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НАПОМЕНА КОРИСНИКУ 
 
 
 

Пред нама је друга свеска Водича кроз архивске фондове 
Историјског архива Зрењанин која садржи описе 211 фондова, од 
броја 211 до 421, оним редоследом како су вођени у Регистру 
фондова Историјског архива Зрењанин. У предговору прве свеске 
Водича кроз архивске фондове приказан је историјат Историјског 
архива Зрењанин и подаци о архивској грађи. Због тога 
заинтересоване кориснике за ове податке упућујемо на Предговор 
прве свеске Водича кроз архивске фондове Историјског архива 
Зрењанин.  

 Описани фондови садрже основне податке: број фонда, 
назив, седиште ствараоца, временски распон фонда и временски 
распон архивске грађе. Број фонда у наслову узет је из Регистра 
фондова, назив архивског фонда је последњи назив који је 
стваралац фонда имао или име под којим је најдуже деловао, 
односно под којим је најпознатији. Назив фонда у загради је назив 
на страном језику који представља оригиналан назив ствараоца 
фонда у тренутку када је престао да постоји. Седиште ствараоца 
фонда је име града или насељеног места где је било његово 
седиште када је престао да ради. Распон година ствараоца фонда 
налази се у загради и означава када је стваралац фонда почео да 
ради и када је престао са радом. Ако уместо године стоји знак 
питања „?” значи да недостају подаци о времену оснивања или 
времену престанка рада, или ако после цртице нема године 
престанка рада, значи да творац фонда још увек ради. Распон 
година без заграде представља време од када је сачуван 
најстарији и најмлађи спис. Поред неких наслова налази се 
звездица за коју је у фусноти наведен претходни назив фонда из 
првог издања Водича кроз архивске фондове из 1979. године.  

У рубрици „Основни подаци о фонду” дати су подаци о 
количини архивске грађе, језику којим је писана, степену 
сређености, која су информативна средства израђена (историјска 
белешка, сумарни и аналитички инвентар, регистри), а под 
„Kатегоризацијом” дати су подаци само за фондове од великог и 
изузетног значаја, док за остале фондове, за које се подразумева 
да су културна добра, нема никакве назнаке. Категоризација 
фондова од великог значаја извршена је када је усвојена Листа 
архивске грађе одвеликог значаја на седница Управног одбора 
Архива Србије 21. децембра 1998. године. Фондови од изузетног 
значаја категорисани су доношењем Одлуке о утврђивању 
архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима на 
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седници Народне скупштине Републике Србије 1998. године.1 
За историјат ствараоца фонда коришћени су службени листови, 

монографске и серијске публикације, архивска грађа фондова и 
збирки. Подаци о раду ствараоца су негде опширни и детаљни, а 
негде су врло оскудни, што је зависило од степена сачуваности 
архивске грађе и степена сређености фондова.  

Рубрика „Основне карактеристике садржаја” има за циљ да 
информише о томе шта садржи архивски фонд и какве све 
информације могу да се добију из садржаја архивске грађе.  

На крају ове свеске Водича налази се Класификациона шема 
где су фондови груписани по групама и подгрупама делатности, по 
редоследу како су приспели у Архив. Иза шеме налази се Именски 
и Географски регистар и Упоредне таблице. 
 Бројеви књига и кутија у фуснотама одговарају редним 
бројевима сумарног инвентара наведеног фонда. 

Класификациону шему, Именски и Географски регистар као 
и описе фондова од броја 211 до 319 и од 358 до 421, саставила је 
Верица Николић, а описе фондова од 320 до 357 саставила је 
Тања Милошевић.  
 Сређена и обрађена архивска грађа доступна је свим 
заинтересованим корисницима, како у приватноправне тако и у 
научноистраживачке, образовне и друге сврхе. Адреса за 
посетиоце Архива је следећа: Историјски архив Зрењанин, 
Зрењанин, Трг слободе 10, а информације се могу добити 
телефоном 023 / 564 322 или факсом 023 / 564 322 у току радног 
времена од 7 до 15 часова. Е-маил адреса је: 
инфо@arhivzrenjanin.org.rs 

Поред архивске докуметнације, истраживачима је на 
располагању и богат библиотечки фонд. За копирање докумената 
и другог писаног материјала истраживачи могу да користе 
фотокопир апарат.  
  

                                                
1  Службени гласник Републике Србије, бр. 42/1998, стр. 992. 

mailto:info@arhivzrenjanin.org.rs
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА 

 
 

070  Историјски архив Зрењанин  
АВНОЈ  Антифашистичко веће националног 

ослобођења Југославије 
АП  Аутономна Покрајина  
АПВ  Аутонома Покрајина Војводина  
АФЖ  Антифашистички фронт жена  
БББ  Банат, Бачка и Барања  
бр.  број  
В. Бечкерек  Велики Бечкерек  
г. година  
ГНО  Градски народни одбор  
ГНОО  Градски народноослободилачки одбор  
ГНОВ  Главни народни одбор Војводине  
ГИОНСАПВ  Главни извршни одбор Народне скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине 

ГОССРНС Градски одбор Социјалистичког савеза 
радног народа Србије 

др.  друго  
др доктор 
ДФЈ  Демократска Федеративна Југославија  
ИБ  Информбиро  
ИАЗ  Историјски архив Зрењанин  
ИПК  Индустријско пољопривредни комбинат  
к.  кутија  
књ.  књига  
КПЈ  Комунистичка партија Југославије  
КПС  Комунистичка партија Србије  
кут. кутија 
м метар 
МНО  Месни народни одбор  
МНОО  Месни народни одбор општине  
НИП  Новинско издавачко предузеће  
НО  Народноослободилачки одбор  
НОБ  Народноослободилачка борба  
НОВ  Народна ослободилачка војска  
НОВЈ  Народноослободилачка војска Југославије  
НОО  Народни одбор општине  
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НОП Народноослободилачки покрет 
НОР  Народноослободилачки рат  
НР  Народна Република  
НРС  Народна Република Србија  
НФ  Народни фронт  
пред.  предмет  
ПO  Партизански одред  
ПОЈ  Партизанске ослободилачке јединице  
РВИ  Ратни војни инвалиди  
САПВ  Социјалистичка Аутономна Покрајина 

Војводина  
ОК СКС  Општински комитет Савеза комуниста 

Србије  
СК  Савез комуниста  
СКОЈ  Савез комунистичке омладине Југославије  
СКЈ Савез комуниста Југославије 
СКС  Савез комуниста Србије  
СНО  Срески народни одбор  
СНОО  Срески народноослободилачки одбор  
СО Скупштина општине  
с.о.ј.  са ограниченим јемством  
СРЗ  Сељачка радна задруга  
СРС  Социјалистичка Република Србија  
ССЗЗ Срески савез земљорадничких задруга 
ССЈ Савез синдиката Југославије 
ССРН Социјалистички савез радног народа  
стр.  страна  
СУБНОР Савез удружења бораца 

народоослободилачког рата 
СФРЈ  Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија  
УНД  Управа народних добара  
Ф.  Фонд  
ФНРЈ  Федеративна Народна Република 

Југославија  
ЦК Црвени крст 
ЦК СКС  Централни комитет Савеза комуниста 

Србије  
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Ф. 211  ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "МИХАЈЛОВО" - 
ЗРЕЊАНИН (1950-1959), 1949-1960.* 

 

 
Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 8; к. 20; 2,54 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Радничког савета и Управног одбора; 
деловодни протоколи, програми производње, пројекти о изградњи, 
лични картони радника и службеника, општа преписка и платни 
спискови. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Пољопривредно добро "Михајлово" у Зрењанину основано је 
1. септембра 1950. године, а на основу решења Владе НР Србије 
од 17. августа 1950. године. Регистрација код Окружног 
привредног суда у Зрењанину је извршена тек 1955. године под 
бројем Фи. 658/1955.2 Оно је најпре носило назив Предузеће за 
тов и одгој свиња "Михајлово" са седиштем у Зрењанину све до 
25. јуна 1954. године, када су на седници Управног одбора 
усвојена нова правила пословања и нови назив: Пољопривредно 
добро "Михајлово" у Михајлову.3 

Нисмо дошли до податка када је ствараоц фонда променио 
седиште, али је последњи назив Пољопривредно добро 
"Михајлово" у Зрењанину. 

Пољопривредно добро "Михајлово" у Зрењанину радило је 
до 16. јануара 1959. године, када је на седници Радничког савета 
Пољопривредног добра "Зрењанин" у Зрењанину одлучено да се 
Пољопривредна добра: "Арадац", "Михајлово", "Мужља" и 
"Пољопривреда" припоје Пољопривредном добру "Зрењанин" у 

                                                
*
 У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 

Пољопривредно добро "Михајлово"-Михајлово (1945-1959. 
2  070, Ф. 211, Пољопривредно добро "Михајлово"-Зрењанин (1950-1959), 1949-
1960, Решење Окружног привредног суда бр. к. 11, бр. пред. бб/1957. 
3  Исто, Записници Радничког савета из 1954. године, бр. к. 9, бр. пред. 
Записници. 
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Зрењанину од 1. јануара 1959. године, а на основу решења 
Народног одбора општине Михајлова.4  

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" у 
Зрењанину 1970. године. Иако је стваралац фонда престао са 
радом 1959. године, Матична књига службеника је вођена до 
1960. године. Такође се међу картицама о зарадама налазе и 
Лични картони са подацима о зарадама из 1949. године, премда је 
ствараоц фонда почео са радом 1950. године. 

 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 
Ф. 212 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ 

- НОВО МИЛОШЕВО (1945-?), 1945-1959. 

 
 
Основни подаци о фонду 

 
Количина архивске грађе: књ. 10; к. 1; 0,26 m  
Језик грађе: српски  

Степен сређености: несређен 

Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Управног одбора, деловодни протокол, 
евиденциона књига радних дана, евиденциона књига удела и 
чланства, главна збирна књига, књига обрачуна са задругарима, 
завршни рачун. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Земљорадничка задруга за набавку и продају из Новог 
Милошева је основана на оснивачкој скупштини 20. априла 1945. 
године под називом Задруга за набавке и продају с.о.ј. у Беодри, 
са задатком да набавља животне намирнице, одећу, обућу, гориво, 
предмете покућства, предмете за пољопривредну производњу, 
                                                
4  Исто, Записници Радничког савета из 1959. године, бр. к. 9, бр. пред. 
Записници. 
  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Земљорадничка задруга с.о.ј. Ново Милошево (1945-1959). 
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пољопривредне производе, да прима улоге за штедњу, да 
прикупља средства за пословање закључивањем зајмова; да 
прима земљорадничке производе задругара и да се стара о 
њиховој продаји; да прима улоге и штедњу својих чланова; да 
подиже зајмове за своје пословање од сродних установа ако нема 
сопствена средства и да ради на привредном просвећивању својих 
чланова. Пословни удео био је 100 динара а трајање задруге било 
је неограничено.5 

Основним законом о задругама из 1946. године регулисано 
је оснивање свих задруга, које су биле добровољне економске 
организације радног народа, основане у интересу унапређења 
привреде. Органи задруге су били: скупштина задругара, управни 
одбор и контролни одбор.6  

Задруга је 1947. године на Скупштини задругара донела 
одлуку да се Задрузи за набавке и продају с.о.ј. из Милошева 
припоји Задруга за набавке и продају из Драгутинова и том 
приликом је добила назив Земљорадничка задруга за набавке и 
продају у Милошеву. Ово спајање извршено је под условом да 
обим јемства буде двоструки износ од удела, а пословни удео 200 
динара и да примајућа задруга преузима све обавезе на себе 
припојене задруге.7 

На основу Наредбе о регистрацији задружних организација, 
занатских радњи и радионица8 коју је издало Министарство 
финансија 1950. године, извршена је пререгистрација 1952. 
године и упис у Задружни регистар Среског народног одбора среза 
потиског у Новом Бечеју, односно Повереништва за финансије 
овог среза.9  

Нисмо дошли до податка докле је радила Земљорадничка 
задруга за набавку и продају у Новом Милошеву. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године од Земљорадничке задруге за 
набавку и продају из Новог Милошева. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

                                                
5  070, Ф. 484, Окружни суд-Бечкерек (Зрењанин) (1941-1944), 1876-1952, 
Задружни регистар 1942-1948, бр. књ. 27, стр. 153. 
6  Службени лист ФНРЈ, бр. 59/1946, стр. 677. 
7  070, Ф. 484, Окружни суд-Бечкерек (Зрењанин) (1941-1944), 1876-1952, 
Задружни регистар 1942-1948, бр. књ. 27, стр. 154. 
8  Службени лист ФНРЈ, бр. 50/1950, стр. 854. 
9  070, Ф. 484, Окружни суд-Бечкерек (Зрењанин) (1941-1944), 1876-1952, 
Задружни регистар 1942-1948, бр. књ. 27, стр. 154. 
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Ф. 213  ФАБРИКА ОБУЋЕ "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ" 

- ЗРЕЊАНИН (1944-1960), 1945-1953. 

 
 
Основни подаци о фонду 

 
Количина архивске грађе: књ. 8; к. 23; 2,45 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема  
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, поверљиви деловодни протокол, 
строго поверљива преписка, матичне књиге радника и 
службеника; књига ударника, новатора и револуционара; 
записници, извештаји и анализе о раду и производњи; правила, 
тарифни правилник, персонални досијеи, платни спискови, 
завршни рачуни, ликвидациони списи. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Фабрика обуће "Јован Трајковић" у Зрењанину основана је 
на основу одлуке Војне области за Банат, Одељак за индустрију и 
рударство 31. октобра 1944. године, а почела је да ради 1. 
фебруара 1945. године. Фабрика је била опремљена машинама 
предратних обућарских задруга и предузећа из: Краљевићева и 
Дебељаче и носила је назив Државна фабрика обуће у 
Петровграду. У почетку Фабрика је искључиво радила само за 
потребе војске, а од августа 1945. године прешла је на израду 
обуће за цивилна лица. Капацитет фабрике је у почетку био око 
100 пари дневно да би се касније повећала производња на пет 
хиљада месечно.10 

Године 1947. Фабрика је променила назив у Творница обуће 
"Јован Трајковић" у Зрењанину.11  

На основу Решења Градског народног одбора Зрењанин од 
29. децембра 1950. године Творници су припојене Обућарска 
радионица и Сарачко-седларска радионица из Градског занатског 
предузећа заједно са основним средствима. Овим је проширен 
предмет пословања па се Творница бавила производњом готове 
обуће, осталих кожних производа и вршењем разних услуга. Била 
                                                
10  070, Ф. 213, Фабрика обуће "Јован Трајковић"-Зрењанин (1944-1960), 1945-
1953, Записник о комисијском прегледу Државне фабрике обуће Петровград 
1946. године, бр. к. 10, бр. пред. бб/1946. 
11  Исто, Решење о упису у Државни привредни регистар, бр. к. 10, бр. пред. 
4/1947. 
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је под административно-оперативним руководством Извршног 
одбора Градског народног одбора Зрењанин.12  

Године 1951. Творница обуће "Јован Трајковић" у 
Зрењанину је променила назив у Фабрика обуће "Јован Трајковић" 
у Зрењанину.13 

Имала је одељење ручне израде обуће, које се 1952. 
године, по одлуци Радничког савета, издвојило од Фабрике као 
радионица за ручну израду обуће под називом Обућарска 
радионица. Машински део рада, односно индустријску производњу 
наставила је да води Фабрика.14  

Фабрика је имала негативно пословање у току 1952. године 
и неке продавнице је морала да затвори, па је због тога на 
седници Градског већа НО града Зрењанина 23. априла 1953. 
године донешена одлука да се Фабрика обуће "Јован Трајковић" 
ликвидира.15 

Ликвидација је одлагана, тако да је ликвидациони поступак 
трајао до 10. фебруара 1960. године, када је НОО Зрењанин на 
својој седници Већа произвођача донео закључак о коначној 
ликвидацији.16 

 
Историјат фонда: 

Нема података када је и од кога преузет фонд. 
 

Степен сачуваности: 
Списи и књиге су мањим делом сачувани. 

 
 
 

Ф. 214  ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "СЕРВО МИХАЉ" 

- ЗРЕЊАНИН (?-1958), 1945-1958.* 

 

 
Основни подаци о фонду 

 
Количина архивске грађе: књ. 36; к. 2; 0,60 m 
Језик грађе: српски и мађарски  
Степен сређености: сређен 
                                                
12  Исто, Решење о припајању, бр. к. 10, бр. пред. 11/1951. 
13  Исто, Печат, бр. к. 18, бр. пред. 209/1951.  
14  Исто, Решење НО града Зрењанина о издвајању, бр. к. 1, бр. пред. 38/1952. 
15  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записник са седнице Градског већа и Већа произвођача 1953. године, бр. 
књ. 15/1953. 
16  Исто, Записник са седнице Већа произвођача 1960. године, бр. књ. 29/1960. 
* У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Осмогодишња школа "Серво Михаљ"-Зрењанин (1945-1960). 
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, уписнице и дневници рада ученика 
Основне школе бр. 4, књига наредаба Основне школе бр. 4 "Серво 
Михаљ" и Основне школе "Никола Тесла", записници са поправних 
и приватних испита, записници са седница Школског одбора, 
постављења учитеља и наставника, статистички подаци, општа 
преписка, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до податка када је почела са радом 
Осмогодишња школа "Серво Михаљ" у Зрењанину. 

Осмогодишња школа "Серво Михаљ" у Зрењанину је на 
почетку рада била четвороразредна и носила је назив: Основна 
школа са мађарским наставним језиком Петровград, а од 1946. 
године носила је назив Основна школа број 4 Зрењанин.17 По 
наставном програму и плану за основне школе из 1945. године, 
Основна школа је била осморазредна и делила се на нижу и вишу 
основну школу. Привремено су одобрени наставни планови и 
програми који су били на снази до 6. априла 1941. године, а који 
су донешени 15. јула 1933. за нижу и 26. августа 1932. године за 
вишу основну школу са извесним изменама које је предвиђало 
Упутство Војне области за БББ од 11. новембра 1944. године.18  

Решењем Народног одбора градске општине у Зрењанину 
1955. године ова нижа основна школа је прерасла у 
осмогодишњу19 и добила је назив: Осмогодишња школа "Серво 
Михаљ" у Зрењанину.20  

Школа је радила до 1958. године, када се припојила 
Осмогодишњој школи "Иво Лола Рибар", која је том приликом 
променила назив у: Основна школа "Никола Тесла" у Зрењанину.21 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1973. године од Основне школе "Никола 
Тесла" из Зрењанина. 
                                                
17  070, Ф. 214, Основна школа "Серво Михаљ"-Зрењанин (?-1958), 1945-1958, 
Печат, бр. к. 37, бр. пред. 67/1946. 
18  Службени лист Војводине, бр. 1/15/1945, стр. 14.  
19  070, Ф. 214, Основна школа "Серво Михаљ"-Зрењанин (?-1958), 1945-1958, 
Решење о укидању основне и оснивање осмогодишње школе, бр. к. 37, бр. пред. 
194/1955. 
20  Исто, Решење о оснивању и називу школе, бр. к. 37, бр. пред. 196/1955. 
21  Исто, Извештај са одржане заједничке седнице Школских одбора, бр. к. 38, 
бр. пред. 497/1958. 
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Књига Записници са се седница Наставничког већа (савета) 
1955-1962. вођена је континуирано тако да садржи архивску 
грађу за фонд Ф. 214, Осмогодишња школа "Серво Михаљ" – 
Зрењанин (?-1958), 1945-1958. и фонда Ф. 460, Основна школа 
"Никола Тесла" (1958-1973), 1955-1973. Одложена је у фонд Ф. 
460.  

 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване.  

