље, ве ран пре пи су слу жбе ни ка Жу
па ни је Ве спрем, и у пот пи су асе со ри Жу па ни је Мо
шон. 
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 67,5x51,5cm, ру ко пис, очу ван, пе ча ти 
жу па ниј ских слу жбе ни ка, укра ше на, са ли ков ним при
ка зом гр ба у гор њем ле вом углу, пре пис ко јим се те жи ло 
опо на ша ње ори ги на ла. 

11. 1650. мар та 31, Беч
Цар Фер ди над III са оп шта ва да се, кра ље вом ми ло
шћу, за вер ност и вер ну слу жбу То маш Са кал (Sza
kal), ко ји је ис ка зао сво ју вер ност, ка ко угар ској 
кру ни, та ко и ве ли чан ству, на раз ли чи тим ме сти ма 
и у раз ли чи тим вре ме ни ма, као и си но ви по ме ну
тог Мар тоњ, Иштван и Ми клош, те ње го ва ро ђе на 
бра ћа Бе не дек и Та маш, из по ло жа ја не пле ми ћа увр
шта ва ју и упи су ју у ред и број пле ми ћа Кра љев ства 
Угар ске и ње му при кљу че них кра је ва. Име но ва ни ма, 
као и њи хо вим бу ду ћим на след ни ци ма оба по ла, од 
са да па за сва вре ме на, се при зна је пра во ко ри шће
ња и ужи ва ња свих оних ми ло сти, ча сти, по вла сти ца, 
пра ва, сло бо да и иму ни те та, ко је ко ри сте и ужи ва ју 
пле ми ћи Кра љев ства Угар ске. Као по твр да ис ка за не 
кра ље ве ми ло сти и да ро ва них сло бо да, и знак не су
мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или пле мић ка 
ин сиг ни ја, ко ју мо гу ко ри сти ти, као и све оне ми ло
сти и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при ли ка ма 
(опис гр ба). 
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 75,5x51,5cm, ру ко пис, очу ван, без пе
ча та (ви ди се ме сто где је био при ве зан), укра ше на, са 
ли ков ним при ка зом гр ба у гор њем ле вом углу.  
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12. 1650. Трен чин  
1. Под жу пан Жу па ни је Трен чин Мел хи ор Ма ћа сов
ски (Mat hi as sowszky), сре ски на чел ни ци и асе со ри, 
са оп шта ва ју да су им 1650. го ди не, за вре ме одр жа
ва ња Ге не рал не кон гре га ци је и жу па ниј ског су да, 
у при су ству пре ла та, ба ро на и маг на та (ве ли ка ша), 
ко ји у на ве де ној Жу па ни ји има ју ка кво до бро (има
ње) или ка ква пра ва, у име бра ће Јaноша и Ђер ђа 
Пру жин ског (Pru zinszky), при ло же не при ви ле ги је 
да ро ва не ис ти ма од стра не ца ра Фер ди нан да III, 20. 
апри ла 1649. го ди не, ко ји ма се од стра не по ме ну тог 
вла да ра Ја нош и Ђерђ Пру жин ски, као и њи хо ви бу
ду ћи на след ни ци оба по ла, из по ло жа ја не пле ми ћа 
увр шта ва ју у ред и број пле ми ћа Кра ље ви не Угар ске, 
и ко ји ма се да ју из ве сне кон це си је (по вла сти це), са
др жа не у по ме ну тим при ви ле ги ја ма. На осно ву то га, 
име но ва ни се упи су ју у ка та лог пле ми ћа Жу па ни је 
Трен чин, и и при зна ју им се и по твр ђу ју да ро ва не 
кон це си је. 
2. Ко пи ја по твр де из да те 1396. го ди не од стра не кап
то ла цр кве у Њи три о вла сни штву по се да Пру жи на 
(Pru su na, Pru si na).
Хар ти ја, ла тин ски, сло вач ки је зик, 5 ли сто ва, ру
ко пис, оште ћен, без пе ча та, ди мен зи је 23,5x38,5(2 ли
ста) 21,5x33 (3 ли ста).

13. 1665. април 24, Беч
Цар Ле о полд (I) са оп шта ва да се кра ље вом ми ло шћу 
за вер ност и вер ну слу жбу Ја нош Фло рис (Flo ris) ко ји 
је на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни
ма по ка зао сво ју вер ност ка ко угар ској кру ни, та ко и 
ве ли чан ству, као и ње го ва же на Ана Ко ма ро ми (Ko
ma romy), си но ви Ма ћаш, Ја нош и Ђерђ, и кћер ке Со
фи ја, Ана и Ма ри ја, из по ло жа ја не пле ми ћа у ко јем су 
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се до сад на ла зи ли, увр шта ва ју и упи су ју у ред и број 
пле ми ћа Кра љев ства Угар ске и њој при кљу че них кра
је ва. Име но ва ни ма, као и њи хо вим бу ду ћим на след ни
ци ма оба по ла, се при зна је пра во ко ри шће ња и ужи
ва ња, од са да па за сва вре ме на, свих оних ми ло сти, 
ча сти, при ви ле ги ја, пра ва, сло бо да и иму ни те та, ко је 
ко ри сте и ужи ва ју пле ми ћи Кра љев ства Угар ске. Као 
по твр да ис ка за не кра ље ве ми ло сти и да ро ва них сло
бо да, и знак не су мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је 
грб или пле мић ка ин сиг ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, 
као и све оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим по
треб ним при ли ка ма (опис гр ба). 
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 68x64cm,  ру ко пис, де ли мич но оште
ћен (те шко чи тљив), без пе ча та (ви ди се ме сто где је 
био при ве зан), укра ше на, ли ков ни при каз гр ба у гор њем 
ле вом углу. 

14.  1673. март, без ме ста
Ми хаљ Апа фи (Apa fi), кнез Тран сил ва ни је, са оп шта
ва да се за вер ну слу жбу, ко ју је ис ка зао у број ним 
окол но сти ма, ме сти ма и вре ме ни ма, и ко ју ће без 
сум ње и у бу дућ но сти ис ка зи ва ти, Пал За ви доц ки де 
Ар ва (Zavidóczki de Ar va), на осно ву кне жев ске ми
ло сти и вла сти, као и на осно ву пле мић ког по ре кла 
ро ди те ља, увр шта ва и упи су је у ред и број пле ми ћа 
Тран сил ва ни је, Угар ске и њој при кљу че них де ло ва, те 
да се име но ва ни, као и ње го ви на след ни ци оба по ла, 
има ју др жа ти за истин ске, по ро ђе њу пле ми ће. Као 
по твр ду овог плем ства, име но ва ном, као и бу ду ћим 
на след ни ци ма оба по ла, се до де љу је грб или пле мић ка 
ин сиг ни ја ко ји мо гу упо тре бља ва ти у сва кој при ли ци, 
као и све да ро ва не пле мић ке иму ни те те и пре ро га ти
ве (опис гр ба).
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– Ис под тек ста пот пи си Ми хаљ Апа фи ја, и у де сном 
углу кан це ла ра.
§ За бе ле шка (на де лу ко ји се пре са ви ја) о пу бли ко
ва њу по ве ље да на Ге не рал ној кон гре га ци ји жу па ни је 
Ху њад одр жа не у ва ро ши Вај да Ху њад  1676. го ди не, 
и пот пис жу па ниј ског бе ле жни ка.
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист, ру ко пис, оште
ћен (те шко чи тљив), без пе ча та (отрг нут), без укра са 
(ли ков ног при ка за гр ба), ди мен зи је 67x37cm.

15. 1686. мај 12, Ној штат
Цар Ле о полд (I) са оп шта ва да се, кра ље вом ми ло шћу, 
за вер ност и вер ну слу жбу Ан драш Ка лој (Kal loy) ко
ји је ис ка зао сво ју вер ност ка ко све тој кру ни Угар ског 
кра љев ства, та ко и ве ли чан ству, на раз ли чи тим ме сти
ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма и окол но сти ма, као и 
ње го ва же на До ро те ја Бог нар (Boghnár), увр шта ва ју 
и упи су ју у ред и број пле ми ћа Кра ље ви не Угар ске и 
њој при кљу че них кра је ва. Ис ти ма се, као и њи хо вим 
бу ду ћим на след ни ци ма оба по ла, при зна је пра во ко
ри шће ња и ужи ва ња свих оних ми ло сти, ча сти, по
вла сти ца, пра ва, сло бо да и иму ни те та ко је ко ри сте 
и ужи ва ју пле ми ћи Кра љев ства Угар ске. Као по твр
да ис ка за не кра ље ве ми ло сти и да ро ва них сло бо да, и 
знак не су мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или 
пле мић ка ин сиг ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, као и све 
оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при
ли ка ма (опис гр ба). 
§ За бе ле шка (на де лу ко ји се пре са ви ја) о пу бли ко
ва њу по ве ље на Ге не рал ној кон гре га ци ји Жу па ни је 
По жун, одр жа не 1686. го ди не, и пот пис жу па ниј ског 
бе ле жни ка.
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 79x65cm, ру ко пис, оште ћен (те шко 
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чи тљив), без пе ча та (ви ди се ме сто где је био при ве
зан), укра ше на (ли ков ни при каз гр ба у гор њем ле вом 
углу). 

16. 1691. март 1, Беч
Цар Ле о полд (I) са оп шта ва да је гроф Ђор ђе Бран
ко вић, при пад ник за јед ни це срп ског на ро да, или пра
во сла ва ца  ко ја се на ла зи под вла да ре вом за шти том, 
у ци љу по твр ђи ва ња сво јих пра ва, за мо лио по твр ду 
вла дар ске при ви ле ги је о да ро ва ној гро фов ској ти ту
ли из 1688. го ди не, те се по во дом мол бе име но ва ног, 
пре у зе та из про то ко ла или књи ге Кра љев ства по ме
ну та при ви ле ги ја пред ста вља и по твр ђу је. При ви
ле ги ју, да ти ра ну у Бе чу 20. сеп тем бра 1688. го ди не, 
цар Ле о полд је из дао за Ђор ђа Бран ко ви ћа, чи ји су 
се пре ци на се ли ли у Кра љев ству, као и дру ге зна ме
ни те по ро ди це би ло из раз ло га тур ске ти ра ни је или 
ка квог дру гог при ти ска. У при ви ле ги ји се на во ди да 
се ме ђу пре ци ма име но ва ног по себ ном хра бро шћу, 
раз бо ри то шћу, окрет но шћу и уме ћем ис та као Вук 
(Wolf gan gus) Бран ко вић од Под го ри це, ба шти ник 
Хер це го ви не, Сре ма и др. Цар ском ди пло мом из да
том у гра ду Лак сем бур гу (La xem burg) 6. ју на 1683. 
го ди не име но ва ном Ђор ђу Бран ко ви ћу при зна то је 
и по твр ђе но пра во на на ве де не обла сти, а осим то
га увр штен је у број сло бод них ба ро на Кра ље ви не 
Угар ске и њој при кљу че них кра је ва. Вла дар ском ми
ло шћу, Ђор ђу Бран ко ви ћу од Под го ри це, као и ње
го вим бу ду ћим за ко ни тим на след ни ци ма оба по ла, се 
до де љу је ти ту ла гро фа, са пре ди ка том «нај сјај ни ји, 
нај у глед ни ји и нај по што ва ни ји», и исти се увр шта ва 
и упи су је у број и ред оста лих гро фо ва Кра љев ства 
Угар ске, и  дру гих кра љев ста ва и на след них упра ва. 
Истом се да ру ју све ми ло сти, сло бо де и пре ро га ти ви 
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гро фо ва, и по твр ђу је пра во упо тре бе по ро дич ног гр
ба (опис гр ба). 
– За бе ле шка, да ти ра на у Је гру (Egra) 23. ок то бра 
1705. го ди не, да је са чи ње на ко пи ја ди пло ме исто вет
на свом ори ги на лу.
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 5 ли сто ва, ру ко пис, очу
ван, без пе ча та (L.S.), пре пис (без укра са), ди мен зи је 
21x33,5cm.

17. 1697. ок то бар 21, Беч
Ди пло ма ко јом цар Ле о полд I по твр ђу је сва ра ни ја 
сте че на пле мић ка пра ва по ро ди ци де Ма ли се (de Ma
la i se).
– На по ле ђи ни ли ста за бе ле шка о ове ри ди пло ме у 
Бр ну (Мо рав ска) 16. апри ла 1698.
– На по ле ђи ни ли ста за бе ле шка о ове ри пре пи са 25. 
ја ну а ра 1712. го ди не.
Пер га мент, не мач ки је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 68x60,5cm, ру ко пис, де ли мич но оште ћен, без 
пе ча та (ви ди се ме сто где је био при ве зан). 