 
 
 

Ф. 215  НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА  
– ЗРЕЊАНИН (1945-1954), 1945-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 22; к. 2; 0,55 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Наставничког већа, деловодни протоколи, 
дневници рада школе за: болничарке, дечје неговатељице и 
бабице; преписка, платни спискови. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Нижа медицинска школа у Зрењанину почела је да ради 
1945. године као више течајевa. После Другог светског рата у 
Петровграду основан је течај за оспособљавање нижег 
медицинског кадра, односно отворена су четири шестомесечна 
средње-медицинска течаја и то: за медицинске сестре 
(болничарке), за дечје сестре (дечје неговатељице), за помоћне 
бабице и за медицинске лаборанте. Право на упис течаја имали су 
сви који су навршили 18 година, а нису старији од 28 година и да 
су завршили малу матуру или народну основну школу.22 

                                                
22  070, Ф. 215, Нижа медицинска школа интернатског типа-Зрењанин (1945-
1954), 1945-1954, Окружница Среског народноослободилачког одбора о 
оснивању течајева, бр. к. 23, бр. пред. бб/1945. 
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Решењем Повереништва за народно здравље ГИОНСАПВ У 
Новом Саду 9. септембра 1947. године отворена је Школа за 
бабице у Зрењанину у Улици Хајдук Вељка бр. 7, уместо ранијег 
Течаја за бабице. Школа је била интернатског типа.23 

Течајеви за болничарке и неговатељице су прерасли у 
школу почетком 1949. године када је решењем Повереништва за 
народно здравље Нови Сад укинута у Зрењанину Школа за 
болничарке, а отворена је Школа за неговатељице у Змај Јовиној 
улици бр. 40, која је почела са радом фебруара 1949. године. 
Настава је трајала 10 месеци без прекида током летњег распуста, 
а пракса се одржавала при Црвеном крсту у Зрењанину.24  

Школа за бабице у Зрењанину и Школа за неговатељице у 
Зрењанину спојиле су се 1950. године у једну и добиле назив 
Нижа медицинска школа интернатског типа у Зрењанину.25 
Решењем ГИОНСАПВ 17. априла 1952. године ова школа је 
проглашена за установу покрајинског значаја.26  

У исто време у Зрењанину је радила Средња медицинска 
школа (била је у улици Стевице Јовановић бр. 7). У овој школи су 
се уписивали ученици после завршене основне школе док су се и 
Нижој медицинској школи уписивали ученици између осамнаесте и 
тридесет шесте године живота.27  

Нижа медицинска школа интернатског типа у Зрењанину 
припојена је Средњој медицинској школи у Зрењанину на основу 
решења Савета за народно здравље и социјалну политику 
ГИОСНАПВ и на основу решења директора Средње медицинске 
школе (Школе за лекарске помоћнике) у Зрењанину 10. маја 1952. 
године.28 

Нисмо дошли до података зашто је школа наставила да 
ради, па су школске 1953/54. године ученици последњи пут 
уписани у Нижу медицинску школу. Пошто је 1954. године у овој 
школи било само 11 ученица за бабице, дипломски испит су 
полагале у Школи за бабице у Београду, која је од 1952. године 
имала ранг средње школе.29 Решењем бр. 8146/1954. године 
Секретаријата за просвету и културу НОО Зрењанин Нижа 
медецинска школа у Зрењанину је ликвидирана. 

 

                                                
23  Исто, Допис управи поште, бр. к. 23. бр. пред. 43/1947. 
24  Исто, Записници са седница Наставничког савета 1949-1954, бр. књ. 1/1949. 
25  Исто, Допис Повереништва за народно здравље ГИОНОАПВ о спајању, бр. к. 
23, бр. пред. 157/1950. 
26  Исто, Решење НОО о проглашењу, бр. к. 24, бр. пред. 54/1952. 
27  Исто, Допис Савета за народно здравље и социјалне политике ГИОНСАПВ, бр. 
к. 24, бр. пред. 17/1952. 
28  Исто, Записник Комисије о извршеном спајању, бр. к. 24, бр. пред. бб/1952. 
29  Исто, Допис Савета за народно здравље и социјалну политику, група за 
школство, НРС, бр. к. 24, бр. пред. 132/1954. 
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Историјат фонда: 
Фонд је преузет 1959. године од Школе за медицинске 

сестре из Зрењанина. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 216  НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА  
- ЗРЕЊАНИН (1945-1950), 1944-1950. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 17; к. 6; 1,34 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Деловодни протоколи, уписнице, наредба о оснивању нижих 

гимназија, статистички извештаји, решења о постављењу и 
разрешењу наставног кадра, правилник о полагању испита, 
школски извештаји, извештаји о опредељењу ученика за стручне 
школе, одлуке о оснивању школских савета, записници са 
поправних испита, упутства о сузбијању неписмености, 
одржавање курсева марксизма и лењинизма за наставнике. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Непотпуна мешовита гимназија у Зрењанину почела је да 
ради 11. јануара 1945. године. Доношењем Закона о обавезном 
седмогодишњем основном школовању у Србији 1945. године, 
почеле су са радом прогимназије или ниже гимназије у којима је 
трогодишње школовање било обавезно и бесплатно.30 

Војна управа за БББ, Просветно одељење, крајем 1944. 
године издаје наредбу којом се укидају све грађанске школе на 
територији БББ, а уместо њих се отварају ниже гимназије. 
Наставни кадар грађанских школа наставио је да ради у овим 
гимназијама, под условом да је испуњавао опште услове за пријем 

                                                
30  Службени гласник Србије, бр. 43/324/1945, стр. 761. 
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у просветну службу. Посебни услови за упис предвиђени су за 
ученике који у току рата нису редовно завршили грађанску 
школу.31 

Нижа гимназија у Петровграду у почетку је радила у саставу 
Потпуне гимназије, а од 20. фебруара 1945. године почела је да 
ради самостално као Нижа реална гимназија у Петровграду.32 Три 
године касније, 1948. године, Законом о седмогодишњем основном 
школовању уводи се седмољетка или непотпуна гимназија у 
трајању од три године.33  

Непотпуна мешовита гимназија у Зрењанину је радила до 
1950. године када су се у граду формирале четири осмогодишње 
школе и то: Осмолетка бр. 1, Осмолетка бр. 2, Осмолетка бр. 3 и 
Осмолетка бр. 4.34  

 
Историјат фонда: 

За један део фонда не знамо када је и од кога преузет, а 
познато је да је део фонда преузет 1973. године од Основне 
школе "Никола Тесла" из Зрењанина.  

Приликом сређивања фонда 1974. године утврђено је да је у 
књизи Деловодног протокола 1944-1945. завођена преписка 
Мешовите грађанске школе Зрењанин године 1944. године и у 
истој књизи је завођена преписка Непотпуне мешовите гимназије 
Зрењанин за 1945. годину. Исти је случај и са Уписницом 
1944/1945. године која садржи архивски грађу овог фонда и 
фонда Ф. 96, Државна мешовита грађанска школа – Бечкерек 
(Зрењанин) (1920-1945), 1919-1946. У фонд Ф. 329, Осмогодишња 
школа "Иво Лола Рибар" – Зрењанин (1950-1958), 1944-1962. 
одложена је књига Уписница приватних ученика 1944-1952, коју 
је започела да води Државна мешовита грађанска школа, па је 
наставила Непотпуна мешовита гимназија и најзад новооснована 
школа Осмољетка бр. 3, све три са седиштем у Зрењанину. Тако 
ова Уписница поред архивске грађе ове школе садржи архивски 
грађу фонда Ф. 329, Осмогодишња школа "Иво Лола Рибар" – 
Зрењанин (1950-1958), 1944-1962. и фонда Ф. 96, Државна 
мешовита грађанска школа – Бечкерек (Зрењанин) (1920-1945), 
1919-1946. Поред тога у фонд Ф. 329, Осмогодишња школа "Иво 
Лола Рибар" – Зрењанин (1950-1958), 1944-1962. одложена је 
                                                
31  070, Ф. 216, Непотпуна мешовита гимназија-Зрењанин (1945-1950), 1944-
1950, Наредба Просветног одељења Војне управе за БББ, бр. к. 19, бр. пред. 
7/1945.  
32  Исто, Извештај о раду Окружном народном одбору, бр. к. 19, бр. пред. 
35/1945. 
33  Службени гласник НРС, бр. 4/25/1948, стр. 40. 
34  070, Ф. 216, Непотпуна мешовита гимназија-Зрењанин (1945-1950), 1944-
1950, Упутство и Решење Повереништва за просвету ГИОНСАПВ о оснивању 
Осмолетке бр. 3 у Зрењанину, бр. к. 23, бр. пред. 1081/1950. 
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Књига објаве 1948-1952, а која садржи архивску грађу и овог 
фонда.  

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 217  СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  

- ЗРЕЊАНИН (1945-1952), 1945-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 54; к. 4; 1,50 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници Наставничког савета, деловодни протоколи, 

поверљиви деловодни протоколи, контролник особља, матична 
књига ученика, уписнице, дневници рада, одлука о оснивању 
школе у Српској Црњи, постављење и разрешење наставника, 
дописи о културно-просветном раду ученика у интернату, 
инвестициони план, статистички извештаји, извештаји о општем 
стању школе, списи о финансијском пословању.  

 
Историјат ствараоца фонда: 

Средња пољопривредна школа у Зрењанину основана је 
одлуком Председништва Главног Народноослободилачког одбора 
Војводине 7. марта 1945. године као Средња пољопривредна 
сточарска школа у Српској Црњи при Државном добру 
"Јакшићево".35 Исте године донешен је и Привремени правилник о 
организацији и раду средњих пољопривредних школа у Војводини, 
који је прописивао да ове школе почну са радом 1. априла 1945. 
године и да школска настава траје три године. Већ октобра месеца 
уписани први разред уписује се у други разред. Школовање у 
овим школама је било бесплатно и интернатског типа. Овим 
Правилником су одређени наставни предмети који су се 

                                                
35  Службени лист Војводине, бр. 2/69/1945, стр. 9. 
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изучавали, а предвиђено је да ова школа има свој буџет 
независно од буџета Државног добра "Јакшићево".36   

Школа је октобра месеца 1945. године пресељена из Српске 
Црње у Петровград на основу решења Министарства 
пољопривреде ДФЈ бр. 8849/1945, зато што је било сметњи у 
извођењу наставног програма и смештаја ученика и наставника. 
Ученици, наставно особље и наствна средства пресељени су у 
Зрењанин, где је основана Средња пољопривредна школа општег 
типа. У почетку је био само ратарски смер, а касније је отворен 
рибарски и машински смер.37  

Школа је радила до краја школске 1951/52. године, односно 
до краја јуна 1952. године.38  

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Осмогодишње школе "Иво Лола Рибар" 
из Зрењанина 1958. године. 

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 218  ФУДБАЛСКИ ПОДСАВЕЗ ЗРЕЊАНИН 

– ЗРЕЊАНИН (1951- ), 1948-1968.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 50; к. 11; 4,10 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници фудбалског одбора, записници Управног, 
Извршног и Дисциплинског одбора; записници Такмичарске 
комисије, деловодни протоколи, именик клубова, регистар 

                                                
36  Исто, бр. 2/70/1945, стр. 9 и 10. 
37  Исто, бр. 16/280/1945, стр. 2. 
38  070, Ф. 217, Средња пољопривредна школа-Зрењанин (1945-1952), 1945-
1952, Записници наставничких седница  1950/1951, бр. књ. 2/1952. 
* У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Фудбалски подсавез Зрењанин-Зрењанин (1955-1968). 
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утакмица, матичне књиге играча, индекси регистрованих играча, 
регистар кажњених играча, евиденција о чланарини клубова, 
записници о распореду утакмица, правилници спортских 
друштава, елаборати за годишње скупштине, одлуке 
дисциплинске комисије, извештаји судија, промене назива 
клубова, регистрација играча, жалбе на одигране утакмице, 
преписка о организовању такмичења у фудбалу ученика средњих 
школа, жалбе на одлуке такмичарске комисије, извештаји судија 
са утакмица, извештаји о стању фудбалског игралишта, распореди 
такмичења, извештаји председника подсавеза о одиграним 
утакмицама, уговори са играчима и тренерима, организовање 
семинара за фудбалске судије, расписи подсавеза, изјаве 
председника клубова и играча, платни спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Фудбалски подсавез у Зрењанину је основан на годишњој 

скупштини Фудбалског одбора Војводине, која је одржана 14. 
јануара 1951. године. Тада је одлучено да се споје три одбора: 
Фудбалски одбор Зрењанин, Срески фудбалски одбори "Бегеј" и 
Срески фудбалски одбор "Тамиш", оба са седиштем у Зрењанину, 
у један одбор под називом Фудбалски центар у Зрењанину. На 
одржаној скупштини Фудбалског центара 11. марта исте године 
изабрано је руководство и Дисциплински одбор.39 
 Територијална надлежност Фудбалског центра била је на 
територији средњег и северног Баната. Он је пратио рад свих 
спортских фудбалских друштава и секција и давао им смернице за 
рад. Такође је доносио одлуку о одигравању утакмица и водио је 
евиденцију о регистрованим играчима - фудбалерима. Сви 
фудбалери и клубови плаћали су чланарину Фудбалском центру у 
Зрењанину. Сва спортска друштва су Центру достављала 
записнике са годишњих скупштина. 

Почетком 1954. године на скупштини Покрајинског 
фудбалског одбора у Новом Саду одлучено је да се изврши 
реорганизација, тако што су се у седиштима фудбалских центара 
основали фудбалски подсавези. Извршена је измена и у систему 
такмичења. Фудбалски центар у Зрењанину је на седници свог 
Извршног одбора 10. јуна 1954. године донео одлуку да се 27. 
јуна 1954. године одржи оснивачка скупштина Зрењанинског 
фудбалског подсавеза.40 

Овом реорганизацијом основано је на територији Војводине 
6 фудбалских подсавеза у седиштима фудбалских центара и 
                                                
39  070, Ф. 400, Фудбалски центар (1951-1954), 1948-1956, Одржавање годишње 
скупштине Фудбалског центра, бр. пред. 24/1951.  
40  070, Ф. 400, Фудбалски центар-Зрењанин, (1951-1954), 1951-1954, Записник 
Извршног одбора, бр. књ. Записник Извршног одбора 1953/54. 
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извршена је измена у систему такмичења. У оквиру фудбалских 
подсавеза формирале су се подсавезне и међуподсавезне лиге.41 

Фудбалски подсавез у Зрењанину најпре је обухватао 
територију северног и средњег Баната.42 Касније је територија 
подсавеза била регулисана по принципу: један срез један 
подсавез, а приликом административно-територијалних измена 
(укидања срезова 1955. године) настојало се да се сачува 
принцип јединствености у руковођењу фудбалском организацијом 
на територији једног среза.43 На почетку рада био је регистрован 
31 фудбалски клуб, да би до 1966. године број регистрованих 
клубовао износио 130. Међутим, 1966. године десет фудбалских 
клубова се издвојило и то углавном из општина: Чоке и Новог 
Кнежевца и њихових подсавеза у Сенти. Због свега тога овај 
Фудбалски подсавез у Зрењанину, 1968. године био је надлежан 
за 77 фудбалских клубова.44  

Органи управљања су били: Управни одбор, Надзорни 
одбор, Комисија за такмичење, Дисциплински суд, Комисија за 
подмладак. Врховно тело у одлучивању је редовна и ванредна 
Скупштина Подсавеза. Делатност Подсавеза састојала се у 
регистрацији играча, тренера, одобрењу за употребу терена, 
склапању уговора са играчима и тренерима, одлучивању о 
казненим мерама за играче, у побољшању услова за развој овог 
спорта и у организовању такмичења у фудбалу између школа.45 

Фудбалски подсавез у Зрењанину и данас ради. 
  
Историјат фонда: 

Фонд је преузиман од Фудбалског савеза из Зрењанина у 
два наврата: први пут 1962. године, а други пут 1970. године. У 
фонду је одложена књига Записници Управног одбора 1948-1952. 
у којој су вођени записници са седница Фудбалског одбора у 
Зрењанину.  

Фонду је припојен фонд Ф. 400, Фудбалски центар – 
Зрењанин (1951-1954), 1948-1954, јер је проучавањем историјата 
ствараоца утврђено да је део овог фонда. 

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су у потпуности сачувани. 
 
 

                                                
41  Исто, Записник са седнице од 11. маја 1954. године, бр. књ. 1. 
42  Ружа Цвејић и други, Зрењанин, Зрењанин, 1966, стр. 525. 
43  070, Ф. 218, Фудбалски подсавез Зрењанин-Зрењанин (1951- ), 1948-1968, 
Распис Фудбалског савеза Србије, бр. к. 48, бр. пред. 1230/1959. 
44 Ружа Цвејић и други, Зрењанин, Зрењанин, 1966, стр. 525. 
45  Исто. 
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САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
 
 
Историјат ствараоца фонда за фондове: Ф. 219, Ф. 220, Ф. 

272, Ф. 285, Ф. 314, 371, Ф. 374, Ф. 386, Ф. 387 и Ф. 388. 
 
Оснивачки конгрес Комунистичке партије Србије одржан је 

маја 1945. године када је дошло до обнављања организације у 
свим крајевима Србије.46 Организациону структуру КПЈ чинили су 
обласни, окружни, срески, месни и рејонски комитети КПЈ.47 
Територијална надлежност друштвено-политичких организација 
пратила је административно-територијалну поделу земље.  

На партијским састанцима разматрана је друштвено-
политичка ситуација у земљи и иностранству, привредни развој 
општине, а нарочито стање у пољопривредним задружним 
организацијама, спровођење откупа вишкова пољопривредних 
производа, о сетви и о приносима пољопривредних култура, рад 
на описмењавању неписмених, рад на подизању културног нивоа 
становништва, стање у партијској организацији, организациона 
питања ССРН, СКОЈ и АФЖ, агитација за пријем нових чланова и 
др.48 

Централни комитет КПЈ је 22. јуна 1950. године извршио 
реорганизацију рада комитета ради припреме за увођење 
радничког самоуправљања и децентрализације привреде.49 

На Шестом конгресу у Загребу 27. маја 1952. године био је 
постављен захтев да се у среским комитетима афирмише 
колективан начин партијског руковођења и да се изврши подела 
рада по секторима. Ради раздвајања партијског и државног 
апарата одлучено је да се политички секретар среског комитета 
ослободи дужности председника среског народног одбора и да 
секретар основне организације на селу ослободи функције 
председника народног одбора. Такође је као прворазредни 
задатак партије била истакнута борба против бирократизма.50 Три 
дана касније Савезна скупштина ФНРЈ је усвојила Основни закон о 
управљању државним привредним предузећима и вишим 
                                                
46  Др Бранко Петрановић, Политичка и економска основа народне власти у 

Југославији за време обнове, Институт за савремену историју Београд, 1969, стр. 
23. 
47  Исто, стр. 50. 
48  070, Ф. 272, Месни комитет КПЈ-Молин (?-?) 1948-1949, Годишњи извештај о 
раду, бр. пред. бб/1949. 
49  Др Јанко Плетерски и други, Историја Савеза комуниста Југославије, Београд, 
1985, стр. 383. 
50  Исто. 
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привредним удружењима од стране радних колектива. На овом 
конгресу донешен је нови статут и промењен је назив партије од 
Комунистичка партија Југославије у Савез комуниста 
Југославије.51 

Општинску организацију Савеза комуниста чинили су сви 
чланови и основне организације Савеза комуниста са подручја 
општине. Она је повезивала и обједињавала рад свих основних 
организација и облика активности Савеза комуниста. Општинска 
конференција је била највиши орган општинске организације 
Савеза комуниста. Она је доносила статутарне одлуке општинске 
организације Савеза комуниста. Поред тога, сваке четврте године 
Конференција је бирала општински комитет Савеза комуниста. 
Општински комитет Савеза комуниста је био извршно-политички 
орган конференције који је пратио и анализирао политичку 
ситуацију у општини и анализирао активност чланова. Он је 
именовао и привредне комисије за обављање одређених 
задатака.52 

Територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је административно-територијалну поделу 
земље, па је тако свака општина имала свој општински комитет 
Савеза комуниста Србије. На основу Закона о изменама и 
допунама закона о подели територија НР Србије на општине, 
градове и срезове из 1955. године дошло је до спајања срезова и 
до спајања мањих општина са већим.53 Те промене пратила је и 
партијска организација СКС па се у вези са тим дошло до 
престанка са радом среских и општинских комитета СКС 
припојених срезова и општина.  

Доношењем Закона о подручјима општина и срезова у НРС 
1959. године промењена је територијална надлежност среских и 
општинских комитета. Народни одбор среза Зрењанин проширује 
се на територије срезова: НО среза кикиндског и НО среза 
новокнежевачког. Такође су мање општине припојене већим, а 
аналогно томе престали су са радом општински комитети 
припојених општина.54 

 
 

 

Ф. 219  ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 

- ОРЛОВАТ (?-?), 1947-1959. 

 

 

                                                
51  Исто, стр. 385. 
52  Статут савеза комуниста Војводине, НИП "Дневник", Нови Сад, 1975. 
53  Исто, бр. 1/1955. 
54  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,15 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници, планови и програми рада, анализе рада, број 
чланова; преписка са СУБНОР-ом, ССРН-ом, СКОЈ-ом и ССЈ-ом, 
записници радних организација, анализе рада у привреди. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Није утврђено када је почео са радом Општински комитет 
Савеза комуниста Србије у Орловату. 

Општински комитет СКС у Орловату је до 1955. године био 
подређен Среском комитету "Тамиш" у Зрењанину, а када је дошло 
до административно-територијалних подела на основу Закона о 
изменама и допунама закона о подели територија Народне 
републике Србије на општине, градове и срезове 1955. године, 
био је подређен Среском комитету Савеза комуниста Србије у 
Зрењанину.55  

Нисмо дошли до података када је Општински комитет СКС у 
Орловату престао са радом, али је доношењем Закона о 
подручјима општина и срезова у НР Србији 1959. године општина 
Орловат припојена општини Перлез.56  
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Општинског комитета СК Србије у 
Зрењанину 1970. године. 

 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 

                                                
55  Службени гласник НРС, Закон о изменама и допунама Закона о подели 
територија НРС на општине, градове и срезове, бр. 1/1955. 
56  Службени гласник НРС, Закон о подручјима општина и срезова у НРС, бр. 
51/1959, стр. 799. 
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Ф. 220  СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 

"ТАМИШ" 

 - ЗРЕЊАНИН  (?-?), 1946-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 12: 1,65 m 

Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду, аналитички инвентар (1808 инвентарних јединица) 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници органа Среског комитета, деловодни протокол, 
именични регистри, планови и програми рада, списи о идеолошко-
политичкој активности, извештаји и анализе о стању у привреди, 
преписка о оснивању сељачких радних задруга; списи о 
идеолошко-политичком раду у просвети, здравству, култури и 
другим установама; рад на описмењавању становништва, 
организација и реорганизација у многим привредним фирмама, 
изградња задружних домова, рад Петог конгреса. 

  
Историјат ствараоца фонда: 

Није утврђено када је стваралац фонда почео са радом, али 
је оснивање Среског комитета Савеза комуниста "Тамиш" у 
Зрењанину везано за формирање срезова, који су основани 
доношењем Закона о административно-територијалној подели АПВ 
1946. године. Тако је Срески комитет СКС "Тамиш" био надлежан 
за месне комитете следећих насељених места: Арадац, Бегејци, 
Бело Блато, Ботош, Ечка, Житиште, Клек, Книћанин, Лазарево, 
Лукино Село, Лукићево, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Орловат, 
Перлез, Стајићево, Томашевац, Равни Тополовац, Фаркаждин и 
Чента.57  

Срески комитет СКС "Тамиш" је организовао и пратио рад 
месних комитета, издавао је упутства за идеолошко-политички рад 
на терену: у привредним организацијама и друштвеним 
делатностима (просвети, здравству, култури и др.). 

Нисмо дошли до података када је Срески комитет СКС 
"Тамиш" у Зрењанину престао са радом, али је 1955. године 

                                                
57  Службени лист АПВ, бр. 40/1946, стр. 3-4. 
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дошло до оснивања Народног одбора Зрењанин 1955. године, 
односно до спајања Бегејског и Тамишког среза.58   

Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 

После укидања Среског комитета СКС "Тамиш" у Зрењанину 
1955. године, архивску грађу фонда преузима ОК СКС у 
Зрењанину, а Архив је преузима 1970. године од ове партијске 
организације. 

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗОВА 
 
 
 Историјат ствараоца фонда за фондове: Ф. 221, Ф. 222 и Ф. 
223. 
 

Општим законом о народним одборима из 1946. године 
одређени су задаци и надлежност народних одбора. По овом 
Закону срез је обухватао подручја која је повезивао у једну 
природну и економску целину више места (села и мање градове), 
која имају заједничке економске, културне и административне 
интересе. У том циљу срески народни одбори доносе и остварују 
привредни план свог подручја, одобравају привредне планове 
месних народних одбора, разматрају планове установа и 
предузећа свог подручја, издају директиве месним народним 
одборима приликом израде планова и прикупљају разне 
статистичке податке и евиденције.59  

До промена у надлежности среских народних одбора дошло 
је доношењем Општег упутства о оснивању среских контролних 
комисија и органа народне инспекције 1948. године. Оне су се 
оснивале одлуком среског народног одбора у циљу пружања 
помоћи и вршењу надзора над пословањем и радом органа 
државне управе, установа и предузећа на подручју среза.60 Исте 
године донето је Опште упутство о оснивању 12 повереништва у 

                                                
58  Службени гласник НРС, Закон о изменама и допунама Закона о подели 
територија НРС на општине, градове и срезове, бр. 1/1955.  
59  Службени лист ФНРЈ, бр. 43/1946, стр. 485. 
60  Службени лист ФНРЈ, бр. 82/1948, стр. 1261. 
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среским народним одборима за сваку област друштвено-
економског живота у срезу.61 

Од укидања округа па до оснивања области 1949. године 
срески народни одбори су преузели део послова oкружних 
народних одбора.62 

По Општем закону о народним одборима од 28. маја 1949. 
године, срески народни одбори су највиши представнички органи 
власти у срезу. Они су у свом делокругу вршили друштвено-
економске послове и управљали општенародном имовином. Овим 
Законом било је прописано устројство среских народних одбора, 
назив, седиште и печат. Од тада носе назив: Народни одбор среза. 
Народни одбори су вршили власт из своје надлежности у пленуму 
или преко извршног одбора.63 

Према Закону о народним одборима срезова из 1952. 
године, народни одбор среза је био локални орган државне власти 
и орган народног самоуправљања у срезу. Управу среза чинила 
су: среско веће и веће произвођача. Среско веће је било опште 
представничко тело свих грађана у срезу, а веће произвођача 
представничко тело произвођача запослених у производњи на 
подручју среза. Веће је доносило одлуке самостално из свог 
делокруга. Овим Законом прецизирана су права и дужности среза, 
као и организација и делокруг рада. За послове о којима 
одборници оба већа расправљају на заједничким седницама, 
образовале су се из редова одборника заједничке сталне или 
повремене одборничке комисије. Поред тога, у саставу народног 
одбора среза образовали су се и савети (секретаријати) и то за: 
привреду, комуналне послове, просвету и културу, народно 
здравље и унутрашње послове.64 

Године 1952. Народна скупштина НРС донела је Закон о 
подели територије НР Србије на општине, градове и срезове.65 Ова 
подела остала је на снази до 1955. године. 

Промене у организацији и надлежности срезова настале су 
доношењем Закона о спровођењу уређења општина и срезова66 и 
Закона о подручјима срезова и општина у НРС67 половином 1955. 
године. Првим Законом извршена је реорганизација 
административно-територијалне поделе, тако што су формиране 
веће територијалне јединице, а у циљу јачања комуналне 
самоуправе. Уведено је прелазно решење до оснивања нових 

                                                
61  Исто, бр. 89/1948, стр. 1399. 
62  Службени гласник НРС, бр. 17/1947, стр. 201. 
63  Исто, бр. 49/1949, стр. 701-710. 
64  Службени гласник НРС, бр. 29/1952, стр. 370-375. 
65  Исто, бр. 15/1952, стр. 141. 
66  Исто, бр. 55/1955. стр. 421. 
67  Исто, бр. 56/1955, стр. 433. 
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срезова. Другим Законом је формиран Народни одбор среза у 
Зрењанину, уместо Народног одбора среза бегејског, Народног 
одбора среза тамишког и Народног одбора среза јашатомићког.68    
 
 
 

Ф. 221   НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЈАШАТОМИЋКОГ  

- ЈАША ТОМИЋ (1946-1955), 1946-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 60; к. 146; 18,40 m 

Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду, именски регистар конфисковане имовине за 1946. годину 
(13435 инвентарних јединица) 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница одбора, већа и савета; деловодни 
протоколи, поверљиви деловодни протоколи, именични регистири; 
регистри о полагању помоћничких испита, регистри занатских 
радњи и радионица; матичне књиге службеника и учитеља; списи 
о организовању одбора и њихових органа; прикупљање 
намирница за војску; припрема за спровођење Закона о аграрној 
реформи, колонизацији и конфискацији; утврђивање ратне добити 
и ратне штете; организовање и спровођење пољопривредних 
мера; припреме и спровођење откупа вишкова пољопривредних 
производа; оснивање сељачких радних задруга; оснивања 
привредних предузећа; регулисање имовинско-правних односа; 
извештаји о пољопривреди, здравству, школству и другим 
установама и занатско-задружним фирмама; издавање 
грађевинских дозвола, издавање занатских дозвола, регулисање 
друштвено-економског и социјалног живота у срезу. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Народни одбор среза јашатомићког у Јаша Томићу почео је 
са радом 1946. године. После укидања Окружних 
народноослободилачких одбора и престанком њиховог рада, 28. 
септембра 1946. године оснива се Срески народни одбор у Јаша 
Томићу, који је обухватао 18 месних народних одбора и то: Јашу 

                                                
68  Исто. 
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Томић, Нинчићево (Међа), Шупљају (Крајишник), Вишњићево, 
Сарче са Новом Сарчом (Сутјеска), Неузине, Јарковаца, Хајдучице, 
Старог Леца, Банатског Деспотоваца, Сеченова, Милетићева, 
Криве Баре, Конака, Сечња, Владичиног Села, Шурјана и Боке.69 

По Општем закону о народним одборима из 1949. године 
овај орган управе мења назив у Народни одбор среза 
јашатомићког у Јаша Томићу.70 

Законом о подели територије НРС на општине и градове 
1952. године, овај срез је територијално смањен, па је тако 
Народни одбор среза у Јаша Томићу обухватао следеће општине: 
Јаша Томић, Боку, Крајишник, Конак, Међу, Неузину, Сечањ, 
Сутјеску и Шурјан.71    

Народни одбор среза јашатомићког престао је са радом 
1955. године, када је донет Закон о уређењу срезова и општина 
по коме је основан Народни одбор среза Зрењанин. У 
новоформирани срез ушла сва насељена места из Јашатомићког 
среза.72  

Опширније подаци о организацији и раду народних одбора 
срезова испред броја фонда Ф. 221. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Народног одбора среза Зрењанин 19. 
новембра 1958. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 

Ф. 222   НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ 

- ЗРЕЊАНИН (1946-1955), 1946-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 100; к. 143; 20,84 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду, аналитички инвентар (10 841 инвентарна јединица) 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
                                                
69  Службени лист АПВ, бр. 40/1946, стр. 5. 
70  Исто, бр. 49/1949, стр. 710. 
71  Исто, бр. 15/1952, стр. 154. 
72  Исто, бр. 55/1955, стр. 421. 
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Записници са седница одбора, већа и савета; деловодни 
протоколи, поверљиви  деловодни протоколи, именици уз 
деловодне протоколе; именични регистри службеника; регистри 
издатих радних књижица, регистри занатских радњи; матичне 
књиге службеника среза и службеника општина; списи о 
организовању одбора и његових органа; прикупљање намирница 
за војску; припрема за спровођење Закона о аграрној реформи, 
колонизацији и конфискацији; утврђивање ратне добити и ратне 
штете; организовање и спровођење пољопривредних мера; 
припреме и спровођење откупа вишкова пољопривредних 
производа; оснивање сељачких радних задруга; оснивања 
привредних предузећа; регулисање имовинско-правних односа; 
извештаји о пољопривреди, здравству, школству и другим 
установама и занатско-задружним фирмама; издавање 
грађевинских дозвола, издавање занатских дозвола, регулисање 
друштвено-економског и социјалног живота у срезу, реверси 
управе народних пољопривредних добара за добијене ствари из 
магацина. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Народни одбор среза бегејског у Зрењанину почео је са 
радом 1946. године. После укидања Окружних 
народноослободилачких одбора 27. септембра 1946. године и 
престанком њиховог пословања, територија АПВ је Законом о 
административној подели АПВ подељена на 23 среза међу којима 
и Севернопетровградски срез са седиштем у Петровграду, који је 
обухватао подручја следећих месних народних одбора: Новог 
Бечеја (са насељем Врањевом), Кумана, Меленаца, Тараша, 
Елемира, Михајлова, Јанковог Моста, Банатског Двора (са насељем 
Душановацем), Честерега, Карађорђева, Вујићева, Нове Црње, 
Александрова, Српске Црње, Војводе Степе, Тобе, (са селом 
Молином), Кларије и Хетина.73 

По Општем закону о народним одборима из 1949. године 
овај орган управе мења назив у Народни одбор среза бегејског у 
Зрењанину.74 

Законом о подели територије НРС на општине и градове 
1952. године, овај срез је територијално смањен, па тако Народни 
одбор среза бегејског у Зрењанину није више обухватао општине 
Нови Бечеј и Кумане.75 

Народни одбор среза бегејског престао је са радом 1955. 
године, када је донет Закон о уређењу срезова и општина, по коме 

                                                
73  Службени лист АПВ, бр. 40/1946, стр. 5. 
74  Исто, бр. 49/1949, стр. 710. 
75  Исто, бр. 15/1952, стр. 154. 
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је основан Народни одбор среза Зрењанин. Новоформираним 
срезом обухваћена су сва насељена места из Народног одбора 
среза бегејског.76  

Опширније подаци о организацији и раду народних одбора 
срезова испред броја фонда Ф. 221. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Народног одбора среза Зрењанин 1958. 
године. Сређивање архивске грађе је извршено 1973. године. 

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 223   НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМИШКОГ  

- ЗРЕЊАНИН (1946-1955), 1946-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 126; к. 137; 24,00 m 

Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду, аналитички инвентар (3758 инвентарних јединица), 
именски регистар (228 инветарних јединица) 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница одбора, већа и савета; деловодни 
протоколи, поверљиви  деловодни протоколи, деловодни 
протоколи персоналног одсека, именици уз деловодне протоколе, 
именични регистри службеника; регистри издатих радних 
књижица; матичне књиге установа и предузећа; списи о 
организовању одбора и његових органа; прикупљање намирница 
за војску; припрема за спровођење Закона о аграрној реформи, 
колонизацији и конфискацији; утврђивање ратне добити и ратне 
штете; организовање и спровођење пољопривредних мера; 
припреме и спровођење откупа вишкова пољопривредних 
производа; решења о арондацији; оснивање сељачких радних 
задруга; оснивања привредних предузећа; регулисање имовинско-
правних односа; извештаји о пољопривреди, здравству, школству 

                                                
76  Исто, бр. 55/1955, стр. 421. 
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и другим установама и занатско-задружним фирмама; издавање 
грађевинских дозвола, издавање занатских дозвола, регулисање 
друштвено-економског и социјалног живота у срезу. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Народни одбор срза тамишког у Зрењанину почео је са 
радом 1946. године. После укидања Окружних 
народноослободилачких одбора и престанком њиховог пословања 
27. септембра 1946. године, територија АПВ је Законом о 
административној подели АПВ подељена на 23 среза међу којима 
и Јужнопетровградски, са седиштем у Петровграду, који је 
обухватао подручја следећих месних народних одбора у: Арадцу 
(са селом Андријевац), Ечки, Лукином Селу, Стајићеву, Белом 
Блату, Книћанину, Ченти, Фаркаждину, Орловату, Томашевцу, 
Ботошу, Мартиници, Лазареву, Клеку, Катарини, Бегеј Свети 
Ђурађу, Торку, Српском Итебеју и Мађарском Итебеју.77 

По Општем закону о народним одборима из 1949. године 
овај орган управе мења назив у Народни одбор среза тамишког у 
Зрењанину.78 

Законом о подели територије НРС на општине и градове из 
1952. године, овај срез није мењао територијалну надлежност.79 

Народни одбор среза тамишког престао је са радом 1955. 
године, када је донет Закон о уређењу срезова и оштина, по коме 
је основан Народни одбор среза Зрењанин. У новоформирани срез 
ушла су сва насељена места из Народног одбора среза тамишког.80  

Опширније подаци о организацији и раду народних одбора 
срезова испред броја фонда Ф. 221. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Народног одбора среза Зрењанин 1958. 
године. Сређивање по систему провенијенције је извршено 1973. 
године. Израђен је именски регистар за решења о арондацији у 
катастарској општини Мали Торак под бр. 2223/1953.  

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
  
 
 

                                                
77  Службени лист АПВ, бр. 40/1946, стр. 5. 
78  Исто, бр. 49/1949, стр. 710. 
79  Исто, бр. 15/1952, стр. 154. 
80  Исто, бр. 55/1955, стр. 421. 
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Ф. 224   СРЕСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 

- ЗРЕЊАНИН (?-1959), 1946-1959.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 12; 1,33 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Деловодни протоколи, контролник породичних инвалида, 

дописи, расписи и упутства виших органа о организацији рада, 
спискови запосленог особља, платни спискови, уговори о раду, 
персонални досијеи, спискови организационих јединица, завршни 
рачуни. 
   
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до податка када је основан Срески одбор 
ратних војних инвалида у Зрењанину. 

Законом о ратним војним инвалидима, који је донет 25. маја 
1946. године, регулисано је која лица имају права на помоћ и 
заштиту (новчана накнада, лечење, рехабилитација, додела 
земље, запошљавање, школовање и др.). Такође је регулисано 
под којима условима ратни војни инвалиди остварују ова права.81  

Ради лакшег остваривања својих права, ратни војни 
инвалиди су се удруживали тако што је сваки месни народни и 
срески народни одбор имао одборе ратних војних инвалида. На 
нивоу државе формиран је Земаљски одбор ратних војних 
инвалида. Срески одбор ратних војних инвалида у Зрењанину 
1948. године основао је посебан одсек: Среско инвалидско 
привредно предузеће Зрењанин, које је водило бригу о 
запошљавању радника-инвалида у привреди.82 Ово предузеће је 
било обавезно да редовно подноси извештаје о раду Среском 
одбору ратних војних инвалида. Из архивске грађе сазнајемо да је 
овај привредни одсек имао локале и то: два ресторана друштвене 
исхране у Зрењанину, пет бифеа, једну кантину, једну комисиону 
                                                
* У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Срески 
одбор ратних војних инвалида-Зрењанин (1948-1952). 
81 Службени лист ФНРЈ, бр. 44/1946, стр. 507. 
82  070, Ф. 224, Срески одбор РВИ-Зрењанин (?-1959), 1946-1959, Одлука о 
избору Стручног савета, бр. к. 6, бр. пред. 2231/1948.  
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продавницу, једну књижару, продавницу цвећа, једну 
посластичарницу, неколико киоска за малопродају дувана и 
дневне штампе и једну продавницу за израду фирнајза, радионицу 
за израду кожне галантерије и радионицу за израду разних 
хемикалија.83  

Трговинско предузеће "Ратни инвалид" Зрењанин радило је 
до 1959. године, када је извршена ликвидација последње фирме 
Привредног одсека Среског одбора. Овим је престао са радом 
Срески одбор ратних војних инвалида у Зрењанину.84 
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 225   ОКРУЖНИ АГРАРНИ СУД 

 - ЗРЕЊАНИН (1945-1948), 1946-1948.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 19; 2,40 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду, географски регистар 
Категоризација: од великог значаја 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Деловодни протокол, именици уз деловодник, решења о 

одузимању земље преко одређеног максимума, решења о 
одузимању земље неземљорадницима, решења о одузимању 
земље без накнаде, жалбе на решења месних народних одбора, 
одлуке Окружног аграрног суда.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
83  Исто, Полугодишњи извештај о раду, бр. к. 10, бр. пред. 388/1951. 
84  Исто, Записник Радничког савета, бр. к. 17, бр. пред. 34/1959. 
*  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Окружни 
аграрни суд-Зрењанин (Петровград) (1945). 