18. 1699. мај 31, Лак сен бург
Цар Ле о полд (I) са оп шта ва да се кра ље вом ми ло шћу, 
за вер ност и вер ну слу жбу Аврам и Адам Ми ко вић, 
ко ји су на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре
ме ни ма до ка за ли сво ју вер ност и при вр же ност ка ко 
угар ској кру ни, та ко и ве ли чан ству, као и њи хо ве су
пру ге, пр вог Ма ри ја и си но ви Ста ни слав и Ге ор ги је, 
дру гог Па ва и си но ви Вид и Вук, увр шта ва ју и упи
су ју у ред и број пле ми ћа Кра ље ви не Угар ске и њој 
при кљу че них кра је ва. Име но ва ни ма, као и њи хо вим 
бу ду ћим на след ни ци ма оба по ла, се при зна је пра во 
ужи ва ња, од са да, убу ду ће за сва вре ме на, свих оних 
ча сти, при ви ле ги ја, пра ва, сло бо да и иму ни те та ко је 
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ужи ва ју пле ми ћи у Кра ље ви ни Угар ској. Као по твр
да ис ка за не кра ље ве ми ло сти и да ро ва них сло бо да, и 
знак не су мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или 
пле мић ка ин сиг ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, као и све 
оне ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при
ли ка ма (опис гр ба). 
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 3 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та (L.S.), пре пис (без ка сни јих да ту ма и укра
са), ди мен зи је 25x38,5cm.

19. 1722. ок то бар 30, Беч 
Цар Кар ло VI са оп шта ва да се за вер ност и вер ну 
слу жбу Лу ка и Јо ван Би бић (Bi bich), по ре клом из 
Ко пи ло ва ца у Бу гар ској, са да са пре би ва ли штем 
у ва ро ши Де ва у Жу па ни ји Ху њад, у Кне жев ству 
Тран сил ва ни ји, ко ји су у раз ли чи тим вре ме ни ма и 
на раз ли чи тим ме сти ма, ка ко у ми ру та ко и у ра ту, 
вер но слу жи ли вла дар ском до му, као и њи хо ве су
пру ге, пр вог Ана Љи ох ки на (Lji oc hki na) и син им 
Фра ња, дру гог Ма ри ја Па вли ћан (Pa vli tjan) и син им 
Фра ња, као и Мар га ре та Би бић, удо ви ца Ди ми три ја 
Ми тро ви ћа и син јој Или ја, и сви бу ду ћи на след ни
ци име но ва них оба по ла, цар скокра љев ском ми ло
шћу из по ло жа ја не пле ми ћа, увр шта ва ју и упи су ју 
у ред и број пле ми ћа на след ног Кне жев ства Тран
сил ва ни је, и Кра љев ства Угар ске, и дру гих кра љев
ста ва, упра ва и на след них про вин ци ја. Име но ва ни и 
њи хо ви на след ни ци, од са да, убу ду ће за сва вре ме на 
мо гу ко ри сти ти и ужи ва ти све оне ми ло сти, ча сти, 
пре ро га ти ве и иму ни те те ко је ко ри сте и ужи ва ју 
пле ми ћи по ме ну тог Кне жев ства Тран сил ва ни је, и 
Кра љев ства Угар ске, и дру гих кра љев ста ва, упра ва 
и на след них про вин ци ја. Као по твр ду ис ка за не вла
дар ске ми ло сти и да тих сло бо да, и знак не су мљи вог 
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плем ства, ис ти ма се да ру је грб или пле мић ка ин си 
г ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, као и све оне ми ло сти и 
ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при ли ка ма (опис 
гр ба). 
– За бе ле шка ис под тек ста да је пле мић ка по ве ља 
пу бли ко ва на на Ди е ти одр жа ној у Сло бод ном кра
љев ском гра ду Нађ Се бен  10. ја ну а ра 1724. го ди не; 
ис под на ве де не за бе ле шке још јед на, да је пле мић ка 
по ве ља пу бли ко ва на на жу па ниј ском су ду Жу па ни је 
Ху њад одр жа ном 27. ју на 1725. го ди не у ва ро ши Ба
чи, и пот пис жу па ниј ског бе ле жни ка. 
Пер га мент, хар ти ја, ла тин ски је зик, 8 ли сто ва, ру
ко пис (об лик књи ге твр дог по ве за), очу ва на, во шта ни 
пе чат у др ве ној ку ти ји, укра ше на (ли ков ни при каз гр
ба на по чет ку по ве ље), ди мен зи је 24,5x34cm.

20. 1744. ју ли 6, Семпц 
Гроф Ја нош Пал фи од Ер де да (Pálfÿ ab Erdöd), па
ла тин Кра ље ви не Угар ске,  са оп шта ва да су за вре ме 
одр жа ва ња Ге не рал не кон гре га ци је По жун ске жу
па ни је, у при су ству под жу па на, сре ских на чел ни ка 
и за клет ни ка, пре ла та, ба ро на, ве ли ка ша и пле ми ћа, 
Јо жеф и Ми хаљ Ствр тец ки (Stvr teczkÿ), са бо ра ви
штем у гра ду Пе тро ва ра ди ну (Но вом Са ду) на те
ри то ри ји Жу па ни је Бач ке, ина че по ре клом из ме ста 
Хох штет но (Hoc hstet no) у По жун ској жу па ни ји, 
при ло жи ли мол бу да им се из да све до чан ство њи
хо вих пле мић ких пра ва. У то ку ис пи ти ва ња плем
ства, 1725. го ди не, оцу име но ва них, Ада му Ствр
тец ком из да та је по но во пле мић ка по ве ља ца ра и 
угар ског кра ља Фер ди нан да III, од 21. ав гу ста 1644. 
го ди не, ко ја је пу бли ко ва на 8. ја ну а ра 1647. го ди не 
на Ге не рал ној кон гре га ци ји По жун ске жу па ни је, 
одр жа ној у ва ро ши Семпц (Szempcz). На осно ву 
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то га име но ва ни се при зна ју и по твр ђу ју као пле ми
ћи Кра љев ства Угар ске. 
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та (вид но ме сто во шта ног пе ча та ко ји је от
пао то ком вре ме на), об лик А3 фор ма та, ди мен зи је 
48x30cm.

21. 1749. фе бру ар 17, Беч
Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја са оп шта ва да су ста нов ни
ци ва ро ши Сом бор, до не дав но »Во ин стве ни ша нац 
Сом бор ски» ко ји је 1745. го ди не из «во ин стве не» 
обла сти, на осно ву чла на 18 из 1741. го ди не пре шао 
под ју рис дик ци ју Кра љев ства и Бач ке жу па ни је, упу
ти ли мол бу ве ли чан ству да се ва рош уз диг не у Сло
бод ну и кра љев ску ва рош. На ве де ној ва ро ши се, због 
за слу га ње ног ста нов ни штва и вер но сти ис ка за ној у 
раз ли чи тим окол но сти ма пре ма угар ској кру ни и ве
ли чан ству, као и упла том у кра љев ску бла гај ну 150 хи
ља да фо рин ти и обе ћа њем, и у бу дућ но сти, вер но сти 
и по кор но сти, кра ље вом ми ло шћу и за при мер да се 
вер ност и вер на слу жба од стра не ве ли чан ства пре по
зна је и на гра ђу је, као и због не су мљи вих ко ри сти ко је 
би из ове ми ло сти про и за шле, до де љу је «имја и ти
ту ла» Сло бод не и кра љев ске ва ро ши Сом бор ске, са 
свим пра ви ма и пре и мућ стви ма Сло бод них и кра љев
ских ва ро ши у Кра љев ству Угар ском. У да љем тек сту, 
у де вет на ест та ча ка, опи са на су пра ва ко ја се да ру ју, 
из ме ђу оста лих и пра во упо тре бе пе ча та (гр ба) чи ји 
се опис на ла зи у осам на е стој тач ки при ви ле ги је. 
– Ис под тек ста за бе ле шка, да ти ра на у Сом бо ру 26. ју
ла 1805. го ди не, ко јом пот пи са ни слу жбе ник по твр
ђу је да је ко пи ја, ко ја пред ста вља пре вод са ла тин ског 
на сла ве носерб ски, вер на ори ги на лу.  
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Хар ти ја, сла ве но срп ски је зик, 18 ли сто ва, ру ко пи сна 
књи га (oблик књи ге твр дог по ве за), очу ва на, без пе ча та 
(М. P.), пре пис (без укра са), ди мен зи је 24x36,5cm.

22. 1751. март 1, Беч
Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја са оп шта ва да се, кра ље вом 
ми ло шћу, за вер ност и вер ну слу жбу Мак сим Ми ри
ло вић, не ка да шњи за став ник Фел двар ског шан ца, са
да у про вин ци ја лу, ко ји је по ка зао сво ју вер ност ка ко 
пре ма кру ни Кра љев ства Угар ског, та ко и пре ма све
том до му ау стриј ском и ве ли чан ству, осо би то у вој
сци то ком ше сна ест го ди на на раз ли чи тим ме сти ма и 
у раз ли чи тим вре ме ни ма и окол но сти ма, као и ње го ва 
же на Си мла на Јо ва но ва, син Алек си је и кћер ка Маг
да ле на, и бу ду ћи на след ни ци оба по ла, из по ло жа ја 
не пле ми ћа увр шта ва ју и упи су ју у ред и број пле ми
ћа Кра љев ства Угар ске и ње му при кљу че них кра је ва. 
Име но ва ни од са да убу ду ће за сва вре ме на, све оне 
ми ло сти, ча сти, при ви ле ги је, сло бо де, пра ва, пре по
га ти ве и иму ни те те ко је ко ри сте и ужи ва ју пле ми ћи 
Кра љев ства Угар ске и ње му при кљу че них кра је ва, 
мо гу ко ри сти ти и ужи ва ти, као и њи хо ви бу ду ћи на
след ни ци оба по ла, већ ро ђе них, и по сле да ро ва ња 
при ви ле ги је за ко ни то ро ђе ни. Као по твр ду ис ка за не 
вла дар ске ми ло сти и да тих сло бо да, и знак не су мљи
вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или пле мић ка ин
сиг ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, као и све оне ми ло сти 
и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при ли ка ма (опис 
гр ба). 
– У дну се на ла зи за бе ле шка «Да ро ва ње плем ства 
Мак си му Ми ри ло ви ћу».
§ За бе ле шка (на де лу ко ји се пре са ви ја) да је по ве
ља пу бли ко ва на на Ге не рал ној кон гре га ци ји Бач ке 
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жу па ни је одр жа не 1. фе бру а ра 1752. го ди не, и пот пис 
жу па ниј ског бе ле жни ка.
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 77,5x55cm, ру ко пис, де ли мич но оште
ћен, без пе ча та (вид но ме сто где се на ла зио), у гор њем 
ле вом углу ли ков ни при каз гр ба, по ве ља је до ста из гу
жва на што оте жа ва ње но чи та ње.

23. 1753. фе бру ар 14, Куриловeц 
Ни ко ла Ма ти ја Ме сић, ту ро пољ ски жу пан и бе ле
жник За гре бач ке и Кри же вач ке жу па ни је  са оп шта
ва да су бра ћа Стје пан и Фра ња Во ла рић (Wo la rich), 
ко ји бо ра ве у при ви ле го ва ној ва ро ши Ба ја на те ри
то ри ји Жу па ни је Бач ке, при сту пи ли са мол бом да им 
се по твр ди плем ство и по сед ме ста Гор њи Лу ка вец 
(Felsö Lu ka vecz). Ка ко су пре ци Во ла ри ћа одав ни на 
пле ми ћивла сни ци ме ста Гор њи Лу ка вец, под упра
вом по ме ну тог Ту ро пољ ског по ља на те ри то ри ји 
За гре бач ке жу па ни је, и као та кви на овој те ри то ри ји 
од у век по зна ти, те ка ко је мол ба име но ва них оце ње на 
као пра вед на и за ко ни та, ис ти ма се, из да је све до чан
ство ко јим се по твр ђу је њи хо во пле мић ко по ре кло и 
по сед по ме ну тог ме ста. 
§ Ис под тек ста за бе ле шка да је по твр да (све до чан
ство) о плем ству пу бли ко ва но на Ге не рал ној кон гре
га ци ји Бач ке жу па ни је одр жа ној у Ба чу 4. сеп тем бра 
1753. го ди не, и пот пис жу па ниј ског бе ле жни ка.
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 80,5x63cm,  ру ко пис, очу ван, во шта ни 
пе чат у др ве ној ку ти ји. 