 36  

 

Окружни аграрни судови почели су са радом крајем 1945. 
године на основу Правилника о образовању и пословању аграрних 
судова при окружним народним одборима НРС.85  

После Другог светског рата, 23. августа 1945. године донет 
је Закон о аграрној реформи и колонизацији. По одредбама овог 
закона вршена је експропријација великих поседа, земљишних 
поседа у власништву непољопривредних фирми (банака, 
предузећа, деоничарских друштава и др.), земљишних поседа 
цркава, манастира и верских установа; вишак обрадиве земље 
изнад прописаног максимума; вишак земљишних поседа 
неземљорадницима изнад прописаног максимума и земљишних 
поседа који су остали без власника. За спровођење аграрне 
реформе и колонизације било је задужено Министарство 
пољопривреде.86 Међутим, непосредно учешће у спровођењу 
аграрне реформе имали су сви народни одбори, који су доносили 
решења о одузимању обрадиве земље.87 

По Правилнику о образовању и пословању аграрних судова 
при окружним народним одборима НРС од 26. новембра 1945. 
године, у седишту окружних народних одбора образовани су 
окружни аграрни судови, чија се територијална надлежност 
поклапала са територијом округа. Овај суд се састојао од 
председника и два члана, која је постављао министар 
пољопривреде од предложених аграрних интересената. У 
надлежности суда било је: доношење одлуке у другом степену о 
утврђеном објекту аграрне реформе, доношење коначне одлуке у 
другом степену о утврђеном аграрном субјекту, доношење коначне 
одлуке по свим жалбама на донета решења народног одбора, 
доношење коначног решења свих спорова који настају у 
спровођењу аграрне реформе и обављање свих послова који су по 
закону прописани овом суду. Све одлуке овог суда доносиле су се 
на седницама већином гласова. Надзор над радом овог суда вршио 
је министар за аграрну реформу и колонизацију.88 

По Закону о аграрној реформи и колонизацији из 1948. 
године, решење о експропријацији доносио је месни народни 
одбор по завршеној расправи. По жалби на ово донето решење 
месног народног одбора у првом степену решавао је извршни 
одбор среског народног одбора, а по жалби у другом степену 
надлежан је био повереник за пољопривреду и шумарство при 
ГИОНСАПВ. Због тога су овим Законом укинути аграрни судови 

                                                
85  Службени гласник Србије, бр. 41/1945, стр. 729. 
86  Службени лист ДФЈ, бр. 64/1945, стр. 621. 
87  Исто, бр. 43/46, стр. 486-487. 
88  Службени гласник Србије, бр. 41/1945, стр. 729-730. 



 37  

 

чија је надлежност прешла на извршне одборе среских народних 
одбора.89 

Тако су окружни аграрни судови радили до 1948. године, а 
сву писану документацију (свршене и несвршене предмете, 
деловоднике и регистре) о свом раду предали су извршним 
одборима среских и градских народних одбора и Главном 
извршном одбору Народне скупштине АПВ-Одељење за аграрну 
реформу и колонизацију.90 
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је и од кога преузет фонда. Сређивање 
и обрада је извршена 1975. године. Два деловодника и именски 
регистар Архив Војводине је предао Историјском архиву у 
Зрењанину 10. новембра 1989. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 226   СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 
"ТАМИШ" 

- ЗРЕЊАНИН 

(1948-1955), 1949-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 8; 1,01 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница редовних и ванредних скупштина, 
записници са седницa Управног одбора, деловодни протоколи, 
матична књига радника, именик уз матичну књигу радника, 
записници Комисије за ликвидацију сељачких радних задруга, 
изводи записника са седница управних одбора сељачких радних 

                                                
89  Исто, бр. 5/1948, стр. 44-47. 
90  Исто, бр. 16/1948, стр. 110. 
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задруга и земљорадничких задруга, спискови чланова савеза, 
извештаји о раду земљорадничких задруга, елаборат за 
механизацију пољопривреде и инвестициону изградњу при 
пољопривредним организацијама, персонална документа, завршни 
рачун, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Срески савез земљорадничких задруга "Тамиш" у Зрењанину 
издвојио се 1948. године из Среског савеза земљорадничких 
задруга из Зрењанина, када је 2. марта 1948. године одржана 
ванредна скупштина Среског савеза земљорадничких задруга у 
Зрењанину и када је ова промена одобрена од Министартва за 
трговину и снабдевање НР Србије. До тада је био заједно са 
Среским савезом земљорадничких задруга "Бегеј".91   

Задатак овог Савеза је био планирање и унапређење 
пољопривредне производње, координирање рада земљорадничких 
задруга, као и успостављање сарадње између задруга ради 
набавке средстава за производњу и потрошњу, уновчавање 
земљорадничких производа, начин награђивања задругара, 
изградња задружних домова, успостављање сарадње између 
сељачких радних задруга и земљорадничких задруга и њихово 
уједињење, оснивање фонда задружне имовине и додељивање 
награде заслужним задругарима. Органи управљања задруге били 
су: Скупштинa састављена од делегата земљорадничких задруга, 
Управни и Извршни одбор. Ради лакшег извршења плана, Савез је 
имао стручне одборе и то: за биљну производњу, за привреду, за 
крупна газдинства, за сточарство, за пропаганду, за штедњу и за 
домаћинство.92 

Чланови Савеза могли су бити: све земљорадничке набавно-
продајне задруге као и све друге задруге уколико се баве 
набавком и продајом. Такође су се учлањивале сељачке радне 
задруге и земљорадничке задруге. Поред тога чланови су могли 
бити и физичка лица уколико је то било потребно за састав 
Управног и Контролног одбора. Управни одбор је представљао и 
заступао Савез и руководио је целокупним његовим радом. 
Састојао се од 15, а Контролни одбор од 7 чланова.93  

                                                
91  070, Ф. 227, Срески савез земљорадничких задруга "Бегеј"-Зрењанину (1947-
1955), 1948-1955, Записници са седница ванредне Скупштине и Извршног одбора 
1948-1950, бр. књ. 1. 
92  070, Ф. 226, Срески савез земљорадничке задруге "Тамиш"-Зрењанин (1946-
1959), 1946-1959, Записници са седница Управног одбора и Скупштине 1952-
1955, бр. књ. 1. 
93  Службени лист АПВ, Упис у Задружни регистар, бр. 3/I/1948, стр. 4. 



 39  

 

Територијална надлежност Савеза поклапала се са 
територијом јужнопетровградског среза у Петровграду,94 који је 
касније добио назив Народни одбор среза тамишког у Зрењанину. 

Срески савез земљорадничких савеза "Тамиш" из Зрењанин 
је радио до доношења Закона о уређењу срезова и општина и 
оснивања Народног одбора среза Зрењанин 1955. године.95 
 
Историјат фонда: 

Фонда је преузет заједно са фондом Среске привредне 
коморе у Зрењанину 1965. године, па је након преузимања 
извршено разграничење архивске грађе на фондове. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 

Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 227  СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА "БЕГЕЈ" 

 - ЗРЕЊАНИН (1947-1955), 1948-1955.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 2; 0,50 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница редовних и ванредних скупштина, 
записници са седница Управног и Контролног одбора, деловодни 
протоколи, матичне књиге радника, преписка са другим 
задругама, записници са скупштинских седница и седница 
Управних одбора сељачких радних задруга и земљорадничких 
задруга; списи о реорганизацији сељачких радних задруга, разни 
извештаји, статистичке евиденције, прегледи инвестиционе 

                                                
94  Службени лист АПВ, Закон о административно-територијалној подели АПВ, бр. 
40/1946, стр. 5. 
95  Службени гласник НРС, бр. 55/1955, стр. 421. 
*  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Срески 
савез земљорадничких задруга "Бегеј"-Зрењанин (1948-1954). 
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изградње, изградња задружних домова, ревизиони налози, 
персонална документа. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Савез земљорадничких задруга у Зрењанину основан је на 
основу одлуке Скупштине задругара од 22. јуна 1947. године. Он 
је обухватао територију среза "Тамиш" и среза "Бегеј" са седиштем 
у Зрењанину. Уствари, постојао је један Срески савез 
земљорадничких задруга за оба среза са седиштем у Зрењанину.  

Одлуком ванредне скупштине делегата одржане 2. марта 
1948. године издваја се Срески савез земљорадничких задруга 
"Тамиш", а овај Савез добија назив: Срески савез земљорадничких 
задруга "Бегеј" у Зрењанину. Савез је имао територијалну 
надлежност на територији Народног одбора среза бегејског и 
града Зрењанина.96 

Задатак Савеза је био: планирање и унапређење 
пољопривредне производње, координирање рада земљорадничких 
задруга, као и успостављање сарадње између задруга ради 
набавке средстава за производњу и потрошњу, уновчавање 
земљорадничких производа, начин награђивања задругара, 
изградња задружних домова, успостављање сарадње између 
сељачких радних задруга и земљорадничких задруга и њихово 
уједињење, оснивање фонда задружне имовине и додељивање 
награде заслужним задругарима. Органи управљања задруге били 
су: Скупштина састављена од делегата земљорадничких задруга, 
Управни и Извршни одбор.97  

Чланови Савеза могли су бити: све земљорадничке набавно-
продајне задруге као и све друге задруге уколико се баве 
набавком и продајом. Такође су се учлањивале сељачке радне 
задруге и земљорадничке задруге. Поред тога, чланови су могла 
бити и физичка лица уколико је то било потребно за састав 
Управног и Контролног одбора.98  

Територијална надлежност Савеза поклапала се са 
територијом Севернопетровградског среза у Петровграду,99 који је 
касније добио назив Народни одбор среза бегејског у Зрењанину. 

Срески савез земљорадничких савеза "Бегеј" из Зрењанина 
је радио до доношења Закона о уређењу срезова и општина и 
оснивања Народног одбора среза Зрењанин 1955. године.100 

                                                
96  070, Ф. 227, Срески савез земљорадничких задруга "Бегеј"-Зрењанину (1947-
1955), 1948-1955, Записници са седница ванредне Скупштине и Извршног одбора 
1948-1950, бр. књ. 1. 
97  Исто. 
98  Службени лист АПВ, Упис у Задружни регистар, бр. 3/I/1948, стр. 4. 
99  Службени лист АПВ, Закон о административно-територијалној подели АПВ, бр. 
40/1946, стр. 5. 
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Историјат фонда: 

Архивска грађа овог фонда је преузета 1965. године заједно 
са архивском грађом фонда Ф. 413, Среска привредна комора – 
Зрењанин (1962-1965), 1962-1965. Приликом сређивања 
извршено је разграничење фондова. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ 
 
 

Историјат ствараоца фонда за фондове: Ф. 228 - 243, Ф. 253 
- 261, Ф. 274 - 276, Ф. 287 - 308 и Ф. 317 - 319, Ф. 341 - 343, Ф. 
346 - 347, Ф. 363 и Ф. 392. 
 

Сељачке радне задруге (СРЗ) оснивале су се на основу 
Основног закона о задругама из 1946. године. По одредбама овог 
закона СРЗ могли су да оснивају само лица којима је 
пољопривреда била главно занимање. Сељаци који су стално 
обрађивали земљу туђом радном снагом могли су да постану 
чланови задруге једино ако је за то дала сагласност скупштина 
основане задруге. Оснивачи су морали најпре да израде нацрт 
правила о раду, који је одобравао орган управе у месту. Одобрена 
правила усвајана су на оснивачкој скупштини СРЗ на којој су 
бирани и органи задруге.101  

На основу Основног закона о земљорадничким задругама 
донетог 6. јуна 1949. године, сељачку радну задругу образују 
сељаци удружујући земљу и средства за рад ради колективне 
производње, коју остварују заједничким радом, а по принципу 
награђивања према раду. Задатак задруге је био да се правилним 
искоришћавањем постојеће људске и сточне радне снаге, машина 
и оруђа смање трошкови производње, те да се на тај начин повисе 
приноси и повећају приходи Задруге и тако постигне већа корист 
за чланове Задруге и државу. Постојала су четири типа ових 
задруга према основу по коме се уноси земља у задругу и то:  

                                                                                                                               
100 Службени гласник НРС, бр. 55/1955, стр. 421. 
101  Службени лист ФНРЈ бр. 59/1946, стр. 678-679. 
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И. Сељачке радне задруге (СРЗ) у којима задругари уносе земљу 
задржавајући право својине над њом, а од задруге добијају 
одређену закупнину. 
II. СРЗ у којима задругари уносе земљу задржавајући право 
својине над њом, а од задруге добијају одређену камату према 
установљеној цени земље. 
III. СРЗ у којима задругари уносе земљу задржавајући право 
својине над њом и одричу се сваке закупнине или камате и 
ИВ. СРЗ у којима задругари уносе земљу предајући је у заједничку 
својину задруге.  

Свако домаћинство учлањено у СРЗ имало је право да, по 
учлањењу у задругу, задржи окућницу за вођење свог личног 
газдинства.102  

Органи задруге су били: скупштина, управни одбор и 
контролни одбор. Скупштина је била највиши орган задруге на 
којој су задругари одлучивали о пословима задруге. Она је бирала 
и смењивала остале органе задруге. Одлуку о престанку и спајању 
задруге доносила је већином гласова скупштина на којој је било 
присутно најмање две трећине задругара. На седницама 
скупштине задругара одлучивало се о следећем: избору 
председника и чланова управног одбора, производном плану за 
наредну годину, подели годишњег прихода и санирању губитака, 
усвајању годишњег извештаја и завршног рачуна, о предлозима и 
жалбама задругара, о примању и искључењу задругара, промени и 
допуни правила рада задруге, и другим пословима који се тичу 
задруге. Управни одбор је био извршни орган задруге, који је 
пуноважно представљао и заступао задругу и руководио је 
целокупним њеним пословањем. Контролни одбор је био надзорни 
орган задруге, који је контролисао целокупан рад управног одбора 
и службенике задруге.103  

Чланови СРЗ уносили су у задругу стоку и инвентар према 
одлуци скупштине. Задругарима су се сматрали сви чланови 
индивидуалног домаћинства које је ступило у СРЗ, а право 
одлучивања имали су само задругари старији од 16 година. Пријем 
и искључење чланова, односно задругара вршила је скупштина. 
Иначе се није могло иступити из СРЗ пре истека трогодишњег 
рока. Распарчане и удаљене парцеле задругара које су унете у 
СРЗ, груписале су се у веће блокове погодне за машинску обраду. 
Стварање ових блокова вршило се заменом парцела задругара 
изван блока са парцелама незадругара у блоку (вршена је 

                                                
102  Службени лист ФНРЈ, Основни закон о земљорадничким задругама, бр. 
49/411/1949, стр. 716. 
103  Службени лист ФНРЈ бр. 59/1946, стр. 678-679. 
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арондација). Замена се вршила првенствено споразумом између 
задруге и власника.104 

Све су СРЗ биле чланице Савеза сељачких радних задруга 
Србије, а 1948. године, због повећања броја задруга, основан је 
Реонски савез СРЗ у Зрењанину.105 Исте године донет је и план 
рада Среских савеза СРЗ.106 

Сви чланови Задруге делили су се на неколико бригада у 
зависности од пољопривредних грана (ратарска, сточарска, 
повртарска, тракторска и др.) којима су се бавили. На челу 
бригаде је био бригадир, који је организовао рад радних група и 
бринуо о квалитету рада. Сваки седми дан бригадир је уписивао у 
радну књижицу задругара обрачун радних дана (зараду).107 

Сељачке радне задруге радиле су до 1953. године, до 
доношења Уредбе о имовинским односима и реорганизацији 
сељачких радних задруга ФНРЈ, којом је дата могућност задругама 
да наставе да раде, да се споје са постојећим земљорадничким 
задругама, реорганизују у другу врсту земљорадничких задруга 
или ликвидирају. О томе су одлучивале њихове скупштине. Оне 
СРЗ, које су настављале да раде, доносиле су самостално своја 
правила рада, којима су утврђивани органи и облици управљања, 
права и дужности својих чланова, организацију рада и одредбе о 
пословању. Уредба је регулисала и питање имовине задруга које 
су се спајале или ликвидирале, као и питање појединачног 
иступања чланова.108  

После рада имовинске комисије, издавању распоредних 
решења и изласку појединих чланова из задруге, по чл. 6 
наведене Уредбе, сељачке радне задруге су престајале да постоје 
ако су се спајале са постојећом земљорадничком задругом, 
реорганизацијом у другу врсту земљорадничких задруга или 
ликвидацијом. Већи број СРЗ донео је одлуку о ликвидацији која 
је трајала код неких до 1954. године. Наставиле су да раде оне 
СРЗ (по чл. 10 става 3) где је већина преосталих чланова донела 
такву одлуку. Са члановима реорганизоване задруге, која је 
наставила да ради склапани су уговори о имовинским односима по 
новоусвојеним правилима рада. 

Архив је 1963. године преузео архивску грађу скоро свих 
сељачких радних задруга. 

                                                
104  Исто, стр. 678-681. 
105  070, Ф. 230, СРЗ "Рајко Боснић" Крајишник-Крајишник (1946-1949), 1946-
1950, бр. к. 16, бр. пред. 65/1948. 
106  Исто, бр. к. 16, бр. пред. 428/1948. 
107  070, Ф. 256, Сељачка радна задруга "Здравко Челар" Елемир-Елемир (1946-
1953), 1946-1958, Правилник о организацији рада, производње и унутрашњем 
реду, бр. к. 28, бр. пред. бб/1951. 
108  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
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Ф. 228   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ШОША" 

- ХЕТИН (1946-?), 1946-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

Количина архивске грађе: књ. 34; к. 4; 1,04 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Скупштине, Управног  и Контролног 
одбора; записници имовинске комисије, деловодни протоколи, 
списак задругара, књига земљишног удела задругара (чланова); 
књига обрачуна са задругарима, евиденција радних дана, књига 
прихода и расхода, рачунске књиге, завршни рачуни, општа 
преписка, списи имовинске комисије. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Шоша" у Хетину основана је 12. 
априла 1946. године.109  

На седници Скупштине задругара од 30. маја 1953. године 
донета је одлука да се Задруга реорганизује, с обзиром да 
успешно послује.110  

Реорганизована задруга је на одржаној Скупштини 
задругара 9. октобра 1954. године усвојила Правила пословања 
према којима је делатност задруге била: организација 
пољопривредне производње, развијање прерађивачке 
пољопривредне делатности и развијање услужне делатности 
својим машинама, постројењима и справама. НО среза бегејског у 
Зрењанину је одобрио реорганизацију и Правила Задруге.111 

После реорганизације СРЗ "Шоша" у Хетину је наставила да 
ради, али нисмо дошли до податка докле је радила. 

                                                
109  070, Ф. 228, Сељачка радна задруга "Шоша"-Хетин (1946-?), 1946-1954, 
Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног одбора 1946-1948, бр. 
књ. 1. 
110  Исто, Записници Скупштине задругара 1953, бр. књ. 10. 
111  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о одобрењу реорганизације СРЗ, бр. пред. 21893/1954. 
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Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1986. године од Пољопривредне 
организације "Бегеј"  у Житишту, Основне организације 
коопераната "Будућност" у Хетину. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване.  

 
 
 

Ф. 229   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОШ КЛИМА" 

- МОЛИН (1946-1953), 1946-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 27; к. 3; 0,94 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Скупштине, Управног  и Контролног 
одбора; записници имовинске комисије, деловодни протоколи, 
списак задругара, књига земљишног удела задругара (чланова); 
књига обрачуна са задругарима, евиденција радних дана, књига 
прихода и расхода, рачунске књиге, завршни рачуни, општа 
преписка, списи Имовинске комисије. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Оснивачка скупштина Сељачке радне задруге "Милош 
Клима" у Молину одржана је 12. септембра 1946. године у 
Кикинди.112 Задруга се 1947. године, по одлуци Управног одбора, 
фузионисала са СРЗ "Коста Шљука" из Велике Кикинде.113 Године 
1948. СРЗ "Милош Клима" из Молина се отцепила од постојеће у 

                                                
112  070, Ф. 229, СРЗ "Милош Клима"-Молин (1946-1953), 1946-1953, Записник са 
оснивачке скупштине, бр. к. 28, бр. пред. бб/1946.  
113  Исто, Скупштински записници 1950-1951, бр. књ. 1. 
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Кикинди и преселила се у Молин, па је тада извршена и 
регистрација код Среског народног одбора "Бегеј" Зрењанин, под 
бројем 17579/1948, са новим Правилима о раду и учлањење у 
Савез земљорадничких задруга Србије.114 

Скупштина задругара 19. маја 1953. године доноси одлуку 
да се изврши ликвидација Задруге, што је и урађено до краја 
године.115  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су већим делом сачуване.  

 
 
 

Ф. 230   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "РАЈКО БОСНИЋ" 

- КРАЈИШНИК (1946-1949), 1946-1950. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 15; к. 1; 0,42 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, књиге радних дана, књига обрачуна 
са задругарима, књиге новчаних удела, књига штедних улога, 
преписка, правила задруге, записници скупштине, решења. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Оснивачка скупштина Сељачке радне задруге "Рајко 
Боснић" из Крајишника одржана је 7. априла 1946. године, када 
су прихваћена Правила задруге, изабран Управни и Контролни 

                                                
114  Исто, Молба за регистровање Задруге, бр. к. 28, бр. пред. 16/1948.  
115  Исто, Записници Скупштине задругара 1953, бр. књ. 3. 
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одбор и када је изабрана Комисија која процењује унети инвентар 
и стоку.116 

На основу упутства Комисије за аграрну реформу и 
колонизацију при влади ФНРЈ, 31. марта 1948. године Задрузи је 
припојена СРЗ "Младен Стојановић" у Крајишнику. Овом приликом 
су усвојена и Правила рада фузионисане задруге.117 

Крајем 1949. године на Скупштини задругара СРЗ "Црвена 
звезда" у Крајишнику одлучено је да се споји са СРЗ "Рајко 
Боснић" у Крајишнику, тако да је од почетка 1950. године 
фузионисана задруга почела да ради под именом СРЗ "Маршал 
Тито" Крајишник.118 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Земљораднички задруге "Грмеч" из 
Крајишника 1. октобра 1973. године. Приликом сређивања фонда 
1974. године књиге: Деловодни протокол 1949-1950. и Књига 
обрачуна са задругарима 1949-1950 (2 књиге) одложене су у овај 
фонд а садрже архивску грађу и фонда Ф. 319, СРЗ "Грмеч" - 
Крајишник (1949-1954), 1950-1954 
 

Степен сачуваности: 
Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

Ф. 231   ТРЕЋА СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАЋА МАРКОВ" 

– МЕЛЕНЦИ (1949-1954), 1949-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 2; 0,44 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

                                                
116  070, Ф. 230, СРЗ "Рајко Боснић"-Крајишник (1946-1949), 1946-1950, Записник 
са оснивачке скупштине, бр. к. 16, бр. пред. бб/1946. 
117  Исто, Одлука о припајању, бр. к. 16, бр. пред. бб/1948. 
118  070, Ф. 319, СРЗ "Грмеч"-Крајишник (1949-1954), 1950-1954, Записници 
Управног одбора и Скупштине задругара 1949-1951, бр. књ. 1, стр. 73-76. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Браћа Марков"-Меленци (1949-1953). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници са Скупштине задругара, књига удела и 

чланства, евиденција радних дана, књига обрачуна са 
задругарима, главне рачунске књиге, приступнице и молбе за 
иступање из задруге, годишњи закључни рачун, преписка задруге,  
разна решења, списи имовинске комисије, приступнице, 
распоредна решења. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Трећа сељачка радна задруга "Браћа Марков" у Меленцима 

је основана 1. децембра 1949. године са 17 домаћинстава. На 
оснивачкој скупштини усвојена су Правила рада.119 Задруга је 
била члан Среског савеза земљорадничких задруга "Бегеј" у 
Зрењанину. 

Ликвидација Задруге извршена је на основу одлуке 
Скупштине задругара од 30. маја 1953. године. Ликвидациони 
поступак је трајао до 13. марта 1954. године.120  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

Ф. 232   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"  
С.О.Ј. 

- КРАЈИШНИК (?-1949), 1947-1951. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 15; к. 1; 0,42 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
                                                
119  070, Ф. 231, Трећа СРЗ "Браћа Марков"-Меленци (1949-1954), 1949-1954, 
Записник са оснивачке скупштине, бр. к. 14, бр. пред. бб/1949.  
120  Исто, Решење НО среза бегејског Зрењанин о ликвидацији, бр. к. 14, бр. 
пред. бб/1953-1954. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: СРЗ 
"Црвена звезда" Крајишник 1946-1951. 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Управног одбора и Скупштине задругара; 
деловодни протоколи, књиге радних дана, књига обрачуна са 
задругарима, књиге новчаних удела, књига штедних улога, 
приступнице, преписка задруге. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нема података када је основана Сељачка радна задруга 
"Црвена звезда" с.о.ј. у Крајишнику, али је Правилник о 
организацији, производњи и унутрашњем реду донет 10. априла 
1946. године.121  

Крајем 1949. године на Скупштини задругара СРЗ "Црвена 
звезда" у Крајишнику одлучено је да се споји са СРЗ "Рајко 
Боснић" у Крајишник, тако да је од почетка 1950. године 
фузионисана задруга почела да ради под именом СРЗ "Маршал 
Тито" у Крајишнику.122 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Земљорадничке задруге "Грмеч" из 
Крајишника 1. октобра 1973. године. Приликом сређивања овог 
фонда 1974. вршено је разграничење фондова и том приликом 
Књига записника Скупштине задругара и Управног одбора 1949-
1951. одложена је у овај фонд, али садржи записнике Скупштине 
задругара и Управног одбора и фонда Ф. 319, СРЗ "Грмеч" - 
Крајишник (1949-1954), 1950-1954.  
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване.   

 
 
 

Ф. 233   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОБОДА" - КЛЕК  

(1946-1953) (1955-1959), 1953-1960.* 

 

                                                
121  070, Ф. 232, СРЗ "Црвена звезда" с.о.ј. -Крајишник (?-1949), 1947-1951, 
Правилник о организацији, производњи и унутрашњем реду, бр. к. 16, бр. пред. 
34/1947. 
122  070, Ф. 319, СРЗ "Грмеч"-Крајишник (1949-1954), 1950-1954, Записници 
Управног одбора и Скупштине задругара 1949-1951, бр. књ. 1, стр. 73-76. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Слобода"-Клек (1945-1960). 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 37; 4,00 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Скупштине задругара, Управног 
одбора и Имовинске комисије; деловодни протоколи, именик 
радника, књига удела задругара, Тарифни правилник, Правилник 
о радним односима, Правилник задругара, Правилник о нормама, 
обрачуни радних дана, листе зараде, инвестициони зајмови и 
елаборати, уговори о раду, персонална решења, картице зараде 
радника и службеника, регистрације занатских радњи задруге, 
пријава и одјава радника Заводу за социјално осигурање, завршни 
рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Слобода" у Клеку основана је на 
оснивачкој Скупштини задругара 12. априла 1946. године, када су 
прихваћена и Правила задруге.123 

На годишњој скупштини СРЗ "Слобода" у Клеку 21. 
фебруара 1953. године одлучено је да се припоји Земљорадничкој 
задрузи у Клеку са свим њеним правилима и обавезама.124 Из 
скупштинских записника сазнајемо да је крајем 1953. године 
носила назив Пољопривредна задруга "Слобода" у Клеку и да је 
дошло до реорганизације следеће године, када се на скупштини 
21. јануара 1954. године Земљорадничка задруга одвојила од 
Пољопривредне задруге.125 

Следеће године 1955. Народни одбор среза зрењанинског 
решењем бр. 2279/55, од 22. фебруара 1955. године оснивао је 
Сељачку радну задругу "Слобода" у Клеку. Предмет пословања 
био је пољопривредна производња и сточарство.126  

Задружни савет и задругари СРЗ "Слобода" у Клеку на 
конференцији одржаној 5. новембра 1959. године доносе одлуку 
да се задруга припоји Пољопривредном имању "Зрењанин" у 

                                                
123 Службени лист АПВ, бр. 29/1946, стр. 21. 
124 070, Ф. 233, СРЗ "Слобода"-Клек (1946-1953) (1955-1960), 1953-1960, Одлука 
о припајању, бр. к. 23, бр. пред. 127/1953.  
125 Исто, Записници Задружног савета и Извршног већа 1953-1956, бр. књ. 1. 
126  070, Сељачка радна задруга "Слобода"-Клек (1955-1959) 1953-1960, Решење 
НО среза зрењанинског о регистрацији, бр. к. 14, бр. пред. 234/1955. 
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Зрењанину од 1. јануара 1960.127 Раднички савет Пољопривредног 
добра "Зрењанин" у Зрењанину 12. новембра 1959. године доноси 
решење о овом припајању.128 Општинско веће НОО Зрењанин 
донело је решење 24. децембра 1959. године, којим је потврдило 
одлуку Радничког савета Пољопривредног добра "Зрењанин" о 
овом припајању.129 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1970. године од Пољопривредног добра 
"Зрењанин" у Зрењанину. У фонду су одложене књиге Записници 
Задружног савета и Извршног већа 1953-1956. и Деловодник 
1953-1956, које садрже архивску грађу фонда Ф. 687, 
Пољопривредна задруга "Слобода" – Клек (?-?), 1953-1955, а које 
су континуирано вођене. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 
 
 

Ф. 234.  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "2. ОКТОБАР" 

- КЛЕК (?-1954), 1953-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
127 Исто, Одлука Конференције о припајању, бр. к. 26, бр. пред. 385/1959. 
128 Исто, Извод из записника Задружног савета, бр. к. 26, бр. пред. 421/1959. 
129  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Књига записника са седнице Општинског већа из 1959. године, Закључак о 
одобрењу одлука Радничког савета, бр. књ. 26. 
*  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ "2. 
октобар"-Клек (1946-1954). 
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Делимична распоредна решења; спискови задругара, 
повраћај унете покретне имовине, преписка имовинске комисије, 
благајнички извештаји за 1953/54. годину, делимични 
ликвидациони списи. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до података када је основана СРЗ "2. октобар" 
у Клеку. 

Ликвидација задруге почела је почетком 1954. године, када 
је Комисија за уређење имовинских односа извршила попис 
имовине задруге,130 а Срески суд у Зрењанину водио је 
ликвидациони поступак. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 
 
 
 

Ф. 235   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЉУБОТЕН"  
- ЈАША ТОМИЋ (?-1948), 1946-1948. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 1; 0,30 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
130 070, Ф. 234, СРЗ "2. октобар"-Клек (?-1954), 1953-1954, Извештај Комисије за 
уређење имовинских односа, бр. к. 1, бр. пред. 43/1953. 
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Записници са Скупштине задругара, књига земљишних 
удела задругара,  евиденција радних дана (трудодана), зараде 
задругара, списак чланова задруге, изводи из записника, акт о 
оснивању, спискови инвентара откупљеног од задругара. 
 

Историјат ствараоца фонда:  
Није утврђено када је почела да ради СРЗ "Љуботен" у Јаша 

Томићу.  
На ванредној скупштини СРЗ "Љуботен" у Јаша Томићу 26. 

фебруара 1948. године, донета је одлука да се фузионише са СРЗ 
"Победа" из Јаша Томића под именом СРЗ "Ново доба" у Јаша 
Томићу.131 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 9. октобра 1973. године од Пољопривредног 
предузећа "Ратар" из Јаша Томића, као правног наследника. 
Приликом архивистичког сређивања 1974. године, Књига 
записника Скупштине задругара из 1947-1950. године одложена је 
у фонд Ф. 255, Сељачка радна задруга "Ново доба" - Јаша Томић 
(1948-1953), 1947-1954. зато што је, после спајања задруга, 
новооснована Задруга наставила да води записникe Скупштине 
задругара у истој књизи.  

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
Ф. 236   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МЛАДЕНОВА КРАЈИНА" 

- ЧЕСТЕРЕГ (?-?), 1946-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 44; к. 12; 2,40 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

                                                
131 070, Ф. 235, СРЗ "Љуботен"-Јаша Томић (?-1948), 1946- 1948, Записник са 
ванредне скупштинске седнице о спајању, бр. к. 6, бр. пред. 60/1948. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Младенова крајина"-Честерег (1946-1953). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници Скупштине задругара и Управног одбора; 

деловодни протоколи, деловодник имовинске кмисије, књига 
главних рачуна, књиге радних дана (трудодана), књиге обрачуна 
са задругарима, евиденција удела чланова, књига о стању и класи 
земље, завршни рачуни, спискови чланова задруге, књиге 
земљишних удела, записници о унетој земљи домаћинстава, 
планови рада, делимична распоредна решења, ликвидациони 
списи. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Није утврђено када је основана СРЗ "Младенова крајина" у 
Честерегу. Задруга је била члан Среског савеза СРЗ среза 
бегејског Зрењанин. 

Скупштина СРЗ "Младенова крајина" у Честерегу 
једногласно је донела одлуку 28. маја 1953. године да се изврши 
ликвидација задруге сходно Уредби о реорганизаци и 
ликвидацији, па је том приликом формирана и Имовинска комисија 
која је требала да регулише питања имовине.132 

Међутим, Задруга није ликвидирана него је након извршене 
реорганизације 7. октобра 1954. године на Скупштини задругара 
усвојила нова Правила о раду. Њена основна делатност била је: 
организација пољопривредне производње, развијање 
прерађивачке пољопривредне делатности, одгајање елитне 
приплодне стоке у циљу унапређења сточарства и развијање 
услужне делатности својим машинама, постројењима и 
справама.133 
 Нема податка докле је Задруга радила и под којим именом. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи и књиге су већим делом сачувани. 

 
 
 

Ф. 237   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ТАМИШ" 

– ФАРКАЖДИН (?-1954), 1953-1954. 

                                                
132  070, Ф. 236, СРЗ "Младенова крајина"-Честерег (?-?), 1946-1954, Књига 
скупштинских записника 1951-1953, бр. књ. 2. 
133  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о одобрењу реорганизације СРЗ, бр. пред. 21256/1954. 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Распоредна решења, ликвидациона документа, завршни 
рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Није утврђено када је основана СРЗ "Тамиш" у Фаркаждину. 
Задруга је радила до почетка 1954. године, када је због 

ликвидације сачињен записник о примопредаји основних и 
обртних средстава између ове Задруге у ликвидацији и Државног 
пољопривредног добра "Тамиш" у Фаркаждину.134  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 238   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА" 

- ЕЛЕМИР (1946-1960), 1946-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 16; к. 4; 0,83 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 

                                                
134  070, Ф. 237, СЗР "Тамиш"-Фаркаждин (?-1954), 1953-1954, Записник о 
примопредаји имовине ликвидиране Задруге, бр. к. 1, бр. пред. бб/1954. 



 56  

 

Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записник оснивачке супштине, деловодни протокол, 
рачунске књиге, евиденција радних дана, књига удела чланства, 
књиге обрачуна са задругарима, главна књига, преписка задруге, 
планови рада, делимична распоредна решења, списи имовинске 
комисије. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Прва пролетерска" у Елемиру је 
основана на оснивачкој скупштини задругара 23. јуна 1946. 
године. Овом приликом донета су Правила Задруге по којима је 
задругу заступао председник, а њоме је управљао Управни одбор. 
Пословни удео је износио 100 динара.135   

Задруга је 1953. године извршила реорганизацију и 
наставила је да ради. На Скупштини задругара 11. октобра 1954. 
године усвојила је Правила о раду по којима је делатност Задруге 
била: организација пољопривредне производње, развијање 
прерађивачке пољопривредне делатности, одгајање елитне 
приплодне стоке у циљу унапређења сточарства и развијање 
услужне делатности својим машинама, постројењима и 
справама.136 

СРЗ "Прва пролетерска" радила је све до 1960. године, када 
су се спојиле СРЗ "Прва пролетерска", СРЗ "Челар Здравко" и 
Пољопривредна задруга "Бошко Мијатов" (све из Елемира) и 
основале Пољопривредну задругу "Напредак" у Елемиру.137 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

                                                
135  Службени лист АПВ, бр. 39/1946, стр. 6. 
136  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о одобрењу реорганизације СРЗ, бр. пред. 21582/1954. 
137  Службени гласник НРС, бр. 8/1960, стр. 139. 
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Ф. 239   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЗОРА СОЦИЈАЛИЗМА" 

- РАДОЈЕВО (1949-1953), 1949-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 44; к. 8; 1,68 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са Скупштине задругара, Управног одбора и 
Имовинске комисије; записници унете земље, деловодни 
протоколи, евиденције чланова задругара, књиге земљишних 
удела, књиге окућница, рачунске књиге, књиге радних дана, 
књиге обрачуна са задругарима, књиге расхода и прихода, 
приступне изјаве, спискови запрежне стоке, распоредна решења, 
списи Имовинске комисије, записници примопредаје инвентара 
1953. године. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

СРЗ "Зора социјализма" у Радојеву основана је 17. марта 
1949. године, када је изабран председник и Управни одбор.138 
Била је члан Среског савеза земљорадничких задруга "Бегеј" у 
Зрењанину. Промене које су настале радом ове Задруге, 
повећањем обртних средстава и земљишног фонда, унете су у 
Регистар задружних организација крајем 1951. године.139  

До ликвидације Задруге дошло је крајем 1953. године када 
је извршена примопредаја покретне и непокретне имовине између 
СРЗ "Зора социјализма" Радојево и Земљорадничке задруге у 
Радојеву.140 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

                                                
138  070, Ф. 239, СРЗ "Зора социјализма"-Радојево (1949-1953), 1949-1953, 
Пријава за упис Задруге у регистар сељачких радних задруга, бр. к. 45, бр. пред. 
65/1949. 
139  Исто, бр. к. 47, бр. пред. 421/1951. 
140  Исто, Записник Имовинске комисије, бр. к. 50, бр. пред. ИК-25/1953. 
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Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 
  

 
 

Ф. 240   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОВАН ЂИЛАС" 

- ВОЈВОДА СТЕПА (?-1953), 1948-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 28; к. 7; 1,30 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници Скупштине задругара, Управног и Надзорног 

одбора; деловодни протоколи, деловодни протокол Имовинске 
комисије, књига радних дана, књига обрачуна са задругарима, 
књиге земљишних удела, књиге земљишта, молбе за улазак у 
задругу, спискови задругара, преписка, планови рада, 
финансијски планови, статистички извештаји, распоредна 
решења, ликвидациони списи. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до податка о датуму оснивања Сељачке радне 
задруге "Милован Ђилас" из Војвода Степе. 

Сељачка радна задруга "Милован Ђилас" на скупштинској 
седници 31. маја 1953. године је изабрала Имовинску комисију за 
регулисање имовинских односа и донела је одлуку о ликвидацији 
задруге.141 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Милован Ђилас"-Војвода Степа (1948-1953). 
141  070, Ф. 240, СРЗ "Милован Ђилас"-Војвода Степа (?-1953), 1948-1954, 
Записник са скупштинске седнице, бр. к. 32, бр. пред. 449/1953. 
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Степен сачуваности: 
Списи и књиге су већим делом сачувани. 

 
 
 

Ф. 241   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СИМО ШОЛАЈА" 

- СРПСКА ЦРЊА (?-?), 1946-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 43; к. /; 0,80 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Имовинске комисије, деловодни протоколи, 
књиге земљишних удела, књиге чланова задруге, рачунске књиге, 
књиге радних дана, књиге обрачуна са задругарима, књиге 
прихода и расхода, евиденција о унетом инвентару и земљишту у 
задругу, преписка, распоредна решења, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до података о датуму оснивања Сељачке 
радне задруге "Симо Шолаја" у Српској Црњи. 

Скупштина задругара СРЗ "Симо Шолаја" у Српској Црњи 
донела је одлуку о ликвидацији и изабрала је Имовинску 
комисију, а Народни одбор среза бегејског у Зрењанину донео је 
решење 13. јуна 1953. године којим се налаже Имовинској 
комисији Задруге да уреди имовинске односе са задругарима.142  

Међутим, Задруга није престала са радом него је после 
извршене реорганизације наставила да ради. На ванредној 
Скупштини задругара 30. августа 1954. године усвојила је 
Правила рада, а НО среза бегејског из Зрењанина решењем је 
одобрио рад на основу поднетих елабората. Делатност Задруге је 
била пољопривредна производња, одгајање елитне приплодне 
стоке у циљу унапређења сточарства овог краја, развијање 
услужне делатности путем машина и запрега, гајење елитног 

                                                
142  Службени лист АПВ, бр. 6/III/1953.  
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сортног семена биљних култура и продаја истих произвођачима у 
циљу унапређења биљне производње.143 
 Нисмо дошли до податка када је престала са радом Сељачка 
радна задруга "Симо Шолаја" у Српској Црњи. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи нису сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. 242  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЛАДО 

ТОМАНОВИЋ"  

- СЕЧАЊ (?-?), 1947-1949.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. /; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протокол, књиге земљишних удела, књига 
чланова задруге, књига обрачуна радних дана, књига радних 
дана.  
     