24. 1757. фе бру ар 1, (Срем ски) Кар лов ци
Па вле Не на до вић, пра во слав ни ар хи е пи скоп кар ло
вач ки, ми тро по лит «свог, ко ји се на ла зи у др жа ва ма 
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цар скокра љев ског ве ли чан ства, сла ве но серб ска го и 
ва ла хиј ска го на ро да» и цар скокра љев ски дворски 
са вет ник са оп шта ва да се про то пре зви тер Ан дреј 
Ни ко лић, са не су мљи вим за слу га ма у упра вља њу над 
вер ни ци ма, пре ме шта из Па ла нач ке у Сом бор ску 
про то по пи ју Бач ке епар хи је, и да му се до де љу је до
сто јан ство «про то поп ско је» при хра му Све тог Ве
ли ко му че ни ка и по бе до но сца Хри сто ва Ге ор ги ја у 
Сло бод ном кра љев ском гра ду Сом бо ру. Огла ша ва се 
по ста вље ње и утвр ђе ње име но ва ног у на ве де ној про
то по пи ји и ме сти ма ко ји ма је иста над ле жна, и то: 
Ста пар, Бре сто вац, Сент Иван Пре гре ви ца, Ми ле
ти ћ, Бо го је во, Ка ра ву ко во, Оџа ци и Па ра бућ, уз по
зив сви ма да по ме ну том, у скла ду са цр кве ним за ко
ном, «по ви но ва ње и по слу шност по ка зу ју и во зда ју». 
– На ле вој мар ги ни до ку мен та сто је за бе ле шке (у ви
ду озна ка ко је се «уба цу ју» у текст) да је име но ва ни 
пре ме штен у Но ви Сад (за про то пре зви те ра но во
сад ског, у про то по пи ју но во сад ску), и на во де се ме
ста над ле жна но во сад ском про то по пи ја ту: Те ме рин, 
Чу руг, Фел двар, Ту ри ја, Сент То маш, Вр бас (без до
дат них/ка сни јих да ту ма).
Хар ти ја, сла ве но срп ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу
ван, па пир ни пе чат, ди мен зи је 54,5x63cm.

25.  1758. де цем бар 12, Беч
Ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја са оп шта ва да се, кра ље вом 
ми ло шћу, за вер ност и вер ну слу жбу Ми ха ел Исе куц 
(Is se kucz), гра ђа нин и ста нов ник ва ро ши Ели за бе то
пољ у Тран сил ва ни ји, ко ји је по све до чио сво ју при вр
же ност вла дар ки и вла дар ском до му у раз ли чи та вре
ме на и у раз ли чи тим окол но сти ма, у пр вом ре ду 1746. 
го ди не при ли ком са ку пља ња нов ца по треб ног за во
ђе ње ра та, и кад је са не ко ли ци ном дру гих при во лео 
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Јер мен ску за јед ни цу у по ме ну тој ва ро ши да се вра ти 
под окри ље цар ског до ма, као и ње го ва же на До ро
теа Мар тон (Mar ton), си но ви Ав гу стин, по ме ну те 
ва ро ши Ели за бе то пољ кнез, и ње го ва же на Ма ри ја 
Ла слоф (Lászloff ), си но ви и кћер ке (на бра ја ју се), 
та ко ђе пре зви тер Јо ван али ас Мар ко, За ха ри је и ње
го ва же на Ла зар Ма ну шаг Ла зар (Ma nu sag) и кћер ке 
(на бра ја ју се), јед на ко Мар тин и ње го ва же на Ма ри ја 
Гер гељ (Ger gely) си но ви и кћер ке (на бра ја ју се), Ни
ко ла и нај по сле Сил ве стер, као и бу ду ћи на след ни ци 
оба по ла, из по ло жа ја не пле ми ћа увр шта ва ју и упи су
ју у ред и број пле ми ћа Кне жев ства Тран сил ва ни је и 
ње му ин кор по ри ра них де ло ва, Кра љев ства Угар ске, и 
дру гих кра љев ста ва, упра ва и на след них про вин ци ја. 
Име но ва ни, као и њи хо ви бу ду ћи на след ни ци оба по
ла, од са да за сва вре ме на, мо гу ко ри сти ти и ужи ва ти 
све оне ми ло сти, ча сти, пре ро га ти ве и иму ни те те ко
је ко ри сте и ужи ва ју пле ми ћи по ме ну тог Кне жев ства 
Тран сил ва ни је, Кра љев ства Угар ске, и дру гих кра љев
ста ва, упра ва и на след них про вин ци ја. Као по твр ду 
ис ка за не вла дар ске ми ло сти и да тих сло бо да, и знак 
не су мљи вог плем ства, ис ти ма се да ру је грб или пле
мић ка ин сиг ни ја, ко ји мо гу ко ри сти ти, као и све оне 
ми ло сти и ча сти пле ми ћа, у свим по треб ним при ли
ка ма (опис гр ба). 
– Ис под тек ста се на ла зи за бе ле шка, да ти ра на у Бе чу 
23. фе бру а ра 1761. го ди не, да је ко пи ја по ве ље вер на 
ори ги на лу, и пот пис и пе чат слу жбе ни ка.
§ На по ле ђи ни се на ла зи за бе ле шка да је пред ста вље
на на сед ни ци одр жа ној у Си би њу (Ci binÿ) 3. мар та 
1759. го ди не, и пот пис слу жбе ни ка; ис под за бе ле шка, 
да ти ра на у Киш Са ро шу (Kis Sáros) 21. мар та (без го
ди не), да је по ве ља пу бли ко ва на 7. мар та 1759. го ди
не на жу па ниј ском су ду жу па ни је Ки ку ло (Küküllö), 
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одр жа ном у ме сту Цик ман тор (Czikmántor), и пот
пис жу па ниј ског бе ле жни ка; ис под за бе ле шка, да ти
ра на у Си би њу  25. ју на 1767. го ди не, и пот пис и пе
чат пи са ра.
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 69x51cm, ру ко пис, очу ван, па пир ни 
пе чат, у гор њем ле вом углу ли ков ни при каз гр ба.

26. 1769. ја ну ар 13, Беч
Јо сиф II са оп шта ва да је Ан то ни је Скио (Scio), чи ји 
су пре ци, по ре клом из гра да Ка та на (Ca ta na) у Кра
љев ству Си ци ли ја, од дав них вре ме на у по ме ну том 
гра ду за до би ли плем ство, и ко ји је по при ме ру сво
јих пре да ка од пр ве сво је мла до сти те жио да слу жбом 
код хри шћан ског кра ља, оба вља ју ћи нај те же по сло ве 
за до би је на кло ност Све тог рим ског цар ства и Aу
стријског на шег вој вод ства, ис та као мол бу да се ње
му и ње го вим на след ни ци ма до де ли плем ство Све тог 
рим ског цар ства за јед но са пра вом упо тре бе ста рог 
гр ба. Вла да ре вом ми ло шћу по ме ну ти Ан то ни је Сцио 
и ње го ви за ко ни ти на след ни ци оба по ла, се увр шта
ва ју у ред и број пле ми ћа Све тог рим ског цар ства, уз 
пра во ужи ва ња свих оних по вла сти ца и сло бо да ко је 
ужи ва ју пле ми ћи Све тог рим ског цар ства, и до зво ља
ва им се упо тре ба гр ба у свим по треб ним при ли ка
ма (опис гр ба). Име но ва ном, као и ње го вим на след
ни ци ма, до зво ља ва се упо тре ба пре ди ка та  «а» или 
«де» Скио (Scio), ка ко у пи са ном об ли ку та ко и у 
го во ру. 
– На са мом по чет ку, на по себ ном ли сту, ко ји је је ди ни 
од пер га мен та, на ла зи се ли ков ни при каз гр ба.
– На пр вој стра ни ци, пре на ве де ног тек ста се на ла зи 
за бе ле шка «Плем ство (до де љи ва ње плем ства) и име
но ва ње (да ва ње име на) или пре ди ка та «а» или «де» 
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за Ан то ни ја  Ски оа ње го ве на след ни ке оба по ла. Беч, 
13. ја ну ар 1769.».
– На по след њој стра ни ци, ис под на ве де ног тек ста се 
на ла зи за бе ле шка да ту ма 28. фе бру а ра 1769. го ди не 
да је при ме рак та чан пре пис ори ги на ла, и пот пис и 
па пир ни пе чат слу жбе ни ка.
Хар ти ја, пер га мент, ла тин ски је зик, 9 ли сто ва, ру
ко пис (об лик књи ге ме ког по ве за, не до ста је пред ња ко
ри ца), очу ва на, пе чат слу жбе ни ка, ли ков ни при каз гр ба 
на це лом ли сту, ди мен зи је  22x33cm.

27. 1780. ок то бар 10, Бу дим
Уред ба ца ри це Ма ри је Те ре зи је ко јом се ре гу ли шу 
пра ва и оба ве зе (ста ле жа) кро ја ча, ћур чи ја, чи зма ра, 
ко ва ча, опан ча ра, бра ва ра, ужа ра, грн ча ра, ре ме на ра, 
те са ра, обу ћа ра, сто ла ра, ко ла ра и ве за ча у Вал по ву, 
Ми хољ цу, као и оста лим ме сти ма ко ја при па да ју Вал
пов ском вла сте лин ству на те ри то ри ји Ви ро ви тич ке 
жу па ни је.
Хар ти ја, не мач ки је зик, 18 ли сто ва, ру ко пис (об лик 
књи ге твр дог по ве за), очу ва на, пе чат слу жбе ни ка, ди
мен зи је 27,5x47,5cm.

28. 1788. ав густ 4, Беч
Цар Јо сиф II са оп шта ва да се пре ма при ло же ној мол
би Па вла Ха џи ми хај ло ва (Hag gi Mic hael), по сед ни ка 
ме ста Но ви Бе чеј на те ри то ри ји То рон тал ске жу па
ни је, из раз ло га оси гу ра ња истин ске ко ри сти ста нов
ни ка ка ко на ве де ног ме ста, та ко и дру гих, су сед них 
ме ста, кра ље вом ми ло шћу по ме ну том ме сту Но ви Бе
чеј од са да па убу ду ће, за сва вре ме на до де љу је на слов 
ва ро ши са пра вом одр жа ва ња сед мич них ва ша ра, сре
дом, са свим оним пра ви ма, пре ро га ти ви ма, сло бо да
ма и иму ни те ти ма ко је има ју Сло бод ни и кра љев ски 
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гра до ви и дру га при ви ле го ва на ме ста са одр жа ва њем 
сед мич них ва ша ра, уз јем ство сло бо де и без бед но сти 
тр го ви не свим тр гов ци ма. На ве де ном се до да је кла
у зу ла да се оних го ди на ка да одр жа ва ње сед мич них 
ва ша ра па да у дан пра зни ка ме ста, овај ва шар има 
одр жа ва ти дан пре или по сле истог. 
– У дну за бе ле шке да је на ве де но за ве де но у књи гу 
Кра љев ства, и пот пис слу жбе ни ка.
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 77x55cm, ру ко пис, очу ван, без пе ча та (L.S.), 
пре пис (без укра са). 

29. 1793. јун 4, Ин сбрук
По ве ља ца ра Фран ца II ко јом се Jозе фу Ан то ну Бом
бар ди ју (von Bom bar di) да је у на јам пра во по се до ва
ња и ужи ва ња двор ца Ла берс (La bers), са по се дом, и 
ре гу ли шу ње го ва пра ва и оба ве зе.
Пер га мент, не мач ки је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 90x60cm, ру ко пис, очу ван, без пе ча та (oтпао). 