Историјат ствараоца фонда: 
                                                
143  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење НО среза бегејског, бр. пред. 17005/1954. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Владо Томановић"-Сечањ (1946-1949). 
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Нисмо дошли до податка о датуму оснивања и ликвидације 
Сељачке радне задруге "Владо Томановић" у Сечњу. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 

Историјат фонда: 
Фонд је преузет 1963. године. 
Књига записника Скупштине задругара, Управног и 

Контролног одбора 1947-1950. одложена је у фонд Ф. 243, СРЗ 
"Едвард Кардељ" - Сечањ, (1950-1952), 1947-1952, зато што је у 
истој књизи континуирано вођени записници ове Задруге и СРЗ 
"Едвард Кардељ". 
 

Степен сачуваности: 
Списи нису сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 
 
 

 

Ф. 243   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

- СЕЧАЊ (1950-1952), 1947-1952* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 9; к. 1; 0,27 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Скупштине задругара, Управног и 
Контролног одбора и бригадира; деловодни протокол, књиге 
обрачуна са задругарима, евиденција радних дана, спискови 
задужења задругара и колониста, финансијски план, биланси, 
платни спискови. 
  

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Едвард Кардедљ"-Сечањ (1950-1954). 
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Историјат ствараоца фонда:  
Сељачка радна задруга "Едвард Кардељ" у Сечњу настала је 

спајањем СРЗ "Миро Попара" и СРЗ "Јединство" на заједничкој 
Скупштини задругара 7. фебруара 1950. године.144  

Сељачка радна задруга "Едвард Кардељ" у Сечњу радила је 
до 1952. године, када је на седници годишње Скупштине 
Земљорадничке задруге "15 мај" у Сечњу 3. фебруара 1952. 
године донета одлука да се ове две задруге фузионишу због 
"смањења радника и лакшег вођења трговачког пословања".145 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 

Историјат фонда: 
Фонд је преузет 1963. године. Приликом ревизије фондова 

2005. године, у овај фонд је одложена Књига записника 
Скупштине задругара, Управног и Контролног одбора 1947-1950. 
године, у којој су вођени записници за три фонда СРЗ и то: Ф. 
242, СРЗ "Владо Томановић - Сечањ (?-?), 1947-1949, Ф. 260, СРЗ 
"Миро Попара" - Сечањ (1946-1950), 1947-1949. и Ф. 243, СРЗ 
"Едвард Кардељ" - Сечањ (1950-1952), 1947-1952. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 244   ДЕЧЈИ ДОМ НОВИ БЕЧЕЈ 

- НОВИ БЕЧЕЈ (?-1954), 1946-1954.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 15; к. 3; 0,59 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
                                                
144  070, Ф. 243, СРЗ "Едвард Кардељ"-Сечањ (1950-1952), 1947-1952, Записници 
Скупштине задругара 1947-1950. године, бр. књ. 1. 
145  070, Ф. 263, Земљорадничка задруга "15. мај"-Сечањ (1947-?), 1947-1963, 
Записници Скупштине и Управног одбора 1947-1952, бр. књ. 1. 
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Деловодни протоколи, матичне књиге питомаца, дневници 
рада, књиге инвентара, књига библиотеке, књига калкулације, 
лични картони питомаца дома. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до податка када је Дечји дом у Новом Бечеју 
отворен, али на основу података из матичних књига питомаца, 
може се закључити да је почео да ради 1946. године, када је 
уписан први питомац дома. Питомци дома била су ратна сирочад, 
деца која су остала без оба или једног родитеља, или пак деца 
чији родитељи нису могли да их издржавају. Деца су била 
пореклом из различитих крајева ФНРЈ.146 На основу сачуваног 
дневника рада 1947-1950. године, може се закључити да су 
питомци овог Дома завршили основну школу, тако да је запослено 
особље Дома имало и образовну и васпитну улогу.147 

Дечји дом у Новом Бечеју носио је назив Дечји дом у 
Волошинову до 1952. године, када је извршена промена назива 
насељеног места у Нови Бечеј.148 

Управа Дома је 1954. године предложила Народном одбору 
среза потиског у Ново Бечеју да се Дом расформира, зато што је 
Савет за културу и просвету среза потиског Нови Бечеј захтевао 
да се зграда Дома уступи мађарској националној мањини за 
осмогодишњу школу, за чије потребе је била и раније намењена. 
Предлог је усвојен тако што је део Дома спојен са Дечјим домом у 
Новом Милошеву, а други део је расформиран на тај начин што су 
неке штићенике упутили на даље школовање и изучавање заната, 
док су се неки запослили у пољопривреди и фабрикама.149 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Скупштине општине Нови Бечеј 25. јуна 
1975. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 

                                                
146  070, Ф. 244, Дечји дом-Нови Бечеј (?-1954), 1946-1954, Матична књига 
питомаца 1946-1953, бр. књ. 7. 
147  Исто, Дневник рада Дечјег дома Волошиново 1947-1950, бр. књ. 10. 
148  М. Марковић, Географско-историјски именик насеља Војводине, Нови Сад 
1966, стр. 130. 
149  070, Ф. 184, Народни одбор среза потиског-Нови Бечеј (1944-1955), 1945-
1955, Допис о укидању школе упућен Савету за народно здравље и социјалне 
политике АПВ, к. бр. 32, бр. пред. 4713/1954. 
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Ф. 245   НАБАВНО ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКОГ 

НАРОДНОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИН  

- ЗРЕЊАНИН (1948-1952), 1948-1952*. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Правила предузећа, преписка за набавку робе, платни 

спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Набавно продајно предузеће ГНО Зрењанин у Зрењанину је 
основано решењем Градског народног одбора у Зрењанину од 28. 
септембра 1948. године и било је под административно-
оперативним руководством ГНО Зрењанин. Предмет пословања 
био је: "пријем и продаја робе за услужне радове и ванпланске 
потребе локалних предузећа ГНО у Зрењанину преко Набавно-
продајне дирекције локалне привреде АПВ у Новом Саду а по 
расподели Повереништва за комуналне послове АПВ у Новом 
Саду, с тим што је по потреби примало и продавало сировину и 
материјал за чврсти план". Предузеће је имало у свом саставу и 
магацин.150  

Предузеће је престало са радом када је Градски народни 
одбор у Зрењанину донео решење о ликвидацији 20. марта 1952. 
године.151 
 

Историјат фонда: 
Није утврђено када је и од кога преузет фонд.  

 
Степен сачуваности: 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Набавно-продајно предузеће Градског народног одбора-Зрењанин (1946-1951). 
150  070, Ф. 245, Набавно продајно предузеће Градског народног одбора 
Зрењанин-Зрењанин (1948-1952), 1948-1952, Решење ГНО, бр. к. 1, бр. пред. 
1/1948. 
151  Службени гласник НРС, бр. 28/1952, стр. 367. 
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Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване.  

 
 
 

Ф. 246   ОБУЋАРСКА ОПАНЧАРСКА ПАПУЧАРСКА 

ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА С.О.Ј. 
"ЈЕДИНСТВО" 

- СРПСКА ЦРЊА  (1949-1956), 1948-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Управног одбора, општа преписка и 
ликвидациони списи. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Обућарско опанчарска папучарска произвођачко-
прерађивачка задруга с.о.ј. "Јединство" у Српској Црњи настала је 
1949. године спајањем двеју задруга: Опанчарске прерађивачке 
задруге с.о.ј. у Српској Црњи и Прве обућарске задруге с.о.ј. у 
Српској Црњи.152 

Оснивачка скупштина Опанчарске прерађивачке задруге 
с.о.ј. у Српској Црњи одржана је 11. децембра 1946. године на 
којој су усвојена Правила рада. Задатак Задруге је био да 
набавља потребан алат и прибор за рад, као и машине и сировине 
за послове опанчарског заната. Такође је бринула о продаји 
готових производа, о унапређењу материјалног стања својих 
чланова и о неговању солидарности међу члановима. Задруга је 
основана на неодређено време са ограниченим јемством.153  

                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Обућарска опанчарска задруга "Јединство" Српска Црња (1946-1956). 
152 070, Ф. 246, Обућарска опанчарско папучарска-произвођачко-прерађивачка 
задруга с.о.ј. "Јединство"-Српска Црња (1949-1956), 1948-1958, Записници 
Управног одбора 1948-1952, бр. књ. 1, стр. 68. 
153  Службени лист АПВ, бр. 7/1947, стр. 3. 
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Исте године, 26. децембра 1946. године, одржана је и 
оснивачка скупштина Прве обућарске задруге с.о.ј. са седиштем у 
Српској Црњи. Јемство задруге је било ограничено, а износило је 
десетоструки износ од уписаних удела. Рад задруге је био на 
неодређено време. Правила Задруге одобрио је Срески народни 
одбор Зрењанин-Север.154 

Обе задруге су радиле посебно све до почетка 1949. године, 
када је на редовној годишњој скупштини Опанчарске 
прерађивачке задруге с.о.ј. у Српској Црњи одлучено да се 
фузионише са Првом обућарском задругом с.о.ј. у Српској Црњи. 
Том приликом Опанчарска прерађивачка задруга је ликвидирана, 
а њена целокупна имовина је припојена Првој обућарској задрузи 
с.о.ј. На заједничкој седници Скупштине од 6. фебруара 1949. 
године извршена је измена и допуна Правила о раду и одлучено је 
да име задруге гласи: Обућарско опанчарска папучарска 
произвођачко-прерађивачка задруга с.о.ј. "Јединство" у Српској 
Црњи.155 

На ванредној Скупштини од 17. јуна 1954. године донета је 
одлука да се, због нерентабилности, Задруга ликвидира, па је том 
приликом изабрана Ликвидациона комисија.156  

Коначна ликвидација је извршена доношењем решења 
Окружног привредног суда у Зрењанину 24. децембра 1956. 
године.157 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 10. фебруара 
1960. године. Архивистичко сређивање извршено је 2004. године. 
У фонду је одложена Књига записника Управног одбора 1948-
1952. у којој су до 1949. године вођени записници са седница 
Управног одбора Опанчарске прерађивачке задруге с.о.ј. у 
Српској Црњи. Иако је ликвидација завршена 1956. године, 
преписка о ликвидацији је вођена до 1958. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списе и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

                                                
154  Службени лист АПВ, бр. 8/1947, стр. 3. 
155  070, Ф. 246, Обућарска опанчарско папучарска-произвођачко-прерађивачка 
задруга с.о.ј. "Јединство"-Српска Црња (1949-1954), 1948-1958, Записници 
Управног одбора 1948-1952, бр. књ. 1, стр. 68. 
156  Исто, Скупштинска одлука, бр. к. 2, бр. пред. 16/1954. 
157  Исто, Решење Окружног привредног суда, бр. к. 2, бр. пред. 79/1958.  
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Ф. 247   "КОЖАРАЦ" ЛОКАЛНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

КОЖНИХ ПРОИЗВОДА 

- НОВИ БЕЧЕЈ (1947-1954), 1947-1954. 

       

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 5; 0,70 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, записници Управног одбора и 
Радничког савета; документа о оснивању, реорганизацији и 
ликвидацији; радне листе радника, персонална документа, 
завршни рачуни, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

"Кожарац" локално привредно предузеће кожних производа 
у Новом Бечеју основано је решењем Извршног одбора МНО 
Волошинова од 27. фебруара 1947. године. Предузеће је најпре 
радило под називом Обућарско локално предузеће Волошиново, 
скраћени назив "ЛОП" Волошиново. Исте године 28. марта је 
извршена регистрација предузећа на основу решења Одељења за 
финансије ГИОНСАПВ.158 Крајем године дошло је до 
реорганизације тако што су се разни привредни огранци 
(угоститељи, кројачи, кочијаши и др.) удружили у једно предузеће 
под називом Локално привредно предузеће МНО у Волошинову.159 

Следеће године, на основу решења МНО у Волошинову под 
бројем бр. 2064, од 7. фебруара 1948. године, издваја се Локално 
привредно предузеће кожних производа МНО у Волошинову и 
ради самостално без осталих привредних огранака. Предмет 
пословања Предузећа је била производња и поправка свих врста 
обуће. У његовом саставу није било филијала и огранака.160 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Локално привредно предузеће кожних производа "Кожарац"-Нови Бечеј (1947-
1954). 
158  Службени лист АПВ, бр. 10/1947, стр. 23. 
159  070, Ф. 247, "Кожарац" локално привредно предузеће кожних производа ГНО-
Нови Бечеј (1947- 1954), 1947-1954, Извештај о раду за 1947. годину, Досије 
фонда бр. 1/2. 
160  Службени лист АПВ, бр. 4/1/1948, стр. 30. 
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Предузеће је било локалног значаја и стајало је под 
административно-оперативним руководством МНО у Волошинову. 

Нисмо дошли до података када је Локално привредно 
предузеће МНО у Волошинову променило назив у "Кожарац" 
локално привредно предузеће кожних производа у Новом Бечеју. 

Године 1952. Предузеће је отворило продавницу за продају 
своје обуће под називом "Кожарац", продавница бр. 1 у Новом 
Бечеју и посебну продавницу за трговину својом седларском и 
ременском робом.161 

До ликвидације предузећа је дошло зато што је последње 
две године почело да послује са губицима. Најпре је дошло до 
затварања продавница и смањења обима производње, а 1. 
септембра 1953. године на седници Радничког савета упућен је 
предлог Народном одбору среза потиског Нови Бечеј да се донесе 
одлука о ликвидацији.162 Решењем НОО Нови Бечеј од 1. јануара 
1954. године Предузеће је стављено у ликвидацију.163 

 
Историјат фонда: 

Фонд је издвојен 1974. године приликом сређивања фонда 
Ф. 184 Народног одбора среза потиског - Нови Бечеј (1944-1955), 
1945-1955. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 

 
Ф. 248   ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКЕ И 

СТОЧНИМПРОИЗВОДИМА "СТОЧАР" 

- ЗРЕЊАНИН(1946-1950), 1947-1951.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 3; 0,36 m 
Језик грађе: српски  

                                                
161  070, Ф. 247, "Кожарац" локално привредно предузеће кожних производа- 
Нови Бечеј (1947-1954), 1947-1954, Молба упућена НО среза потиског за дозволу 
за рад продавнице, бр. к. 1, бр. пред. 52/1952.  
162  070, Ф. 247, "Кожарац" локално привредно предузеће кожних производа Нови 
Бечеј (1947-1954), 1947-1954, Записници Управног одбора и Радничког савета, 
бр. књ. 1. 
163  Службени гласник НРС, бр. 9/1954, стр. 80. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Предузеће за промет стоке и сточним производима "Сточар"-Зрењанин (1946-
1951).  
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Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Годишњи биланс, финансијски план, предрачун, евиденција 
о тову свиња, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Предузеће за промет стоком и сточним производима 
"Сточар" у Зрењанину  основано је решењем владе НР Србије 18. 
децембра 1946. године под називом Државно привредно 
предузеће за промет стоком, сточним производима и сточном 
храном "Сточар" са седиштем у Зрењанину са задатком да се бави 
откупом и прометом стоке, сточним производима и сточном 
храном.164 

Предузеће се 1949. године звало "Сточар" Предузеће за 
откуп и промет крупном и ситном стоком у Зрењанину, да би 
септембра 1950. године променило назив у Предузеће за промет 
стоке и сточним производима "Сточар" у Зрењанину.165 

Предузеће је престало са радом када је Уредбом 
Председништва владе НР Србије од 17. августа 1950. године 
укинута фирма "Сточар"-Главна дирекција предузећа за промет 
стоком и сточним производима у Београду и сва предузећа за 
откуп и промет стоком и сточним производима која су постојала у 
већим градовима.166 
 

Историјат фонда: 
Архивска грађа фонда је издвојена из фонда Ф. 364, 

"Југопродукт" експорт импорт - Зрењанин (1954-1964), 1954-1964. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

                                                
164  Службени гласник НРС, бр. 12/1947, стр. 260.  
165  070, Ф. 248, Предузеће за промет стоке и сточним производима "Сточар"-
Зрењанин (1946-1950), 1947-1951, Печат, бр. к. 3. 
166 Службен новине НРС, бр. 35/1950, стр. 175.  
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Ф. 249   СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ" 

- ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1952.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 8; 0,84 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протокол, рачунске књиге, општа преписка, 
персонална документа, извештаји о извршеним радовима, завршни 
рачуни, платни спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Среско грађевинско предузеће "Бегеј" у Зрењанину је 

основано на основу решења Среског народног одбора среза 
бегејског у Зрењанину од 26. маја 1948. године. Основна 
делатност Предузећа је извођење грађевинских радова у 
приватном и државном сектору, транспорт и продаја грађевинског 
материјала, пројектовање (по потреби) и други послови 
грађевинске струке. Предузеће је основано без обртних средстава 
али је пословало на основу кредита које је добијало од кредитних 
предузећа. Следеће 1949. године, Срески народни одбор среза 
бегејског у Зрењанину доноси Правила о организацији и 
пословању Среског грађевинског предузећа "Бегеј" у Зрењанину. 
Предузеће је имало Опште и Техничко одељење и Одељење 
рачуноводства. Радом предузећа је непосредно управљао 
директор по упутствима, наређењима и смерницама Извршног 
одбора Среског народног одбора. Саветодавни орган директора 
предузећа је Стручни савет.167 

Народни одбор среза бегејског у Зрењанину 17. децембра 
1950. године донео је решење да се Среско грађевинско 
предузеће ставља у ликвидацију почев од 1. јануара 1951. 
године.168 Због недостатка архивске грађе немамо података докле 
је трајао ликвидациони поступак. 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Среско 
грађевинско предузеће "Бегеј"-Зрењанин (1948-1951). 
167 070, Ф. 249, Среско грађевинско предузеће "Бегеј"-Зрењанин (1948-?), 1948-
1952, Решење о оснивању и регистрацији и Правила рада, бр. пред. бб/1948. 
168 Исто, Решење НО среза бегејског Зрењанин о ликвидацији, бр. пред. 
588/1951. 
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Историјат фонда: 

Нема података када је и од кога преузет фонд. 
  
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 
 
 
 
 

Ф. 250   СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО 

- ЗРЕЊАНИН  (?-1965), 1947-1950.  
 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,50 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонда 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Списи садрже: кривичне предмете, предмете о привредним 
преступима грађана (неизмирени вишак производа) и радних 
организација; предмете о државној безбедности, о општем и 
народном надзору (пријаве, пресуде, решења и жалбе) приликом 
спровођења закона.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до података о почетку рада Среског јавног 
тужилаштва у  Зрењанину. 

После Другог светског рата 1945. године укинута су сва 
државна тужилаштва, а уместо њих основан је Јавни тужиоц ДФЈ и 
њему подређена нижа тужилаштва.169 На територији зрењанинског 
округа формирана су три среска тужилаштва за шест срезова и то 

                                                
169 Службени лист ДФЈ, бр. 27/245/1945, стр. 217. 
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у: Новом Кнежевцу, Кикинди и Јаша Томићу.170 Одлуком ГИОАПВ 
од 11. октобра 1946. године оснивају се два среска суда са 
седиштем у Зрењанину и то Срески суд у Зрењанину, за подручје 
града Зрењанина и Среза јужнозрењанинског (Први срески суд), и 
Срески суд у Зрењанину, за подручје среза севернозрењанинског 
(Други срески суд).171 

С обзиром да су среска тужилаштва пратила оснивање и рад 
среских судова и с обзиром да се у почетку звало Среско јавно 
тужиоштво за град и срезове Зрењанин, највероватније да је ово 
Тужилаштво почело са радом 1947. године оснивањем Среског 
суда у Зрењанину за подручје града и срезове тамишки и 
бегејски.172 

По Закону о јавном тужилаштву из 1946. године среске 
јавне тужиоце је именовао  и разрешавао Јавни тужилац НРС, а 
потврђивао их је Јавни тужилац ФНРЈ. Они су били подређени 
окружном јавном тужиоцу. Јавни тужиоци подносе тужбе (захтеве, 
предлоге) улажу жалбе и врше законске интервенције код судких 
и упрвних органа у оквиру своје надлежности. У вршењу 
кривичног гоњења дужан је да води ислеђење (извиђај и истрагу) 
непосредно или преко овлашћених органа, да подиже и заступа 
оптужницу пред свим судовима по свим кривичним делима.173 Од 
1948. године носи назив Среско јавно тужиоштво Зрењанин.174 

Када је 1956. године донешена одлука о утврђивању 
подручја окружних и среских јавних тужилаштва, Среско јавно 
тужиоштво у Зрењанину покривало је територију Првог и Другог 
среског суда у Зрењанину.175 Три године касније, 1959. године 
територијална надлежност се проширује на подручје Среског суда 
у Новом Бечеју и Перлезу.176  

Законом о јавном тужилаштву 1965. године укидају се 
срески судови и среска јавна тужилаштва, а уместо њих оснивају 
се за подручје опште надлежности општински судови и општинска 
јавна тужилаштва.177 

 
Историјат фонда: 

                                                
170 070, Ф. 497, Окружно јавно тужиоштво-Зрењанин (1945-?), 1945-1952, 
Извештај Јавног тужилаштава округа петровградског Јавном тужиоштву НРС о 
основаним среским тужилаштвима, бр. к. 11, бр. пред. "А" 55/1946. 
171 Службени лист АПВ, бр. 43/228/1946, стр. 2. 
172 Исто, бр. 9/61/1947, стр. 91. 
173 Службени лист ФНРЈ, бр. 60/426/1946, стр. 697-698.  
174 070, Ф. 250, Среско јавно тужиоштво-Зрењанин (?-1965), 1947-1950, Печат, 
бр. к. 2. 
175 Службени лист ФНРЈ, бр. 29/379/1956, стр. 556. 
176 Исто, бр. 2/33/1959, стр. 85. 
177 Исто, бр. 7/1965. 
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Фонд је преузет од Окружног јавног тужилаштва у Зрењаниу 
заједно са фондовима: Ф. 186, Среско јавно тужилаштво - Јаша 
Томић (1945-1955), 1945-1955 и Ф. 315, Среско јавно тужилаштво 
Нови Бечеј (1946-1957), 1949-1957. Архивска грађа је била 
помешана са фондом Окружно јавно тужилаштво Зрењанин. 
Архивистичко сређивање фонда извршено је 1999. године по 
принципу слободне провенијенције.  
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 

Ф. 251   ГРАДСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА 

- ЗРЕЊАНИН (1947- ), 1947-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 9; 1,00 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Расписи, дописи и окружнице виших органа Црвеног крста у 
вези са организацијом и радом; планови рада месних и реонских 
одбора; записници са одржаних курсева; смотре подмлатка; 
организовање недеља борбе против туберкулоза и алкохолизма; 
организовање школских кухиња; подела помоћи од стране 
међународног Црвеног крста социјално угроженим лицима, 
организација акције о добровољном давању крви, разна 
предавања. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Градски одбор Црвеног крста у Зрењанину почео је са радом 
1947. године. Расписом Главног одбора Црвеног крста Србије од 
25. априла 1947. године наређено је да се расформирају окружни 
одбори Црвеног крста, зато што су Законом о административно-
територијалној подели НРС укинути окружни народни одбори. 
Иначе, територијална организација Црвеног крста пратила је 
административно-територијалну организацију власти у НР Србији. 
Ликвидација окружних одбора Црвеног крста завршена је до 1. 
јуна 1947. године, а тада су формирани градски и срески одбори 
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Црвеног крста. Непокретна имовина Окружног одбора друштва 
Црвеног крста у Зрењанину, која је по закону својина 
Југословенског Црвеног крста, припала је Градском одбору 
Црвеног крста у Зрењанину.178  

Градски одбор Црвеног крста у Зрењанину почео је са радом 
када је 11. јуна 1947. године. Окружни одбор друштва Црвеног 
крста Зрењанин извршио примопредају имовине: зграду, 
библиотеку, медицински материјал, аутомобиле, полисе 
осигурања, судске депозите, канцеларијски материјал, списе о 
формирању течајева прве помоћи и о оснивању новчаног фонда, 
као и друге списе.179 

У организационом погледу имао је: Управни и Надзорни 
одбор, Скупштину, секторе или секције. Свој рад остваривао је 
преко следећих сектора (секција): секција за борбу против 
туберкулозе, здравствени сектор (прва помоћ за здравствене 
активисте), социјални сектор (додела социјалне помоћи, додела 
стипендија за школовање деце, организација летовања за болесну 
и сиромашну децу и др.), пропагандни сектор (предавања, 
скупљачке акције, посете болесника и др.), сектор подмлатка 
(школски одбори подмлатка) и улични повереници.  

Ступањем на снагу Закона о подели територије НРС на 
општине, градове и срезове 1955. године и оснивањем Народног 
одбора среза Зрењанин, долази до организационих измена и у 
територијалној организацији Црвеног крста.180  

Ствараоц фонда и данас ради. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1969. године од Општинског одбора 
Црвеног крста  у Зрењанину и био је заједно са архивском грађом 
среских одбора Црвеног крста "Бегеј" и "Тамиш" па је извршено 
разграничење архивске грађе на фондове. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 

                                                
178  070, Ф. 144, Окружни одбор друштва Црвеног крста-Зрењанин (1945-1947), 
1944-1947, Допис Главног одбора Црвеног крста Србије, Покрајинског одбора 
АПВ, о укидању окружних одбора и оснивању среских, градских и месних одбора 
Црвеног крста, бр. к. 3, бр. пред. 418/1947. 
179  Исто, Записник о примопредаји имовине, бр. пред. 552/1947. 
180  Службени гласник НРС, бр. 1/1955. 
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Ф. 252   ГРАДСКО СТАНБЕНО ИМОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

– ЗРЕЊАНИН (1947-1949), 1947-1949.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 23; 2,76 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 

Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Решења о додели станова из општенародне имовине, 
записници о комисијском  прегледу кућа и станова из 
општенародне имовине ради процене вредности или ради 
реновирања, новчана накнада за покретну имовину и покућства, 
решења о повраћају станова и покретне имовине, молбе за 
деконфискацију станова и покретне имовине (покућства), 
делимична решења о деконфискацији кућа и станова, решења о 
одређивању станарине, спискови и друге евиденције о стамбеном 
фонду. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Градско станбено имовинско предузеће у Зрењанину је 

основано решењем Градског народног одбора у Зрењанину 19. 
јуна 1947. године. Оно је било локалног значаја и било је под 
административно-оперативним руководством ГНО у Зрењанину. 
Надлежност Предузећа је била: одржавање стамбених зграда, 
Парног купатила, Градског купатила на Бегеју, чистоће у граду, 
градских паркова и башти и чување покретне имовине, као и 
коришћење тих објеката. У саставу Предузећа налазило се: 
Одељење државних стамбених зграда, Одељење Градског парног 
купатила и купатила на Бегеју, Одељење за општу чистоћу града, 
градских паркова и башти и чување покретне имовине, као и 
коришћење тих објеката.181 На седници Извршног одбора Градског 
народног одбора Зрењанин одржаној 18. јуна 1947. године 
усвојена су Правила рада.182 

Предузеће је на основу донешених одлука органа управе 
града Зрењанина (Народноослободилачког одбора, Команде места, 
                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Градско 
стамбено имовинско предузеће (1947-1960). 
181  Службени лист АПВ, бр. 14/1947, стр. 75. 
182  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записници са седница Извршног одбора 1947. година, бр. књ. 3. 
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Управе народних добара и Градског народног одбора) сачинило 
записник о конфискованој имовини и на тај начин извршило 
евидентирање стамбених зграда и покућства у граду.183 

До организационих промена је дошло 28. фебруара 1948. 
године, када је Градски народни одбор у Зрењанину донео 
решење да се из састава Предузећа издвоји: Одељење за општу 
чистоћу града, Одељење за одржавање градских паркова и башти 
и Одељење Градског парног купатила и купатила на Бегеју.184 

Предузеће је престало са радом 19. марта 1949. године, 
доношењем Уредбе о ликвидацији односа насталих конфискацијом 
имовине.185  
 

Историјат фонда: 
Архивска грађа фонда преузета је заједно са фондом 

Народни одбор општине Зрењанин 21. августа 1960. године од 
НОО Зрењанин па је одмах извршено разграничење фондова. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 253   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВОБОРАЦ СТАНКО" 

- БАНАТСКИ ДВОР (1947-1954), 1947-1953.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 23; к. 9; 1,55 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници Скупштине, Управног одбора и Комисије за 
имовинска питања; деловодни протоколи, књиге чланова 
задругара, земљишних удела, радних дана, обрачуна са 

                                                
183  070, Ф. 252, Градско станбено имовинско предузеће-Зрењанин (1947-1949), 
1947-1949, Записници о конфискацији, бр. к. 1. 
184  Службени лист АПВ, бр. 7/1948, стр. 49. 
185  Исто, бр. 23/1949, стр. 329. 
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задругарима и главних рачуна; општа преписка и платни 
спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Сељачка радна задруга "Првоборац Станко" у Банатском 

Двору основана је 26. августа 1947. године, када је на Скупштини 
потписана документација за регистрацију Задруге.186 

Задруга је 21. априла 1953. године на Скупштини задругара 
донела одлуку да се, по Уредби о имовинским односима и 
реорганизацији СРЗ из 1953. године,187 формира Комисија за 
реорганизацију.188 
 С обзиром да су се променили својински односи повлачењем 
имовине пољопривредника из СРЗ "Првоборац Станко" из 
Банатског Двора, Задруга је престала да ради 1954. године по чл. 
6 Уредбе о имовинским односима и реорганизацији из 1953. 
године,189 а уместо ње основана је Сељачка произвођачка задруга 
"Првоборац Станко" у Банатском Двору.190 
 Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи и књиге су већим делом сачувани. 

 
 
 

Ф. 254   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПОБЕДА" 

- ЈАША ТОМИЋ (?-1948), 1947-1948. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 1; 0,21 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
                                                
186  070, Ф. 253, СРЗ "Првоборац Станко"-Банатски Двор (1947-1954), 1947-1953, 
Записници Скупштине задругара 1947-1950, бр. књ. 1. 
187  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145.  
188  070, Ф. 253, СРЗ "Првоборац Станко"-Банатски Двор (1947-1954), 1947-1953, 
Записници Скупштине задругара 1952-1953, бр. књ. 4/1953. 
189  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1953. 
190  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Правила о раду достављена НО среза бегејског Зрењанин на одобрење, бр. 
пред. 21255/1954.  
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници са седница Управног и Надзорног одбора; књиге 

чланова, земљишних удела, књиге радних дана (трудодана); 
књиге зараде задругара, спискови задругара о унетој земљи.  
   
Историјат ствараоца фонда:  

Нема података када је почела са радом Сељачка радна 
задруга "Победа" у Јаша Томићу. 

На седници Управног одбора СРЗ "Победа" у Јаша Томићу 
донета је одлука 19. јануара 1948. године, да је рентабилније за 
Задругу да се фузионише са СРЗ "Љуботен" у Јаша Томићу како би 
направила бољи распоред рада и стручно обучила раднике.191 На 
заједничкој скупштини 26. фебруара 1948. године одлучено да се 
новостворена Задруга зове СРЗ "Ново доба" у Јаша Томићу.192 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Пољопривредног предузећа "Ратар" из 
Јаше Томића 1973. године са фондовима СРЗ "Љуботен" и СРЗ 
"Ново доба" из Јаша Томића. Следеће године извршено је 
разграничење фондова и архивистичко сређивање. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване.  

 
 
 

Ф. 255   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВО ДОБА" 

- ЈАША ТОМИЋ (1948-1953), 1947-1954.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 57; к. 2; 1,08 m  

                                                
191  070, Ф. 254, Сељачка радна задруга "Победа"-Јаша Томић (?-1948), 1947-
1948, Записници Управног и Надзорног одбора 1947-1948, бр. књ. 1. 
192  070, Ф. 255, Сељачка радна задруга "Ново доба"-Јаша Томић (1948-1953), 
1947-1954, Записници Скупштине задругара и Управног одбора 1947-1950, бр. 
књ. 1. 
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Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Скупштине, Управног, Извршног и 
Контролног одбора; деловодни протоколи, књиге задругара, 
земљишних удела, радних дана (трудодана), обрачуна са 
задругарима, потраживања задругара за унету имовину и главна 
рачунска књига; општа преписка, распоредна решења, 
ликвидациони списи и завршни рачуни. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Ново доба" у Јаша Томићу је 
настала спајањем СРЗ "Љуботен" и СРЗ "Победа" у Јаша Томићу, 
када је на заједничкој скупштини 26. фебруара 1948. године 
одлучено да се новостворена задруга зове СРЗ "Ново доба" са 
седиштем у Јаша Томићу.193 

Задруга се бавила обрадом земље, повртарством и узгојем 
стоке. Њени пословни огранци су били: коларска, столарска и 
ковачка радионица, као и продавница њених пољопривредних 
производа.194  

СРЗ је по Уредби о имовинским односима и реорганизацији 
сељачких радних задруга ФНРЈ из 1953. године (чл. 6)195 донела 
одлуку 16. октобра 1953. године да се трансормише у 
Земљорадничку задругу. Новооснована Задруга је на оснивачкој 
скупштини прихватила нова Правила пословања и донела одлуку 
да се учлани у Савез земљорадничких задруга.196  
 Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Пољопривредног предузећа "Ратар" из 
Јаша Томића 1973. године, са фондовима: СРЗ "Љуботен" и 
"Победа" из Јаша Томића. Приликом сређивања 1974. године 
утврђено је да су у једој књизи Записници Скупштине задругара и 

                                                
193  070, Ф. 255, Сељачка радна задруга "Ново доба" Јаша Томић (1948-1953), 
1947-1954, Записникци Скупштине задругара и Управног одбора 1947-1950, бр. 
књ. 1. 
194  Исто, Решење о упису промена у судски регистар, Досије фонда, бр. 1/2. 
195  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
196  070, Ф. 255, Сељачка радна задруга "Ново доба" -Јаша Томић (1948-1953), 
1947-1954, Записник Савета, Скупштине и Управног одбора 1953, бр. књ. 5. 
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Управног одбора 1947-1950. континуирано вођени записници 
Скупштине задругара СРЗ "Љуботен" и СРЗ "Ново доба" из Јаша 
Томића. Одложена је у овај фонд. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 
 

 
Ф. 256   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЧЕЛАР ЗДРАВКО" 

- ЕЛЕМИР (1946-1960), 1946-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 26; к. 5; 1,08 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Скупштине, Управног и Контролног одбора и 
Имовинске комисије; деловодни протоколи, спискови чланова 
задруге; књиге земљишних удела, радних дана и  обрачуна са 
задругарима; приступне изјаве, распоредна решења, решења о 
арондацији, потраживања чланова задруге за унети инвентар и 
земљиште, спискови имовинске комисије, биланси. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Челар Здравко" у Елемиру основана 
је 13. марта 1946. године на оснивачкој Скупштини задругара.197 
Након доношења одлуке на заједничкој скупштини од 28. 
фебруара 1947. године, овој Задрузи се припојила СРЗ "Младен 
Стојановић" из Елемира, која је неуспешно пословала.198 

СРЗ "Челар Здравко" у Елемиру имала је коларску и ковачку 
радионицу које су се почетком 1953. године издвојиле и 
пословале самостално.199 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Сељачка радна задруга "Здравко Челар"-Елемир 1947-1953. 
197  070, Ф. 256, СРЗ "Челар Здравко"-Елемир (1946-1960), 1946-1958, Извод из 
записника са оснивачке скупштине, бр. к. 27, бр. пред. бб/1946. 
198  Исто, Историјат Задруге бр. к. 28, бр. пред. бб/1948. 
199  Службени лист АПВ, бр. 5/1/1953, стр. 4. 
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Задруга је на седници Скупштине задругара од 1. јуна 1953. 
године донела одлуку о реорганизацији по Уредби о имовинским 
односима и реорганизацији сељачких радних задруга ФНРЈ из 
1953. године200 и формирала је Имовинску комисију о регулисању 
имовинских односа по наведеној Уредби.201 После тога она је 
наставила да ради све до 1960. године, када су се спојиле СРЗ 
"Прва пролетерска", СРЗ "Челар Здравко" и Пољопривредна 
задруга "Бошко Мијатов" (све из Елемира) и основале 
Пољопривредну задругу "Напредак" у Елемиру.202 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
  
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 257   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ" 

- НОВО МИЛОШЕВО (?-1948), 1947. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. /; 0,02 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Књига земљишних удела и потраживања чланова за унето 
земљиште и засаде. 
 

Историјат ствараоца фонда: 

                                                
200  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
201  070, Ф. 256, СРЗ "Челар Здравко" - Елемир (1946-1960), 1946-1958, Допис 
Задруге Народној банци Србије о реорганизацији, бр. к. 28, бр. пред. 345/1953. 
202  070, Ф. 406, Пољопривредна задруга "Напредак"-Елемир (1960-1962), 1960-
1962, Инвестициони програм за куповину земље 1960. године, бр. кут. 1. 
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Нисмо дошли до података о оснивању Сељачке радне 
задруге "1. мај" у Новом Милошеву. 

Задруга је радила до почетка 1948. године када се 
фузионисала са следећим сељачким радним задругама: "Ђукичин 
Ђуро", "Попов Милош Клима" и "Плавкић Петар", све из Новог 
Милошева.203 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи нису сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 

Ф. 258   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО" 

- ТОРДА (1948-?), 1948-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 2; 0,36 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Скупштине и Управног одбора; деловодни 
протокол, књиге обрачуна са задругарима, општа преписка, 
приступнице задругара, записници о унетој имовини, решења о 
арондацији, делимична распоредна решења, молбе за излазак из 
Задруге, планови рада, завршни рачуни. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Братство" у Торди основана је 18. 
октобра 1948. године на оснивачкој скупштини, када је изабран 

                                                
203  070, Ф. 346, СРЗ "Јединство"-Ново Милошево (1948-1954) 1948-1954, Решење 
о фузионисању, бр. пред. 626/1952. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Братство"-Торда (1947-1953). 
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Управни и Контролни одбор, Комисија за попис унетог инвентара, 
стоке и земљишта.204  

Народни одбор среза бегејског у Зрењанину донео је одлуку 
29. октобра 1953. године, да Имовинска комисија СРЗ "Братство" у 
Торди заврши послове имовинских односа до 15. новембра 1953. 
године.205 Задруга је извршила реорганизацију по Уредби о 
имовинским односима и реорганизацији сељачких радних задруга 
ФНРЈ из 1953. године,206 изабрала је нове органе управљања и 
наставила да ради.207 
 Нема податка када је Задруга престала са радом. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 

Историјат фонда: 
Фонд је преузет 1963. године. 

 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 259   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ХЕРЦЕГОВИНА" 

– РАВНИ ТОПОЛОВАЦ (1946-1953), 1947-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 8; к. /; 0,15 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
204  070, Ф. 258, СРЗ "Братство"-Торда (1948-?), 1948-1954, Записник са 
оснивачке скупштине, бр. к. 7, бр. пред. бб/1948. 
205  Исто, Решење о избору Комисије за уређење имовинских односа, бр. к. 7, бр. 
пред. бб/1953. 
206  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
207  070, бр. Ф. 227, Срески савез земљорадничких задруга "Бегеј"-Зрењанину 
(1947-1955), 1948-1955, Записник са седнице редовне Скупштине, бр. пред. 
252/1953. 
*  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Херцеговина"- Равни Тополовац (1946-1954). 



 84  

 

Записници Скупштине и Управног одбора; књиге радних 
дана (трудодана), књиге зараде задругара, књиге норма-дана. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Херцеговина" у Катарини (Равни 
Тополовац)208 је основана на оснивачкој Скупштини 10. априла 
1946. године на којој су прихваћена и Правила рада.209  

На ванредној Скупштини задругара 10. децембра 1953. 
године СРЗ "Херцеговина" у Равном Тополовацу донела је одлуку 
да ради до 31. децембра 1953. године.210  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Пољопривредно индустријског комбината 
"Бегеј" Житиште - Пољопривредно добро "Херцеговина" у Равном 
Тополовацу 1975. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи нису сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 260   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИРО ПОПАРА" 

- СЕЧАЊ (1946-1950), 1947-1949.* 

 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 22; к. /; 0,47 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

                                                
208  М. Марковић, Географско-историјски именик насеља Војводине, Нови Сад 
1966, стр. 152. 
209  Службени лист АПВ, бр. 27/1946, стр. 13. 
210  070, Ф. 259, СРЗ "Херцеговина"-Равни Тополовац (1946-1953), 1947-1954, 
Записник са ванредне Скупштине из 1953, Досије фонда, бр. 1/2 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Миро Попара"-Сечањ (1947-1950). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записник Скупштине и Управног одбора, деловодни 

протокол, списакови чланова задруге, књига земљишних удела, 
књиге радних дана, књиге обрачуна са задругарима.  
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Миро Попара" у Сечњу почела је са 
радом 1946. године, што се може видети из податка да је на 
седници Управног одбора од 19. јануара 1947. године разматран 
извештај о раду и годишњи биланс за 1946. годину.211  

Задруга је радила до 7. фебруара 1950. године, када се 
фузионисала са СРЗ "Јединство" Сечањ. Новоформирана Задруга 
добила је име Сељачка радна задруга "Едвард Кардељ" у 
Сечњу.212  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. Приликом разграничења 
фондова и архивистичког сређивања 1973. године, Књига 
записника Скупштине и Управног одбора 1947-1950. одложена је у 
фонд Ф. 243, СРЗ "Едвард Кардељ" - Сечањ (1950-1952), 1947-
1952, зато што је настављено вођење записника у истој књизи и 
после фузионисања.  
 