30. 1801. ју ни 19, Те ми швар
Ча над ски кап тол пред ста вља (пу бли ку је) на ред бу о 
уво ђе њу у по сед из да ту од стра не ца ра Фран ца II у 
Бе чу 12. мар та 1801. го ди не, за за гре бач ког епи ско
па Мак си ми ли ја на Вр хов ца (Verhovácz). Истом, цар 
Франц II са оп шта ва ча над ском кап то лу да је, у Бе чу 
29. ју ла 1800. го ди не, са чи њен уго вор о за ме ни, ра
ти фи ко ва н од стра не ца ра, из ме ђу др жа ве и Мак си
ми ли ја на Вер хов ца у ве зи вла сте лин ста ва пре ко ре ке 
Ку пе, и то То пу ско, По куп ско и Хра сто ви ца, са при
па да ју ћим ме сти ма (на бра ја ју се за сва ко вла сте лин
ство!), ко ја се на ла зе на те ри то ри ји За гре бач ке жу па
ни је и при па да ју За гре бач ком епи ско па ту. Пред ход но 
на бро ја на вла сте лин ства, чи је је при кљу че ње Бан ској 
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вој ној гра ни ци пла ни ра но у 1784. го ди ни, али су кра
ље вом ре зо лу ци јом опет вра ће на по ме ну том епи ско
па ту, овим уго во ром се из но ва од у зи ма ју и при кљу
чу ју по ме ну тој Гра ни ци, уз пред ви ђе ну екви ва лент ну 
за ме ну За гре бач ком епи ско па ту. На име екви ва лент
не за ме не по ме ну том епи ско па ту, у вред но сти од у зе
тих (ин кор по ри ра них) до ба ра (на во ди се вред ност 
истих у нов цу), За гре бач ком епи ско па ту се до де љу ју 
по се ди на те ри то ри ји То рон тал ске и Та ми шке жу па
ни је (на бра ја ју се ме ста, пу ста ре, њи хо ве по вр ши не 
у ју три ма, нов ча на вред ност), са пра вом ма ча, суд
ским при ви ле ги ја ма, и пра вом па тро на та, као и свим 
ко ри сти ма и при хо ди ма ових ме ста. На осно ву ове 
на ред бе, као и дру гих ака та, Ча над ски кап тол из да је 
ово све до чан ство о уво ђе њу за гре бач ког епи ско па у 
на ве де ни по сед. 
– У пот пи су слу жбе ни ци ча над ске ка те драл не цр кве  
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 17  ли сто ва, ру ко пис (об
лик књи ге твр дог по ве за), очу ва на, па пир ни пе чат 
(оште ћен), ди мен зи је 25x39cm.

31. 1804. jули 20, Беч
Цар Франц II са оп шта ва да се за вер ност и вер ну слу
жбу, бра ћи Иштва ну, Ја но шу под фи шка лу Жу па ни је 
Бач ке, као и Јо же фу и Фе рен цу Ал фел ди (Alföldy), 
ко ји су по при ме ру сво јих пре да ка, сте кли за се бе за
слу ге вр ше ћи гра ђан ску (ци вил ну) и вој ну слу жбу, 
по ме ну ти Ја нош слу же ћи је да на ест го ди на у Жу па
ни ји Бач кој, док су оста ли по ка за ли сво ју вер ност и 
при вр же ност угар ској кру ни и ве ли чан ству у раз ли
чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим вре ме ни ма, за шта им 
је до та ци јом од 9. де цем бра 1803. го ди не до де ље но 
ме сто Не меш Ми ле тић на те ри то ри ји Жу па ни је Бач
ке, цар скокра љев ском ми ло шћу до зво ља ва, од са да за 
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сва вре ме на, упо тре ба пре ди ка та «од Не меш Ми ле
ти ћа».
– На пр вој стра ни за бе ле шка «Ко пи ја до де љи ва ња 
пре ди ка та де Не меш Ми ле тић за го спо ду Ал фел ди 
1804.». 
– За бе ле шка на дну стра ни це ко јом се за вр ша ва текст 
ди пло ме «До де љи ва ње пре ди ка та де Не меш Ми ле
тић за бра ћу Ал фел ди».
§ На по себ ној стра ни ци за бе ле шка да је на ве де но 
за ве де но у књи гу Кра љев ства, и пот пис слу жбе ни
ка; ис под за бе ле шка о пу бли ко ва њу при ви ле ги је на 
Ге не рал ној кон гре га ци ји Бачбо дро шке жу па ни
је одр жа ној 1. ок то бра 1804. го ди не у Сло бод ном и 
кра љев ском гра ду Сом бо ру, и пот пис жу па ниј ског 
под бе ле жни ка.
§ На по ле ђи ни до ку мен та за бе ле шка да је на ве де но 
пу бли ко ва но на Ге не рал ној кон гре га ци ји одр жа ној 
у Сом бо ру 1. ок то бра 1804. го ди не, као и за бе ле шка 
«Ко пи ја да ро ва ња пре ди ка та де Не меш Ми ле тић за 
го спо ду Ал фел ди су по сед ни ке ме ста Не меш Ми ле
тић».
Xартијa, ла тин ски је зик, 4 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та, ди мен зи је 25x38cm.

32. 1807. март 4, Па па
По твр да жу па ни је Ве спрем о плем ству Пе те ра Хађ ма
ши (Hagymásÿ), ка пе ла на из Ал шо Ње ка (AlsóNyék) 
у Тол нан ској жу па ни ји, по ре клом из те жу па ни је. По
твр да укљу чу је ње го ве си но ве Јо же фа, Пе те ра, Ја но ша 
и Шан до ра.
§ Уне се но у за пи сник Тол нан ске жу па ни је у Сек сар ду 
17. ју на 1807. го ди не.
§ Уне се но у за пи сник Ба рањ ске жу па ни је 4. де цем бра 
1821. го ди не.
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Хар ти ја, ма ђар ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис (об лик 
књи ге ме ког по ве за), очу ва на, па пир ни пе чат, ди мен зи
је 28,5x42cm.

33. 1810. ок то бар 2, Пе шта
Пре ма по твр ди жу па ни је Хе веш и Спољ ни Сол нок  
о да ро ва њу пле мић ке ти ту ле, као и свих пле мић
ких пр ва, Ан дра шу Чер њан ском од Чер не (Cser nai 
Csernyánsyky) на осно ву по ве ље жу па ни је Трен чин 
из да те 10. ав гу ста 1783. го ди не, Пе штан ска жу па ни ја 
по твр ђу је њи хов пле мић ки ста тус.
Хар ти ја, ма ђар ски је зик, 4 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та, ди мен зи је  26x42cm.

34. 1813. мај 19, Беч
Ау стриј ски цар Франц I са оп шта ва да се, на осно ву 
кра ље ве ми ло сти и вла сти, Ву ко ла ју (Vu co la us)  Ву
ко ви ћу, вла сни ку ме ста Бе рег со (Be reghszo) на те
ри то ри ји Та ми шке жу па ни је, ко ји још не ис пу ња ва 
го ди не пу но лет ства од ре ђе не за ко ни ма Кра љев ства, 
за шта му не до ста је све га не ко ли ко ме се ци, и с то га у 
ду ху по сто је ћих за ко на Кра љев ства Угар ске не мо же 
сло бод но рас по ла га ти имо ви ном ко ју по се ду је, због 
уро ђе не зре ло сти и раз бо ри то сти, и осве до че них 
ва ља них оби ча ја (ка рак те ра), при зна је да сам мо же 
упра вља ти имо ви ном у свом вла сни штву, ко ја се тре
нут но на ла зи под упра вом ста ра те ља.
– У дну до ку мен та за бе ле шка да је исти за ве ден у 
књи гу Кра љев ства, и пот пис слу жбе ни ка; ис под на
ве де ног за бе ле шка «При зна ва ње пу но лет ства Ву ко
ла ју Ву ко ви ћу».
§ На по ле ђи ни до ку мен та ре ги стра тур ски број пред
ме та, и за бе ле шка у ко јој се на во ди да је кон це си ја пу
бли ко ва на и за ве де на у про то кол на Пар ти ку лар ној 
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кон гре га ци ји Та ми шке жу па ни је одр жа не у Те ми шва
ру 12. ју ла 1813. го ди не, и пот пис жу па ниј ског бе ле
жни ка Тамишке жупаније. 
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
па пир ни пе чат, ди мен зи је 53x37cm.

35. 1815. ав густ 25, Па риз 
Ау стриј ски цар Франц I са оп шта ва да су му пред ста
вље ни, за гра ђа не и кро ја че Сло бод ног и кра љев ског 
гра да Те ми шва ра, из ве сни це хов ски члан ци (од ред
бе) за бо ље уре ђе ње ме ђу ис ти ма, те да су по ме ну те 
од ред бе, са свим пра ви ма и ми ло сти ма ко је са др же, 
уне те у при ви ле ги ју ко ја се да ру је го ре по ме ну тим 
гра ђа ни ма и кро ја чи ма. При ви ле ги ја са др жи 53 чла
на (од ред бе) ко ја се од но се на уре ђе ње кро јач ког 
це ха, на пра ва и оба ве зе ње го вих чла но ва. Истом је 
уре ђе но пи та ње оба ве за и по на ша ња ше гр та и кал фи, 
по ступ ка про из во ђе ња у мај сто ра, оба ве за мај сто ра, 
на чи на са хра њи ва ња и по греб ној прат њи (мај сто ра, 
кал фи, ше гр та, мај сто ро ве же не или де це), пи та ње 
мај сто ро вих удо ви ца, це хов ских са ста на ка (њи хо вом 
одр жа ва њу и над ле жно сти ма), на чи на из бо ра мај сто
ра и под мај сто ра це ха. 
– Наведено на ко ри ца ма «При ви ле ги ја у Сло бод ном 
и кра љев ском гра ду Те ми шва ру по сто је ћих це хо ва 
угар ских кро ја ча да ту ма 25. ав гу ста 1815.». 
Хар ти ја, ла тин ски је зик, 18 ли сто ва, ру ко пис (об
лик књи ге ме ког по ве за), очу ва на, без пе ча та (L.S.), пре
пис, ди мен зи је 23,5x37,5cm.

36.  1825. март 20, Ин сбрук
Ди пло ма ау стриј ског ца ра Фран ца I о да ро ва њу пле
ми ћу Јо зе фу фон Бом бар ди ју (von Bom bar di) и ње
го вим на след ни ци ма по се да у вред но сти од 800 
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ау стриј ских фо рин ти на ко ји има пра во по сво јој мај
ци, удо ви ци Ани  Бом бар ди.
Пер га мент, не мач ки је зик, 1 лист, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та (от пао), ди мен зи је 59,5x48,5cm.

37.  1828. ју ни 15, Со лун
Де вет тр го вач ких грч ких по ро ди ца из Со лу на (углав
ном тр го ва ца кр зном, са име ни ма чла но ва и по пи сом 
имо ви не), ко ји су се пре се ли ли у Пе тро ва ра дин, ове
ра ва ју тај по пис у Ау стриј ском кон зу ла ту у Со лу ну и 
ша љу га Пе тро ва ра дин ском ма ги стра ту.
§ Ау стриј ски кон зу лат у Со лу ну ове ра ва пот пис грч
ког ар хи е пи ско па Со лу на Ма ка ри о са (3. ју ли 1828, 
Со лун).
§ Ове ра Цар ске кан це ла ри је и по сла ни ка у Кон стан
ти о пљу (22. ав густ 1828, Кон стан ти но пољ/ Пе ра).
§ По твр ђе но од Др жав не кан це ла ри је, Беч 27. ју ли 
1829.
Пер га мент, грч ки је зик, ита ли јан ски је зик, не мач ки 
је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, пе ча ти раз ли чи тих кан
це ла ри ја и пе чат ња ци и пот пи си кан це ла ра и пи са ра, 
ди мен зи је 55,5x40,5cm.

38. 1829. март 11, Беч
Ау стриј ски цар Франц I са оп шта ва да је Ма ри ја 
ро ђе на Кал ман (Kalmán), же на Јо же фа Ен дре ди ја 
(Endrödy), у ства ри из вр ше ња до не тих од лу ка (пре
су да) од стра не Кон зи сто ри је кап то ла Естер го ма у 
бра ко ра звод ној пар ни ци по кре ну тој из ме ђу ње и 
по ме ну тог ње ног му жа, од ре ди ла за свог за ко ни тог 
прав ног за ступ ни ка Лу дви га Фе ја (Fe ja), под фи шка
ла То рон тал ске жу па ни је, да ју ћи истом све овла сти у 
по ме ну том по слу. 
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– У дну до ку мен та за бе ле шка «Од ре ђи ва ње прав ног 
за ступ ни штва од стра не Ма ри је ро ђе не Кал ман, Јо
же фа Ен дре ди ја же не». 
 Хар ти ја, ла тин ски је зик, 2 ли ста, ру ко пис, очу ван, 
па пир ни пе чат, ди мен зи је 48x34,5cm.

39.  1829. јун 24, Срем ски Кар лов ци
Сте фан Стра ти ми ро вић, кар ло вач ки ар хи е пи скоп, 
це ло куп ног, у цар скокра љев ским др жа ва ма, «сла
ве но серб ска го и ва ла хиј ска го» на ро да ми тро по лит, 
ви тез Ле о пол до вог Ор де на Ве ли ког кр ста, члан Ге
тинг ске ака де ми је на у ка и цар скокра љев ски дворски 
са вет ник са оп шта ва да је ар хи ман дрит ма на сти ра Го
мир ја у кар ло вач кој епар хи ји Јо сиф Ра ја чић, не ко вре
ме у епар хи ји па крач кој, ко ји је до ка зао сво ју вер ност 
и при вр же ност ве ри, на и ме но ван (по ста вљен) за епи
ско па «Дал ма тиј ска го, Ис триј ска го, Ду бров нич ка го 
и Ал бан ска го», са при на дле жним гра до ви ма За дром, 
Ши бе ни ком, Др ни шем, Скра ди ном, Ду бров ни ком, 
Ка стелНо вим, Ко то ром, Бу двом и оста лим ме сти ма 
и пре де ли ма. Об ја вљу је се сви ма из епар хи је «дал ма
тин ског пре де ла», ду хов ног и мир ског чи на (по ло жа
ја), да се Јо сиф Ра ја чић огла ша ва за епи ско па, уз по
зив за при зна ње и по ви но ва ње по ме ну том.
Хар ти ја, сла ве но срп ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ру ко пис, де ли мич но оште ћен, су ви пе чат, ди мен
зи је  72x52cm.

40. 1830. јул 1830, Ба ја
Пре пис све до чан ства Фер ди нан да (I, угар ског кра
ља) о томе да је Ја нош Му ста фа (Mwztap ha), јед ном 
Тур чин (и тур ски за ро бље ник) ко ји је пре ви ше го
ди на пре шао из «му ха ме дан ске сек те» у хри шћан ску 
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ве ру, при ло жио да ров ни цу по кој ног Ла јо ша Пе кри 
од Пе тро ви не (Pe kry de Pe tr owyna ), жу па на Жу па
ни је Лип то, ко јом исти по ме ну том Ја но шу Му ста фи 
(за вер ну слу жбу), и ње го вим бу ду ћим на след ни ци ма, 
да ру је је дан дом и се о ску се си ју у ме сту Ли ска фал
ва (Lÿzkaf al wa), та да при па да ју ћем твр ђа ви Ли ка ва 
(Lÿka wa) на те ри то ри ји по ме ну те Жу па ни је Лип то, 
за јед но са свим при па да ју ћим при хо ди ма и уз осло
ба ђа ње од свих так са и ра до ва. Име но ва ни да ров ни цу 
при ла же уз мол бу да му се на ве де но у њој по твр ди. 
Текст да ров ни це жу па на Жу па ни је Лип то (да ти ра
не у Ин сбру ку 27. мај 1543. го ди не), ко ји се по том 
на во ди, са др жи го ре на ве де но, уз на зна ку да је ка пе
та ни ма твр ђа ве Ли ка ва на ре ђе но да Јаноша Му ста фу 
уве ду и очу ва ју у по сед ко ји му се да ру је. Због вер но
сти ис ка за не на раз ли чи тим ме сти ма и у раз ли чи тим 
вре ме ни ма пре ма угар ској кру ни, као и кра љев ском 
ве ли чан ству, име но ва ном, као и ње го вим на след ни ци
ма, се по твр ђу ју да ро ва на пра ва. Да ти ра но у По жу ну 
14. мар та 1552. го ди не.
§ На по ле ђи ни до ку мен та за бе ле шка, да ти ра на у Ба ји 
19. ју ла 1830. го ди не, да је 23. мар та 1823. го ди не у ва
ро ши Јан ко вац  на те ри то ри ји жу па ни је Бач ке из да то 
пле ми ћу Фе рен цу Те рек Му ста фи (Török Mus zta fa), 
пле мић ке по ро ди це Те рек Му ста фа, и пот пис жу па
ниј ског фи шка ла. 
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист, ру ко пис, очу ван, 
без пе ча та, пре пис, ди мен зи је 68,5x30,5cm; ве за са ар
хив ском је ди ни цом  ин вен тар ног бро ја 1.

41. 1833. април 15, Ма ко
Цар Франц I на ла же (на ре ђу је) Ча над ској жу па ни
ји, да у скла ду са мол бом Па ла и Јо же фа Ка ра чо њи
ја (Karátsonyi) и њи хо вих си но ва, на њи хов зах тев 
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из да ју сва она ак та ко ја се од но се на раз ли чи та њи хо
ва до бра и по сло ве, по треб на ра ди за шти те њи хо вих 
пра ва, ко ја се на ла зе у ар хи ву Жу па ни је Чон град. Да
ти ра но у Пе шти 13. ју на 1832. го ди не.
– Ча над ска жу па ни ја са оп шта ва да на мол бу Па ла и 
Фе рен ца Ка ра чо њи ја, под не те и у име оста ле њи хо
ве бра ће, Ја но ша, Јо же фа и Иштва на са бо ра ви штем у 
Сло бод ном и кра љев ском гра ду Се ге ди ну, а по во дом 
не дав ног при је ма у ред пле ми ћа ове Жу па ни је (са бо
ра ви штем у ис тој) Иштва на и Еме ри ха Ка ра чо њи ја, 
име но ва ни ма, ра ди до ка зи ва ња њи хо вих пра ва, из да
је ово све до чан ство ко јим им се по твр ђу је плем ство. 
Да ти ра но у  ва ро ши Ма ко 09. апри ла 1750. го ди не 
– Из во ди из књи ге кр ште них цр кве у Се ге ди ну за 
Иштва на Ка ра чо њи ја (из 1748. го ди не), за Ми ха ља 
Ка ра чо њи ја (из 1732. го ди не), за Па ла Ка ра чо њи ја 
(из 1768. го ди не), као и из вод из књи ге кр ште них цр
кве у Ста ром Бе че ју  за Јо же фа Ка ра чо њи ја (из 1778. 
го ди не).
– На кра ју це ло куп ног тек ста пот пи си жу па ниј ских 
слу жбе ни ка и па пир ни пе чат Жу па ни је.
Хар ти ја, ма ђар ски, ла тин ски је зик, 12 ли сто ва, ру
ко пис (об лик књи ге твр дог по ве за), оште ће на, па пир ни 
пе чат, ди мен зи је  27x40cm.

42. 1833. јун 25, Беч
Ау стриј ски цар Франц I са оп шта ва да на ме сто вр шач
ког епи ско па, ко је је оста ло упра жње но пре ла ском 
Мак си ма Ма ну и ло ви ћа у Те ми швар ску епар хи ју, по
твр ђу је Јо си фа Ра ја чи ћа, до са да шњег пра во слав ног 
епи ско па у Дал ма ци ји, ко јег је ве ли чан ству у по сла тој 
пре став ци пре по ру чио, на осно ву ње го ве вер не слу
жбе, пра во слав ни ар хи е пи скоп и ми тро по лит, вер ни 
и искре но по што ва ни Сте фан Стра ти ми ро вић, те да 
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се има из вр ши ти по све ће ње и вер на за кле тва име но
ва ног, у при су ству ко ме са ра де пу ти ра ног у овој ства
ри, и уво ђе ње у епи скоп ско зва ње у на ве де ној епар хи
ји. Све док име но ва ни, са по ве ре ним се би на ро дом, 
бу де по ка зи вао пре ма вла да ру и вла дар ском до му вер
ност и по слу шност, при зна је му се пра во на по рез од 
свих љу ди у епар хи ји пра во слав не ве ре, као и над ле
жност у ства ри ма ко ја се ти чу цр кве не ју рис дик ци је. 
– У дну до ку мен та за бе ле шка «Де крет по ста вље ња за 
пра во слав ног епи ско па у Вр шач кој епар хи ји Јо си фа 
Ра ја чи ћа».
Пер га мент, ла тин ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 79,5x61cm, ру ко пис, очу ван, во шта ни 
пе чат у др ве ној ку ти ји; ве за са ар хив ским је ди ни ца ма 
ин вен тар них бро је ва 43 и 44. 

43. 1833. јун 27, Беч
Ау стриј ски цар Франц I са оп шта ва да на ме сто вр
шач ког епи ско па, упра жње ног на кон име но ва ња 
Мак си ма Ма ну и ло ви ћа у Те ми швар ски пра во слав ни 
епи ско пат, по твр ђу је јед на ко вер ног и ми лог Јо си фа 
Ра ја чи ћа, до са да пра во слав ног епи ско па Дал ма ци је 
и Ис тре, пре по ру че ног, на осно ву вер не слу жбе, од 
стра не вер ног и искре но дра гог, нај по што ва ни јег 
Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, ви те за Ор де на Ле о пол
до вог ве ли ког кр ста, кар ло вач ког ар хи е пи скопа и 
ми тро по ли та и кра ље вог са вет ни ка, те да се има из
вр ши ти по све ће ње и вер на за кле тва име но ва ног и 
ње го во уво ђе ње у зва ње у по ме ну тој епи ско пи ји. Све 
док име но ва ни, са по ве ре ним се би на ро дом, бу де по
ка зи вао пре ма вла да ру и вла дар ском до му вер ност и 
по слу шност, при зна је му се пра во на по рез од свих 
пра во сла ва ца сво је ди је це зе, и над ле жност у ства ри
ма ко ја се ти чу цр кве не ју рис дик ци је. 
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– За бе ле шка на дну стра ни це ко јом се за вр ша ва текст 
де кре та «До де љи ва ње епи ско па та пра во слав ног вр
шач ког Јо си фу Ра ја чи ћу, до са да шњем епи ско пу Дал
ма ци је и Ис тре ».
– На по себ ној стра ни за бе ле шка да је де крет за ве ден 
у књи гу Кра љев ства, и пот пис слу жбе ни ка.
Пер га мент, хар ти ја, ла тин ски је зик, 8 ли сто
ва, ру ко пис (об лик књи ге твр дог по ве за), ди мен зи је 
28x36,4cm, укра ше на, во шта ни пе чат у ме тал ној ку
ти ји; ве за са ар хив ским је ди ни ца ма ин вен тар них бро
је ва 42 и 44. 

 
44. 1833. ав густ 1, Срем ски Кар лов ци

Сте фан Стра ти ми ро вић, кар ло вач ки ар хи е пи скоп, 
у цар скокра љев ским др жа ва ма «сла ве но серб ска го 
и ва ла хиј ска го на ро да» ми тро по лит, ви тез Ле о пол
до вог Ор де на Ве ли ког Кр ста, члан Ге тин ске ака де
ми је на у ка и кра љев дворски са вет ник, се обра ћа 
сви ма, пр вен стве но у вр шач кој епар хи ји „ис точ ног 
ис по ве да ња јед на ко вер ни ци ма“, ка ко ду хов ног та ко 
и све тов ног чи на (по ло жа ја), ко ји су пре ме шта њем 
епи ско па Мак си ма Ма ну и ло ви ћа у Те ми швар ску 
епар хи ју оста ли без свог па сти ра и епи ско па, те исте 
оба ве шта ва да је цар скокра љев ском ре зо лу ци јом до
са да шњи дал ма тин ски епи скоп Јо сиф Ра ја чић, због 
за слу га и ис ка за не рев но сти у слу жби, као и ис ка за
ној ве ри и вер но сти ве ли чан ству и ау стриј ском до му, 
по ста вљен у по ме ну ту Вр шач ку епар хи ју. По ме ну том 
епи ско пу Јо си фу Ра ја чи ћу се да је пу на власт над по ве
ре ном му епар хи јом, пра во ру ко по ла га ња, и сва пра ва 
ко ја су у скла ду са за ко ном пра во слав ноис точ не цр
кве а на осно ву да ро ва них цар скокра љев ских при
ви ле ги ја све штен ству и на ро ду. Овим се огла ша ва и 
по твр ђу је на и ме но ва ње Јо си фа Ра ја чи ћа за вр шач ког 
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епи ско па, уз по зив сви ма у на ве де ној епар хи ји на ис
ка зи ва ње по ме ну том ду жног „по ви но ва ња, по ча сти и 
по слу ша ња“. 
– за бе ле шка у дну до ку мен та «На пи сал Јо ан Мар ко
вић, учи тељ де виц у Но вом Са ду».
Хар ти ја, сла ве но срп ски је зик, 1 лист (ве ли ки фор
мат), ди мен зи је 83x58cm, штам па но, очу ван, па пир
ни пе чат; ве за са ар хив ским је ди ни ца ма ин вен тар них 
бро је ва 42 и 43. 

45. 1834. но вем бар 22, Ђер
По твр да о плем ству ко ју жу па ни ја Ђер из да је Јо же
фу Ђар ма ти ју (Gyar mathÿ), ста нов ни ку ме ста Без дан 
на те ри то ри ји Бач ке жу па ни је. У њој се на во ди да је 
пре дак име но ва ног, Да вид Ђар ма ти, још 1725. го ди не 
био упи сан у спи сак пле ми ћа жу па ни је Ђер.
Хар ти ја, ма ђар ски је зик, 5 ли сто ва, ру ко пис (фор ма 
књи ге мек по вез, без ко ри ца), де ли мич но оште ће на, па
пир ни пе чат, ди мен зи је 27,5x35cm.

46. 1842. сеп тем бар 26, Је гра
Цар Ле о полд са оп шта ва да се кра ље вом ми ло шћу за 
вер ност и вер ну слу жбу Иштван Га лам бош (Ga lam
bos), ко ји је по ка зао сво ју вер ност ка ко угар ској кру
ни, та ко и ве ли чан ству на раз ли чи тим ме сти ма и у 
раз ли чи тим вре ме ни ма, као и же на име но ва ног Ка та
ри на Чи пањ (Csipány), си но ви Иштван, Ан драш и Ја
нош и кћер ке Ка та ри на и Ана, из по ло жа ја не пле ми ћа 
у ко јем су се до са да на ла зи ли, увр шта ва ју и упи су ју 
у ред и број пле ми ћа Кра ље ви не Угар ске и њој при
кљу че них кра је ва. Име но ва ни, као и њи хо ви на след
ни ци оба по ла, од са да убу ду ће за сва вре ме на, мо гу 
ко ри сти ти и ужи ва ти све оне ми ло сти, ча сти, при ви
ле ги је, сло бо де, пра ва, пре ро га ти ве и иму ни те те ко је 
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ко ри сте и ужи ва ју пле ми ћи Кра љев ства Угар ске и ње
му при кљу че них кра је ва. Као по твр да ис ка за не ми ло
сти, да ро ва них сло бо да и знак не су мљи вог плем ства 
име но ва ни ма, као и њи хо вим на след ни ци ма, до зво
ља ва се упо тре ба гр ба или пле мић ке ин сиг ни је (опис 
гр ба). Да ти ра но у Лак сен бур гу (La xen burg) 26. ма ја 
1666. го ди не. 
– Ис под тек ста за бе ле шка да је пле мић ка ди пло ма 
пу бли ко ва на 1670. го ди не, на жу па ниј ском су ду Жу
па ни је Хе вешСол нок одр жа ном у твр ђа ви Фи лек 
(Fülek) 1670. го ди не и да се на ве де ни упи су ју у ред и 
број пле ми ћа по ме ну те Жу па ни је, и пот пис жу па ниј
ског бе ле жни ка.
– Жу па ни ја Хе веш и Спољ ни Сол нок са оп шта ва да 
је да на 5. мар та те ку ће 1670. го ди не, у твр ђа ви Фи
лек за вре ме одр жа ва ња жу па ниј ског су да, при ло же на 
по ве ља о плем ству ца ра Ле о пол да да ро ва на Иштва ну 
Га лам бо шу, же ни му, си но ви ма и кћер ка ма (на бра ја ју 
се), као и на след ни ци ма истих оба по ла, да ти ра на у 
Лaксе нбургу 26. ма ја 1666. го ди не, са чи ње на на пер
га мен ту и по твр ђе на пе ча том по ме ну тог вла да ра, по
во дом че га је име но ва ни упу тио мол бу, да се у скла ду 
са овом цар скокра љев ском по ве љом, ко јом се ње му и 
на ве де ним осо ба ма при зна ју пле мић ке сло бо де и пре
ро га ти ви ко је ужи ва ју пле ми ћи Кра љев ства Угар ске 
и ње му при кљу че них кра је ва, упи шу у ред и број пле
ми ћа Жу па ни је Хе вешСол нок, што се име но ва ни ма 
при зна је. Да ти ра но у твр ђа ви Фи лек 1670. го ди не.
– Са оп ште ње Жу па ни је Хе веш и Спољ ни Сол нок 
са Ге не рал не кон гре га ци је одр жа не да на 14. апри ла 
1725. го ди не у ме сту Ђен ђеш Пи шпе ки (Gyöngyös 
Püspöki), по во дом из да тог кра ље вог де кре та у ве зи 
ис тра ге плем ства, са оп ште ног пре ко ин ти ма та Угар
ског намесничког већа и пу бли ко ва ног на Ге не рал ној 
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кон гре га ци ји одр жа ној у Је гри  да на 30. ок то бра 
пред ход не 1724. го ди не, ко јом при ли ком су од ре ђе ни 
де пу та ти ко ји би у скла ду са за ко ном и у од ре ђе ном 
тер ми ну из вр ши ли ову ис тра гу, у ве зи са чим је 4. де
цем бра 1724. го ди не, у ва ро ши Ђен ђеш (Gyöngyös) 
при ло же на од стра не Иштва на Га лам бо ша са бо ра ви
штем у ме сту Ле ве (Lövö) на те ри то ри ји Жу па ни је 
Бор шод, по ве ља о плем ству ца ра Ле о пол да, из да та у 
Лак сен бур гу  26. ма ја 1666. го ди не за Иштва на Га лам
бо ша, же ну му, си но ве и кћер ке (на бра ја ју се), ко ја 
је пу бли ко ва на на жу па ниј ском су ду Жу па ни је Хе
вешСол нок, одр жа ном 5. мар та у твр ђа ви Фи лек. На 
осно ву оце не по ме ну тих де пу та та, го ре и ме но ва ни ма 
се из да је све до чан ство (по твр да) о истин ским пле
мић ким пре ро га ти ви ма, и при зна је им се пра во ужи
ва ња свих оних при ви ле ги ја и иму ни те та ко је ужи ва ју 
оста ли пле ми ћи Жу па ни је. 
– Ро до слов по ро ди це Га лам бош, по чев од Иштва на 
Га лам бо ша и го ди не да ро ва ња по ве ље, 1666.
–  На кра ју це ло куп ног тек ста у књи зи пот пи си жу па
ниј ских слу жбе ни ка и па пир ни пе чат жу па ни је.
Хар ти ја, ма ђар ски, ла тин ски је зик, 12 ли сто ва, ру
ко пис (об лик књи ге твр дог по ве за), оште ће на, па пир ни 
пе чат, ди мен зи је 25x39cm.

47. 1842.  ок то бар 1, Беч
1. Ау стриј ски цар Фер ди нанд I са оп шта ва да, на осно
ву свог кра ље вог ау то ри те та и ком пе тен ци ја, на ме
сто кар ло вач ког ар хиепи ско па и ми тро по ли та, ко је 
је оста ло упра жње но смр ћу Сте фа на Стан ко ви ћа, 
пред ход не 1841. го ди не, на кон че га је вла дар са звао 
са бор у ства ри из бо ра но вог ми тро по ли та, сход но 
кон це си ја ма (по вла сти ца ма) да ро ва ним, у раз ли чи та 
вре ме на, од стра не угар ских кра ље ва пра во слав ном 
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све штен ству и на ро ду ко ји се на ла зи под све том кру
ном Кра љев ства Угар ске, име ну је Јо си фа Ра ја чи ћа, 
до са да шњег вр шач ког епи ско па, ко ји је по ка зао сво ју 
вер ност пре ма вла да ру у раз ли чи та вре ме на. На ла же 
се и за по ве да да се исти, од це ло куп ног пра во слав ног 
на ро да ко ји се на ла зи у упра ва ма под све том кру ном 
Угар ског кра љев ства, при зна за ар хиепи ско па и ми
тро по ли та, и да се истом ука зу ју оба ве зне ча сти.
– За бе ле шка на дну стра ни це ко јом се за вр ша ва текст 
ди пло ме «По ста вље ње ар хи е пи ско па Кар ло вач ког 
Јо си фа Ра ја чи ћа».
– На по себ ној стра ни ци за бе ле шка да је ди пло ма за
ве де на у књи гу Кра љев ства, и пот пис слу жбе ни ка.
2. Ау стриј ски цар Фер ди нанд I са оп шта ва да, на осно
ву свог кра ље вог ау то ри те та и ком пе тен ци ја, на ме
сто кар ло вач ког ар хиепи ско па и ми тро по ли та, ко је 
је оста ло упра жње но смр ћу Сте фа на Стан ко ви ћа, 
пред ход не 1841. го ди не, на кон че га је вла дар са звао 
са бор у ства ри из бо ра но вог ми тро по ли та, име ну је 
Јо си фа Ра ја чи ћа, до са да шњег вр шач ког епи ско па, ко
ји је по ка зао сво ју вер ност пре ма вла да ру у раз ли чи та 
вре ме на. Та ко ђе, на ла же се и за по ве да, да се по ме ну
ти Јо сиф Ра ја чић при зна за име но ва ног и утвр ђе ног 
ар хи е пи ско па и ми тро по ли та од стра не це ло куп ног 
пра во слав ног на ро да у вој ним гра ни ца ма у Хр ват ској, 
Сла во ни ји и Ба на ту, и истом се при зна ју сва пра ва и 
пре ро га ти ви на ве де ног по ло жа ја. 
– За бе ле шка на дну до ку мен та «Ди пло ма за пра во
слав ног епи ско па вр шач ког Јо си фа Ра ја чи ћа у Кар ло
вач ког ми тро по ли та ми ло сти во име но ва ног».
1. Хар ти ја,  ла тин ски је зик, ру ко пис (фор ма књи ге 
тврд по вез, плиш), 7 ли сто ва, во шта ни пе чат у ме
тал ној ку ти ји, ди мен зи је 28x36cm. 2. Пер га мент, ла
тин ски је зик, ру ко пис (фор ма књи ге тврд по вез, плиш), 
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1 лист (ве ли ки фор мат), во шта ни пе чат у др ве ној ку
ти ји, ди мен зи је 79x63,5cm.

48. 1857. јaнуар 22, Но ви Сад 
Ди пло ма ко јом Град ско на чел ство Сло бод ног и кра
љев ског гра да Но вог Са да од ли ку је по ча сним гра ђан
ством срп ског па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа.
Хар ти ја, не мач ки је зик, 1 лист (ве ли ки фор мат), 
ди мен зи је 82,5x59cm, ру ко пис, очу ван, па пир ни пе чат. 

49. 1861. април 18, Беч
Ди пло ма ау стриј ског ца ра Фран ца Јо зе фа I ко јом се 
срп ски па три јарх Јо сиф Ра ја чић од ли ку је ба ро на том, 
уз упо тре бу пре ди ка та „фон Брин ски“ (prädikate von 
Brin ski).
 Пер га мент, не мач ки је зик, 4 ли ста, штам па но (об
лик књи ге твр дог по ве за), очу ва на, ди мен зи је 29x38cm, 
во шта ни пе чат у ме тал ној ку ти ји, укра ше на, гра фич
ки при каз гр ба на по себ ном ли сту. 

50. 1861. сеп тем бар 24, Беч
Де крет ау стриј ског ца ра Фран ца Јо зе фа I о од ли ко ва
њу срп ског па три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, Ор де ном Ле
о пол до вог Ве ли ког кр ста, при зна ња за ду го го ди шње 
упра вља ње цр квом и по ка за ну вер ност цар ском до му 
по себ но при ли ком не при ја тељ ских ин ва зи ја 1809. и 
1813. го ди не и до га ђа ја 1848. го ди не.
Пер га мент, не мач ки је зик, 6 ли сто ва, штам па но 
(об лик књи ге твр дог по ве за),ди мен зи је 29x37cm  
очу ва на во шта ни пе чат у ме тал ној ку ти ји. 



Снимци повеља
и диплома

СНИМ ЦИ 
ПО ВЕ ЉА И ДИ ПЛО МА





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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

те жупаније, према дипломи Фердинанда III



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



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



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

(Бачка жупанија)



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



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



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



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



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



28. 1788. Цар Јосиф II одобрава молбу Павла Хаџимихајлова (Haggi Michael),
поседника места Нови Бечеј у Торонталској жупанији, и додељује том месту

статус вароши са правом одржавања седмичних вашара



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



30. 1801. Чанадски каптол публикује наредбу о увођењу у посед издату од стране цара 
Франца II за загребачког бискупа Максимилијана Врховца– ратификација уговора о 

еквивалентној замени поседа у Војној граници за поседе у Банату између државе
и Загребачке бискупије 



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

„од Немеш Милетића“ 



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



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



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



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



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



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



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



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



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

подфишкала Торонталске жупаније



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



40. 1830. Препис сведочанства угарског краља Фердинанда I (1552) о дарованим
поседима на терирторији Липто жупаније Јаношу Мустафи (Mwztapha),

некада Турчину који је прешао у хришћанску веру



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

и показану верност



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

и показану верност



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

и показану верност



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

и показану верност



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

и показану верност
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Регистри

ИМЕН СКИ РЕ ГИ СТАР

Вла да ри и ду жно сни ци

Апа фи (Apa fi) Ми хаљ, кнез Тран сил ва ни је 1661–1690: 14
Ба та (Bat ha de Vat ha) Пал, под жу пан Но град ске жу па ни је: 7
(Ба то ри, Báthory) Иштван, пољ ски краљ 1575–1586, ве ли ки вој во да и кнез 

Тран сил ва ни је 1571–1586: 2
Бе кеш (Be kes de Cor ni ath) Га шпар, пре тен дент на Тра сил ван ски пре сто: 2
Вај дић Гр гур, (ива нић ки про ви зор): 4
До ми тро вић Пе тар, за гре бач ки би скуп 1611–1628: 4
Ја га тић Гр гур, под жу пан За гре бач ке жу па ни је и ви кар за гре бач ког би ску па: 4
Јо сиф II, цар Све тог рим ског цар ства 1765–1790, вла дар Хаб збур шке мо нар хи је 

1780–1790: 26, 28
Ле о полд I, цар Све тог рим ског цар ства 1658–1705, краљ Угар ске 1655–1705: 13, 

15–18
Кар ло VI,  цар Све тог рим ског цар ства и краљ Угар ске 1711–1740: 19
Ма ка ри је, ар хи е пи скоп Со лу на (1824–1830): 37
Мак си ми ли јан II,  цар Све тог рим ског цар ства 1564–1576, краљ Угар ске
1563–1576: 1
Ма ри ја Те ре зи ја, ца ри ца, кра љи ца Угар ске 1740–1780: 21, 22, 25, 27
Ма ђа сов ски (Mattyasovszky) Мел хи ор, под жу пан Трен чин ске жу па ни је: 12
Ме сић Ни ко ла Ма ти ја, ту ро пољ ски жу пан (1751–1754): 23
На да жди (de Nádasd/y) Пал, гроф, ве ли ки жу пан Ваш жу па ни је: 5
Не на до вић Па вле, ми тро по лит кар ло вач ки 1749–1768: 24
Пал фи (Pálffy ab Erdöd) Ја нош, па ла тин Кра ље ви не Угар ске 1741–1751: 20
Пе кри (Pe kry de Pe trowyna ) Ла још, ве ли ки жу пан Лип то жу па ни је: 1, 40
Стра ти ми ро вић Сте фан, ми тро по лит кар ло вач ки 1790–1836: 39, 44
Фе ја (Fe ja) Лу двиг, прав ни за ступ ник, под фи шкал То рон тал ске жу па ни је: 38

РЕ ГИ СТРИ
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Фе р ди нанд I,  цар Све тог рим ског цар ства 1558–1564, краљ Угар ске 1527–1563: 
40

Фер ди нанд II, цар Све тог рим ског цар ства 1620–1627, краљ Угар ске 1618–1625, 
над вој во да Ау стри је 1590–1637: 3, 6, 8

Фе р ди нанд III,  цар Све тог рим ског цар ства 1637–1657, краљ Угар ске 1625–1657: 
5, 9–12

Франц II (I), цар Све тог рим ског цар ства 1792–1806, ау стриј ски цар 1806–1835, 
краљ Угар ске 1792–1835: 29–31, 34–36, 38, 41–43

Франц Јо зеф I, цар Ау стри је и краљ Угар ске 1848–1916: 49, 50

Ко ри сни ци пра ва

Ал фел ди (Alföldy) Јо жеф и Фе ренц, пле ми ћи су по сед ни ци Не меш Ми ле тић у 
Бач кој: 31

Би бич (Bi bich) Иван и Лу ка (&), пле ми ћи у Тран сил ва ни ји по ре клом из Бу
гар ске: 20

Бом бар ди (von Bom bar di) Jозе ф Ан тон (&), по сед ник: 29, 36
Бран ко вић Вук, на во ди се као пре дак гро фа Ђор ђа Бран ко ви ћа: 16
Бран ко вић Ђор ђе, гроф из Тран сил ва ни је: 16
Ве се ле њи (de Wis selyen/ Wes selényi) Фе ренц, ко мор ник из Тран сил ва ни је: 2
Во ла рић Стје пан и Фра ња, пле ми ћи у Ба ји (Бач ка) по ре клом из Ту ро по ља: 23
Вр хо вац Мак си ми ли јан, за гре бач ки би скуп 1787–1827: 30
Ву ко вић Ву ко лај, вла сник  Бе рег соа у Та ми шкој жу па ни ји, син но во сад ског пле

ми ћа, тр гов ца и до бро тво ра Са ве Ву ко ви ћа: 34
Га лам бош (Ga lam bos) Иштван (&), пле мић из жу па ни је Хе веш и Спољ ни Сол

нок: 46
Ђар ма ти (Gyar mathy) Јо жеф, ста нов ник Без да на у Бач кој, пле мић по ре клом из 

Ђер ске жу па ни је: 45
Ен дре ди (Endrödy) Јо жеф и Ма ри ја (рођ. Kalmán), брач ни пар у раз во ду: 38
За ви доц ки (Zavidóczki de Ar va) Пал, пле мић из Тран сил ва ни је: 14
Исе куц (Is se kucz) Ми ха ел (&), гра ђа нин Ели за бе то по ља у Тран сил ва ни ји, пле мић: 25
Ја ке хи (Ja kehy de Ku saly) Бол ди жар, по сед ник из Тран сил ва ни је, дру га чи је Јакч/ 

Jakcs: 2
Ка лој (Kal loy) Ан драш (&), пле мић: 15
Ка ра чо њи (Karátsonyi) Јо жеф и Пал (&), пле ми ћи из Чон град ске жу па ни је: 41
Ме са рош (Mészáros) Лу кач и Пал, пле ми ћи: 10
Ма лез (de Ma la i se), пле мић ка по ро ди ца: 17
Ма ну и ли вић Мак сим, епи скоп вр шач ки (1829–1833) и те ми швар ски (1833–

1838): 42–44, 
Ми ко вић Аврам и Адам (&), пле ми ћи: 18
Мил харт (Mil hardt) Мар тин, пле мић: 8
Ми ри ло вић Мак сим (&), ар ма ли ста из Фел два ра у Бач кој: 22
Му ста фа Ја нош, Тур чин ко ји је пре шао на хри шћан ску ве ру: 1, 40
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Не ме ти (Némethy) Бол ди жар (&), пле мић у Но град ској жу па ни ји: 7
Ни ко лић Ан дреј, про та сом бор ски и но во сад ски: 24
Пру жин ски (Pru zinszky) Ја нош и Ђерђ, пле ми ћи у Трен чин ској жу па ни ји: 12
Ра ја чић Јо сиф, епи скоп дал ма тин ски 1829–1833 и вр шач ки 1833–1842, кар ло вач

ки ми тро по лит 1842–1848, па три јарх 1848–1861: 39, 42–44, 47–50
Са кал (Sza kal) Та маш (&), пле мић: 11
Си ме он Вре та ниј ки (Vret ha nia, Вре та нић), епи скоп мар чан ски 1609–1630: 3, 4 
Скио (Scio) Ан то ни је, пле мић по ре клом из Кра ље ви не Си ци ли је: 26
Стан ко вић Сте фан, кар ло вач ки ми тро по лит 1837–1841: 47
Ствр тец ки (Stvr teczky) Јо жеф и Ми хаљ, пле ми ћи у Пе тро ва ра ди ну (Но ви Сад) 

по ре клом из По жун ске жу па ни је: 20
Те рек Му ста фа (Török Mus zta fa) Фе ренц (&), пле мић из Бач ке: 1, 40
Фер ди нанд I, ау стриј ски цар 1835–1848, краљ Угар ске 1830–1848: 47
Фи ли стеи (Phi li stei de Ke ser) Ба лаж Пе тер (&): 6
Фло рис (Flo ris) Jанош (&), пле мић: 13
Хађ ма ши (Hagymásy) Пе тер (&), ка пе лан из Тол нан ске жу па ни је по ре клом из 

Ве спрем ске: 32
Ха то (Hatо) Мар тоњ и Ја нош, отац и син пле ми ћи: 5
Ха џи ми хај лов (Hag gi Mic hael) Па вле, по сед ник Но вог Бе че ја: 28
Чер њан ски (Cser nai Csernyánsyky) Ан драш, пле мић: 33
Ши моњ (Si mony) Ми хаљ, пле мић: 9

ГЕ О ГРАФ СКИ РЕ ГИ СТАР

Ме ста од зна ча ја

Ал шо Њек (Alsó-Nyék), ме сто у Тол нан ској жу па ни ји, H : 32
Ба ја: 23
Без дан: 45
Бе рег со (Be reghszo), ме сто у Та ми шкој жу па ни ји, да нас Beregsău Ma re (RO): 34
Вал по во, ме сто у Ви ро ви тич кој жу па ни ји, HR: 27
Го ми ри је, ма на стир , HR: 39
Гор њи Лу ка вец (Felsö Lu ka vecz), ме сто у Ту ро по љу, HR: 23
Дал ма ци ја: 39, 42, 43,
Де ва, Ху њад ска жу па ни ја, RO: 19
Ели за бет пољ, град у Тран сил ва ни ји, да нас Dumbrăveni (RO): 25
Јан ко вац, Бач ка: 1, 40
Ка та на (Ca ta na),  град на Си ци ли ји, да нас Ca ta nia (I): 26
Ко пи лов ци, BG: 19
Ла берс (La bers), дво рац у Ју жном Ти ро лу, I : 29
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Ле ве (Lövő),  ме сто у Бо дро шкој жу па ни ји, да нас Egerlövő (H): 46
Ли ска фал ва (Liz kaff al wa), ме сто у Лип тов ској жу па ни ји, да нас Lisková (SK): 1, 

40
Ли ка ва (Lyka wa), твр ђа ва у Лип тов ској жу па ни ји, SK: 1, 40
Мар ча, ма на стир и бр до у Кри же вач кој жу па ни ји, HR: 4
Ми хо љац, ме сто у Ви ро ви тич кој жу па ни ји, да нас До њи Ми хо љац (HR): 27
Не меш Ми ле тић, пле мић ко ме сто у Бач кој, да нас Све то зар Ми ле тић: 31
Но ви Бе чеј: 28
Но ви Сад: 20, 24, 48
Њи тра, да нас Ni tra (SK): 12 
Пе тро ва ра дин: 37
По куп ско, ме сто и вла сте лин ство у Вој ној гра ни ци, HR: 30
Пру жи на (Pru su na), по сед у Трен чин ској жу па ни ји , SK: 12
Се ге дин: 41
Си бо (Sybo), ва рош у Сол нок жу па ни ји, да нас Ji bou (RO): 2
Со лун (Sa lo nic co): 37
Сом бор: 21, 24
Ста ри Бе чеј: 41
Те ми швар: 35
То пу ско, ме сто и вла сте лин ство у Вој ној гра ни ци, HR: 30
Фел двар, да нас Бач ко Гра ди ште: 22
Ха дад, твр ђа ва у Сол нок жу па ни ји, да нас Ho dod (RO): 2
Хох штет но (Hoc hstet no),  ме сто у По жун ској жу па ни ји, да нас Vysoká pri Mo

ra ve (SK): 20
Хра сто ви ца, ме сто и вла сте лин ство у Вој ној гра ни ци, HR: 30
Чер на (Cser na), ме сто у Трен чин ској жу па ни ји, да нас Či er ne (SK): 33

Ме ста об ја вљи ва ња и по твр ђи ва ња

Ба ја: 1, 40
Бач: 23
Ба чи (Bátsi): ме сто у Ху њад ској жу па ни ји, да нас Băcia (RO): 19
Беч (Wi enn/ Vi en na): 1, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37, 

38, 42, 43, 47, 49, 50
Бр но (Bru na, Brün): град у Мо рав ској: 17
Бу дим: 27
Вај да Ху њад, град у Ху њад ској жу па ни ји, да нас Hu ne do a ra (RO): 14
Вил на (Вил њус): 2
Грац: 3
Ђен ђеш/ Пи шпе ки (Gyöngyös/ Püspöki), град у Хе ве шкој жу па ни ји (H):  46
Ђер: 45
За врш је, HR: 4
Ин сбрук: 1, 29, 36, 40
Је гра (Agria, Eger), град у Хе ве шкој жу па ни ји (H): 16, 46
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Кон стан ти но пољ (Пе ра): 37
Ку ри ло вец, ме сто у Ту ро по љу, да нас  део Ве ли ке Го ри це (HR): 23
Лак сен бург (La xen burg), ре зи ден ци о ни дво рац крај Бе ча: 16, 18, 46
Ло шонц (Lo sonch), град у Но град ској жу па ни ји, да нас Lu če nec (SK): 7
Ма ђар Овар, град у Мо шоњ ској жу па ни ји, да нас Mo son magyaróvár (H): 10
Ма ко, град у Ча над ској, да нас Makó у Чон град ској жу па ни ји (H): 41
Но ви Сад: 48
Ној штат (Neo stadt): 15
Па па (Pápa), град у Ве спрем ској жу па ни ји (H): 10, 32
Па риз: 35
Пе шта: 33, 41
По жун, да нас Бра ти сла ва (SK): 7, 10
Сек сард (Se xárd), град у Тол нан ској жу па ни ји (H): 32
Семnц (Szempcz): ме сто у По жун ској жу па ни ји, да нас Se nec (SK): 20
Сент Ми клош, ме сто у Шо проњ ској жу па ни ји, да нас Fertőszentmiklós (H):  10
Си бињ (Ci biny, Nagy Sze beny): град у Тран сил ва ни ји, да нас Si biu (RO): 19, 25
Со лун (Sa lo nic co): 37
Сом бор: 21, 31
Срем ски Кар лов ци: 24, 39
Те ми швар: 30, 34
Трен чин, град у исто и ме ној жу па ни ји, SK: 12, 33
Фи лек (Fülek), твр ђа ва, SK : 46
Цик ман тор (Czikmántor), ме сто у Ки кул ској жу па ни ји, да нас Țig man dru (RO): 

25
Шар вар (Sárvár), град у Ваш жу па ни ји (H): 5
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Ар хив ски из во ри

Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, Бач кобо дро шка жу па ни ја (Фонд 2).
Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, Та ми шка жу па ни ја (Фонд 10).
Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, То рон тал ска жу па ни ја (Фонд 11).
Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад, Збир ка по ве ља и ди пло ма (Фонд 398).

Об ја вље ни из во ри

• Laj čo. Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja, Som bor (1688–1849), Ana li tič ki in ven tar 
(1688–1728), VI II/1, Srem ski Kar lov ci 1987. Лај чо Мат ко вић, Бач кобо дро шка 
жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1688–1728), 
VI II/1, дру го, пре ра ђе но из да ње (при ре дио С. Ра до ва но вић), Но ви Сад 1999.

• Mi lan Ja ko vlje vić, Laj čo Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja (1688–1849), Ka ta log 
oda bra nih re ge sta (1729–1755), VI II/2,  No vi Sad 1991.

• Laj čo Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja (1688–1849), Ka ta log oda bra nih re ge sta 
(1756–1770), VI II/3,  No vi Sad 1992.

• Laj čo Mat ko vić, Bač kobo droš ka žu pa ni ja (1688–1849), Ka ta log oda bra nih re ge sta 
(1771–1779), VI II/4,  No vi Sad 1993.

• Лај чо Мат ко вић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них ре
ге ста (1780–1784), VI II/5, Но ви Сад 1994.

• Лај чо Мат ко вић, Та ди ја Гро син гер, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка
та лог ода бра них ре ге ста (1785–1787), VI II/6, Но ви Сад 1995.

• Лај чо Мат ко вић, Та ди ја Гро син гер, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка
та лог ода бра них са др жа ја до ку ме на та (1788–1789), VI II/7, Но ви Сад 1996.

• Лај чо Мат ко вић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са
др жа ја до ку ме на та (1790–1793), VI II/8, Но ви Сад 1997.

• Лај чо Мат ко вић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са
др жа ја до ку ме на та (1794–1800), VI II/9, Но ви Сад 1998.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
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• Де јан Јак шић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са др
жа ја до ку ме на та (1801–1805), VI II/10, Но ви Сад 2005. 

• Де јан Јак шић, Бач кобо дро шка жу па ни ја (1688–1849), Ка та лог ода бра них са др
жа ја до ку ме на та (1806–1809), VI II/11, Но ви Сад 2014.

*
• Вла ди слав М. То до ро вић, Та ми шка жу па ни ја (1779–1849), Ана ли тич ки ин вен

тар (1731–1782), XIV/1, Но ви Сад 2005.
• Ми тар М. Кре јић, Та ми шка жу па ни ја (1779–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја 

до ку ме на та (1782–1784), XIV/ 2, Но ви Сад 2008.
• За гор ка Ава ку мо вић, Та ми шка жу па ни ја (1779–1849), Ка та лог ода бра них са

др жа ја до ку ме на та (1785–1790), XIV/ 3, Aрхив Вој во ди не, Но ви Сад 2015.
*

• Де јан Јак шић, То рон тал ска жу па ни ја (1731–1849), Ка та лог ода бра них са др жа ја 
до ку ме на та (1731–1785), XV/1, Но ви Сад 2008; 

• Ол ги ца Тр бо је вић, То рон тал ска жу па ни ја (1731–1849), Ка та лог ода бра них са
др жа ја до ку ме на та (1786–1790), XV/2, Но ви Сад  2011; 

• Ол ги ца Тр бо је вић, То рон тал ска жу па ни ја (1731–1849), Ка та лог ода бра них са
др жа ја до ку ме на та (1791–1795), XV/2, Но ви Сад 2017.

*
• Јо ван Вал ра бен штајн, Илир ска двор ска ко ми си ја, де пу та ци ја – Беч 1745–1777. 

Co mis sio, De pu ta tio Au li ca in Tran ssil va ni cis, Ba na ti cis et Illyri cis – Wi en, Ана ли
тич ки ин вен тар, XI II/1,Но ви Сад 2000. 

• Јо ван Вал ра бен штајн, Јо ван Ка ра ба, Илир ска двор ска ко ми си ја, де пу та ци ја – Беч 
1745–1777. Co mis sio, De pu ta tio Au li ca in Tran ssil va ni cis, Ba na ti cis et Illyri cis – Wi
en, Ана ли тич ки ин вен тар, XI II/2, Но ви Сад 2010.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА
 
Ода бра на  ли те ра ту ра

•Азбуч ник Срп ске пра во слав не цр кве по Ра до сла ву Гру ји ћу, Бе о град 1993.
•Stje pan An to ljak, Po moć ne isto rij ske na u ke, Kra lje vo 1971.
•An to ni us Bar tal, Glos sa ri um me di ae et in fi mae la ti ni ta tis reg ni Hun ga ri ae, Lip si ae 1901.
•Sla ven Ba čić, Po ve lje slo bod nih kra ljev skih gra do va Su bo ti ce, Som bo ra i No vog Sa da, 

Su bo ti ca 1995.
•Ду ши ца Бо јић, По ве ље и ди пло ме од 17. до 20. ве ка, Бе о град 2011.
•Sa mu Bo rovszky, Bács bo drog vármegye, II, Bu da pest 1909.
•Вла дан Га ври ло вић, Пле мић ке по ве ље код Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 

XVII до сре ди не XIX ве ка, Ис тра жи ва ња 15 (2004), Но ви Сад, 171–181.
•Ан тун Вик тор Ду и шин, Пле мић ке по ро ди це II, Вој во ди на II, Но ви Сад 1940, 

155–163.
•Исто ри ја срп ског на ро да, II I–V, Бе о град 1994.
•Ми тар М. Кре јић, Ад ми ни стра тив ноте ри то ри јал на по де ла Ју жне Угар ске у XVI

II ве ку, Ки кин да 2010.



•Бог дан Ле кић, Ар хи ви сти ка, Бе о град 2006.
•Лек си кон срп ског сред њег ве ка, при ре ди ли Си ма Ћир ко вић и Ра де Ми хаљ чић, Бе

о град 1999.
•Ми ло ва но вић Су за на, Алек сан дар Пе ти је вић, Па три јарх Јо сиф Ра ја чић (1785–

1861), Но ви Сад 2005.
•По ве ља Сло бод ног кра љев ског гра да Сом бо ра, при ре ђи вач Ми лан Сте па но вић, 

Сом бор 2008.
•Ду шан Ј. По по вић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни, Књ. 1–3, Но ви Сад 1957–1963.
•Ду шан Ј. По по вић– Ан тун Вик тор Ду и шин, Пле мић ке по ро ди це I, Вој во ди на II, 

Но ви Сад 1940, 138–154.
•Ду шан Ј. По по вић, Плем ство, Вој во ди на II, Но ви Сад 1940, 111–137.
•При руч ни ви ше је зич ни реч ник за ар хи ви сте: реч ник за об ра ду ста ре ар хив ске гра

ђе на ла тин ском, не мач ком и ма ђар ском је зи ку ко ја се чу ва у ар хи ви ма у АП 
Вој во ди ни, при ре ди ли Зо ран Сте ва но вић, Де јан Јак шић и др, Но ви Сад 2012.

•Реч ник срп ског је зи ка, Но ви Сад 2011.
•Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, књ. III, Бе о град 1965.
•Срп ски би о граф ски реч ник, I–V, Но ви Сад 2004–2011.
•Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој мо ва, Бе о

град 1990.

Во ди чи

•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Su bo ti ca, Sve ska 1, Srem ski Kar lov ci 1970.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Sen ta, Sve ska 2, Srem ski Kar lov ci 1972.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Srem ska Mi tro vi ca, Sve ska 3, Srem ski Kar

lov ci 1972.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Pan če vo, Sve ska 4, Srem ski Kar lov ci 1973.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Ki kin da, Sve ska 5, Srem ski Kar lov ci 1974.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Аrhiv Voj vo di ne – Srem ski Kar lov ci, Све ска 6/I, Srem ski 

Kar lov ci 1977.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Zre nja nin, Sve ska 7, Srem ski Kar lov ci 1979.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv No vi Sad, Sve ska 8, Srem ski Kar lov ci 1981.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Be la Cr kva, Sve ska 9, Srem ski Kar lov ci 

1983.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Isto rij ski ar hiv Som bor, Sve ska 10, Srem ski Kar lov ci 1985.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Аrhiv Voj vo di ne – No vi Sad, Све ска 6/II, No vi Sad 1991.
•Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve: Аrhiv Voj vo di ne – No vi Sad, Све ска 6/III, No vi Sad 1992.
•Во дич кроз ар хив ске фон до ве: Ар хив Вој во ди не – Но ви Сад, Све ска 6/IV, Но ви Сад 

1993.
*

•Ar hiv ski fon do vi i zbir ke u ar hi vi ma i ar hiv skim ode lje nji ma SFRJ: SAP Voj vo di na, glav ni 
ured nik Sre do je La lić, Be o grad 1977.

•Во дич кроз ар хив ске фон до ве Ар хи ва Вој во ди не, Све ска 1, Но ви Сад 1999.
•Во дич кроз ар хив ске фон до ве Исто риј ског ар хи ва Зре ња нин, Зре ња нин 2007.
•Во дич кроз ар хив ске фон до ве Исто риј ског ар хи ва Су бо ти ца, Су бо ти ца 2011.
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Из да вач
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Ар хив Вој во ди не
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Ре цен зент
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