Степен сачуваности: 

Списи нису сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 261   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА ГЛАВАШКИ" 

- НОВИ БЕЧЕЈ (1947-1953), 1947-1953.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 1; 0,60 m 
Језик грађе: српски  

                                                
211  070, Ф. 260, СРЗ "Миро Попара"-Сечањ (1946-1950), 1947-1949, Записник 
Управног одбора 1947-1949, бр. књ. 1. 
212  070, Ф. 243, СРЗ "Едвард Кардељ"-Сечањ (1950-1952), 1947-1952, Записник 
Скупштине задругара 1947-1950, бр. књ. 1. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Бора Главашки"-Нови Бечеј (1947-1961). 
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Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, књиге обрачуна са задругарима, 
главне збирне књиге, Правила рада, план рада бригада, општа 
преписка, лични картони радника. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Сељачка радна задруга "Бора Главашки" у Новом Бечеју је 

основана 18. августа 1947. године, а регистрација код Народног 
одбора среза бегејског у Зрењанину извршена је 22. септембра 
1947. године.213 

Задруга је радила до доношење Уредбе о имовинским 
односима и реорганизацији СРЗ из 1953. године,214 односно до 
усвајања Правила о својинској трансформацији на ванредној 
Скупштини од 6. јуна 1953. године и оснивања нове задруге по чл. 
6.215  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1984. године од Пољопривредно-
индустријске организације "Бисерно острво", Основна 
организација удруженог рада Пољопривредног добра "Соколац" 
Нови Бечеј. Приликом ревизије 2005. године извршено је 
разграничење архивске грађе овог фонда и фонда Ф. 262. СРЗ, 
"Бора Главашки"-Нови Бечеј (1953-1960), 1947-1961. Књиге које 
садрже архивску грађу овог фонда: Записник Скупштине 1952-
1956, Записник Управног одбора 1951-1956, Записник Контролног 
одбора 1951-1956. и Записник о арондацији 1952-1957, одложене 
су у фонд Ф. 262. СРЗ "Бора Главашки"-Нови Бечеј (1953-1960), 
1947-1961, јер су континуирано вођене. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 

                                                
213  070, Досије регистратуре бр. 976, Пољопривредни комбинат "Бисерно 
острво"-Нови Бечеј, бр. пред. 6/3.  
214  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
215  070, Ф. 262, СРЗ "Бора Главашки"-Нови Бечеј (1953-1960), 1947-1961, 
Записници Скупштине 1952-1956, бр. књ. 1. 
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Ф. 262   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА ГЛАВАШКИ" 

- НОВИ БЕЧЕЈ (1953-1960), 1947-1961.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 5; 0,76 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књига записника са Скупштине задругара, Управног и 
Контролног одбора, Ликвидационе комисије и Задружног савета; 
деловодни протоколи, спискови чланова задругара, збирне главне 
књиге, рекапитулација финансијских средстава, општа преписка, 
Правила рада, извештаји о раду, лични картони радника, 
производно-финансијски план. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Бора Главашки" у Новом Бечеју је 
основана после доношења Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији СРЗ из 1953. године (чл. 6),216 односно по 
усвајању Правила о својинској трансформацији и оснивања нове 
сељачке радне задруге у којој је, поред имовине задругара, била 
и друштвена имовина.217  

На ванредној Скупштини 6. јуна 1953. године Задруга је 
усвојила Правила пословања којима је регулисала, да приликом 
иступања домаћинства из Задруге, њихово земљиште се терети 
делом материјалних трошкова Задруге. Неки чланови задруге су 
после реорганизације оставили унету имовину и наставили да 
раде, али је задруга са њима склопила уговоре о имовинским 
односима који проистичу из производње и коришћења имовине.218  

На основу Правила рада, основна грана производње била је 
ратарско-сточарског карактера, али бавили су се и 
виноградарством и воћарством. Чланови Задруге могли су бити, 
поред лица која уносе земљу и другу имовину, и грађани који нису 
имали средства за производњу, као и радници и службеници.219 

                                                
216  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
217  070, Ф. 262, СРЗ "Бора Главашки"-Нови Бечеј (1953-1960), 1947-1961, 
Записници са седнице Скупштине 1952-1956, бр. књ. 1. 
218  Исто. 
219  Исто, Правила Задруге, бр. к. 20, бр. пред. бб/1954.  
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СРЗ "Бора Главашки" у Новом Бечеју је променила назив у 
Земљорадничка произвођачка задруга "Бора Главашки" у Новом 
Бечеју усвајањем Правила о пословању 20. децембра 1954. 
године.220 

На седници Задружног савета 22. фебруара 1956. године 
донета је одлука де се Земљорадничко произвођачка задруга 
"Еђшег" у Новом Бечеју припоји Земљорадничко произвођачкој 
задрузи "Бора Главашки" и да се припајање обави 1. марта исте 
године.221 

На Скупштини задругара одржаној 20. децембра 1958. 
године донета је одлука да се промени назив Задруге у Сељачка 
радна задруга "Бора Главашки" у Новом Бечеју.222 

Питање спајања земљорадничких задруга у Новом Бечеју 
покренуто је на ванредној Скупштини од 16. августа 1958. године, 
али СРЗ "Бора Главашки" донела одлуку да је против тога.223  

Задруга је радила све до 3. октобра 1960. године када је на 
ванредној годишњој Скупштини задругара донета одлука да се, 
"ради комплетирања пољопривреде и боље примене 
агротехничких мера", припоји Земљорадничкој задрузи у Новом 
Бечеју.224 
 
Историјат фонда: 

Фонд је настао издвајањем архивске грађе из фона Ф. 261, 
СРЗ "Бора Главашки"-Нови Бечеј (1947-1953), 1947-1953. 
приликом ревизије фондова 2005. године. Књиге које садрже 
архивску грађу фонда Ф. 261, СРЗ "Бора Главашки"-Нови Бечеј 
(1947-1953), 1947-1953: Записник Скупштине 1952-1956, 
Записник Управног одбора 1951-1956, Записник Контролног 
одбора 1951-1956. и Записник о арондацији 1952-1957, одложене 
су у овај фонд, јер су континуирано вођене. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 
 

                                                
220  Исто. 
221  070, Исто, Записници са седнице Скупштине, Задружног савета и Управног 
одбора 1952-1956, бр. књ. 1. 
222  Исто, Записници са седнице Скупштине задругара и Управног одбора 1957-
1960, бр. књ. 2. 
223  Исто. 
224  Исто, Записници Скупштине задругара 1957-1960, Записник ванредне 
Скупштине од 3. октобра 1960. године, бр. књ. 2.  
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Ф. 263   ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "15. МАЈ"  

- СЕЧАЊ (1947-?), 1947-1963.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 7; к. 2; 0,38 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници Скупштине и Управног одбора; деловодни 

протоколи, матична књига радника и службеника, књига удела 
задругара, нормативна акта, уговори о раду, завршни рачуни и 
платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Земљорадничка задруга "15. мај" у Сечњу основана је 27. 
фебруара 1947. године као Земљорадничко набавно продајна 
задруга с.о.ј у Сечњу.225 Следеће године 10. августа 1948. године 
дошло је до реорганизације Задруге по директиви Среског 
земљорадничког савеза из Јаше Томића. Тада су донешена нова 
Правила, а Задруга је променила назив у Земљорадничку задругу 
с.о.ј. у Сечњу.226 Она је имала своје продавнице, а 1949. године је 
отворила и гостионицу.227 

На седници Годишње скупштине од 3. фебруара 1952. 
године Задруга је донела одлуку да се фузионише са Сељачком 
радном задругом "Едвард Кардељ" у Сечњу ради смањења 
радника и лакшег обављања трговачких послова.228 

Међутим, Задруга је морала да донесе нова задружна 
правила и да изабере ново руководство због фузионисања по 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Земљорадничка задруга "15. мај"-Сечањ (1947-1963). 
225  070, Ф. 263, Земљорадничка задруга "15. мај"-Сечањ (1947-?), 1947-1963, 
Записници Скупштине и Управног одбора 1947-1952, бр. књ. 1. 
226  Исто. 
227  Исто. 
228  Исто. 
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Уредби о земљорадничким задругама из 1954. године.229 Сходно 
овој Уредби она је усвојила Правила пословања на седници 
Скупштине 23. фебруара 1955. године.230 Нема података када је 
променила назив у Земљорадничку задругу "15. мај" у Сечњу, али 
је почетком 1955. године носила тај назив.231 

Из Земљорадничке задруге "15. мај" у Сечњу издвојила се 
1957. године Угоститељска радња "Херцеговина" у Сечњу као 
самостална угоститељска радња, а на основу одлуке Народног 
одбора општине Сутјеске.232 Исте године Задруга отвара у свом 
саставу Трговачку радњу за промет индустријском и мешовитом 
робом, на основу одлуке Управног одбора од 18. јануара 1957. 
године.233 

На ванредној седници Скупштине од 11. августа 1960. 
године разматран је предлог Радничког савета да се 
Земљорадничка задруга "15. мај" споји са Пољопривредно-
произвођачком задругом "27. јули" и са Млинским предузећем 
"Билећанин", сви са седиштем у Сечњу, у једну привредну 
организацију или да се изврши ликвидација и да се створи нова 
фирма.234 До овог фузионисања није дошло, него је 1961. године 
овој Задрузи припојена Пољопривредно-произвођачка задруга 
"27. јули" из Сечња и Млинско предузеће "Билећанин" из 
Сечња.235  

Године 1964. престао је са радом Погон млина у Сечњу, који 
је радио у саставу ове Земљорадничке задруге.236 

Нема податка о датуму престанка рада Земљорадничке 
задруге "15. мај" у Сечњу. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од 1973. године од Земљорадничке задруге 
"15 мај" Сечањ. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 

                                                
229  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954. 
230  070, Ф. 263, Земљорадничка задруга "15. мај"-Сечањ (1947-?), 1947-1963, 
Записници Скупштине и Управног одбора 1955-1958, бр. књ. 2. 
231  Исто. 
232  Исто, Извештај о пословању Угоститељске радње за 1957. годину, бр. к. 8, 
бр. пред. бб/1957. 
233  Исто, Записници Скупштине и Управног одбора 1955-1958, бр. књ. 2. 
234  Исто, Записник са седнице ванредне Скупштине, бр. к. 8, бр. пред. бб/1960. 
235  Службени гласник НРС, Упис у задружни регистар Окружног привредног суда 
у Зрењанину, бр. 14/1961, стр. 209. 
236  Исто, бр. 47/1964. 
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Ф. 264   ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 

- НОВИ БЕЧЕЈ (1947-1969), 1947-1960. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 14; к. 24; 3,06 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, главне збирне књиге, општа 
преписка; записници Скупштине, Управног одбора и Задружног 
савета; спискови чланова Задруге, правилници, друштвени 
планови, персонална решења, завршни рачуни, платни спискови.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

Земљорадничка задруга у Новом Бечеју основана је одлуком 
Скупштине задругара од 28. децембра 1947. године када су 
усвојена Правила пословања и назив Задруге: Земљорадничка 
набавно-продајна задруга у Волошинову.237 Задатак Задруге је био 
да снабдева своје чланове средствима за производњу и потрошњу, 
да прикупља пољопривредне производе својих задругара ради 
прераде и продаје, да организује своја предузећа за прераду 
пољопривредних производа, да се повезује и сарађује са 
државним предузећима и задружним организацијама, да помаже 
продуктивност рада својих задругара и др.238 

По Уредби о Земљорадничким задругама из 1954. године,239 
Народни одбор среза потиског у Новом Бечеју доноси решење 
којим одређује, да Задруга носи назив Земљорадничка задруга у 
Новом Бечеју, утврђује предмет пословања и органе управе 
Задруге. На седници Задружног савета од 20. децембра 1954. 
године, Задруга је усвојила Правила пословања, која су се 
односила на: унапређење пољопривредне производње, набавку 

                                                
237  Милица Марковић, Географско-историјски именик насеља Војводине, Нови 
Сад 1966, стр. 130. 
238  Службени лист АПВ, бр. 8/1948, стр. 4. 
239  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954. 
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средстава за производњу, продају својих пољопривредних 
производа и прераду истих; усавршавање у стручном, културно-
просветном и економском погледу пољопривредне произвођаче и 
друго. Органи управе су били: Скупштина, Задружни савет, 
Управни одбор и управник.240 Ради боље организације пословања 
имала је: одбор за сточарство, одбор за ратарство и одбор за 
штедњу. Бавила се извозом сира качкаваља, маковим чаурама и 
лековитим биљем.241 

Године 1956. дошло је до реорганизације, зато што су се 
Земљорадничкој задрузи у Новом Бечеју припојили: Предузеће за 
откуп и прераду пољопривредних производа "4 октобар", 
Трговачко предузеће за промет индустријском робом 
Земљорадничке задруге, Коларске радње "Колар", Месарске 
радње "Месар" и Столарске радње "Столар", сви из Новог Бечеја. 
Због проширења делатности пословања Задруга је морала да мења 
правила пословања. Њено ново пословање било је: организовање 
мера за унапређење пољопривредне производње (отварање 
пољопривредних станица и предузећа), организовање набавке 
средстава за производњу и потрошњу за потребе својих чланова и 
пољопривредних произвођача, организовање привредне 
делатности у оквиру Задруге (пољопривредна производња; промет 
индустијском робом, грађевинским материјалом, горивом и 
мазивом, средствима за заштиту биља; откуп житарица, откуп и 
прерада пољопривредних производа, сточарска делатност, 
сервисно-аутомеханичарска делатност, прерада воћа и поврћа, 
прерада стоке и сточних производа, коларска делатност, 
организује производњу сировина за прехрамбену и другу 
индустију).242 

Сељачка радана задруга "Бора Главашки" у Новом Бечеј је 
3. октобра 1960. године на ванредној годишњој Скупштини 
задругара донела одлуку да се, "ради комплетирања 
пољопривреде и боље примене агротехничких мера", припоји 
Земљорадничкој задрузи у Новом Бечеју.243 

Задруга је 1967. године проширила своју делатност на 
аутотранспортне услуге радним организацијама, установама и 
грађанским лицима.244 

                                                
240  070, Ф. 264, Земљорадничка задруга-Нови Бечеј (1947-1969), 1947-1960, 
Решење НО среза потиског, бр. к. 21, бр. пред. 71/1955. 
241  Исто, Подаци за Задружни лексикон ФНРЈ, бр. к. 21, бр. пред. 96/1955. 
242  Исто, Извештај Задруге НОО Нови Бечеј о припајању, предузећа и радњи, к. 
23, бр. пред. 2/1956. 
243  Исто, Записник Скупштине задругара и Управног одбора 1957-1960, Записник 
Управног одбора од 3. октобра 1960. године, бр. књ. 2.  
244  Службени гласник СРС, Упис у задружни регистар Окружног привредног суда 
у Зрењанину, бр. 3/1967, стр. 42. 
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Земљорадничка задруга је радила до 31. децембра 1969. 
године, када је припојена Пољопривредном добру "Соколац" у 
Новом Бечеју.245 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Земљорадничке задруге из Новог Бечеја 
1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи и књиге су већим делом сачувани. 

 
 
 

Ф. 265   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ТИСА"  

- БЕЛО БЛАТО (1949-1953), 1949-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 13; 1,66 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, записници Управног одбора и 
Радничког савета; општа преписка, поверљива преписка, 
персонална документа, решења о арондацији, финансијски план, 
завршни рачун. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Пољопривредно добро "Тиса" у Белом Блату основано је 
решењем Владе НР Србије 22. децембра 1949. године. Решење је 
донето због потребе да се велики комплекси државних 
пољопривредних добара поделе на мања посебна добра у циљу 
оперативнијег извршења постављених задатака, а на предлог 
министра пољопривреде. Тако су се из Пољопривредног добра 
"Ливаде" у Ечкој издвојила следећа предузећа републичког 
значаја: Пољопривредно добро "Златица" у Лазареву, 

                                                
245  070, Досије регистратуре бр. 976, Пољопривредни комбинат "Бисерно 
острво"-Нови Бечеј, бр. пред. 12/1. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Тиса"-Бело Блато (1947-1954).       
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Пољопривредно добро "Тиса" у Белом Блату и Радионица за 
оправку пољопривредних машина и постројења "Тракторист" у 
Ечкој.246   

Предмет пословања предузећа била је: производња 
ратарских и сточарских производа за тржиште, одгајање 
приплодне стоке, производња квалитетног семена и узгој риба на 
пиринчаним пољима. Предузеће је било под административно-
оперативним руководством Главне дирекције пољопривредних 
добара II у Београду Министарства пољопривреде Србије.247  

Пољопривредно добро је радило до 11. новембра 1953. 
године у Белом Блату, када је на седници Радничког савета донета 
одлука да се део имовине пресели у Арадац "зато што је тамо већа 
површина земљишта за обраду, постоји камени пут и лакше је за 
извоз".248 Од преостале имовине формирано је Пољопривредно 
добро "Бело Блато" у Белом Блату. Уствари, ово Пољопривредно 
добро се поделило на два предузећа и то: Пољопривредно добро 
"Бело Блато" у Белом Блату и Пољопривредно добро "Арадац" у 
Арадцу, а Пољопривредно добро "Тиса" је овом приликом 
ликвидирано.249  

У Арадцу је основано почетком 1954. године 
Пољопривредно добро "Арадац". Од преостале имовине половином 
1954. године формирано је ново Пољопривредно добро "Бело 
Блато" у Белом Блату.250  
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када нити од кога је преузета архивска грађа 
фонда. Била је измешана са фондом Пољопривредно добро 
"Ливаде" - Ечка па је 2005. године, приликом ревизије фондова, 
извршено разграничење. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 
 
 

                                                
246  070, Ф. 265, Пољопривредно добро "Тиса"-Бело Блато (1949-1953), 1949-
1954, бр. к. 3, бр. пред. бб/1949. 
247  Исто. 
248  Исто, Записник Радничког савета, бр. к. 10, бр. пред. 1721/1953. 
249  070, Ф. 362, Пољопривредно добро "Бело Блато"-Бело Блато (1954-1959), 
1954-1960, Годишњи извештај о пословању, бр. пред. 8/1954. 
250  Службени гласник НРС, бр. 54/1954, стр. 371. 
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Ф. 266   СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – ЗРЕЊАНИН 

- (1947-1949), 1947-1950.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 7; 0,83 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, главна финансијска књига, 
централни дневник, помоћни финансијски дневник, општа 
преписка, персонални досијеи, биланси и платни спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Семенско предузеће у Зрењанину основано је решењем 

владе НРС 27. јануара 1947. године са седиштем у Београду под 
именом Семенско предузеће у Београду. Делокруг пословања био 
је на подручју Београда са Земуном и на окрузима: београдским, 
нишким, топличким, лесковачким, зајечарским, пиротским и 
врањским. Задатак предузећа је био да склапа уговоре са 
државним пољопривредним добрима, сељачким радним задругама 
и приватним лицима о производњи семенске робе свих врста 
биљака, да учествује у одабирању и признавању усева за семе, да 
врши откуп семенске робе, њено ускладиштење, селектирање, 
раскужавање и расподелу по плану. Предузеће је било под 
административно-оперативним руководством Земаљске управе за 
откуп и расподелу семенске робе при Министарству пољопривреде 
НРС.251  

По Уредби о оснивању и организацији Земаљске управе за 
откуп и расподелу семенске робе,252 а на предлог министра 
пољопривреде НРС, Влада НРС донела је решење бр. 146/48, од 
13. марта 1948. године да се седиште Семенског предузећа у 
Београду премести из Београда у Зрењанин и да се делокруг 
пословања Предузећа прошири и на територије срезова: 
алибунарског, бегејског, вршачког, јашатомићког, кикиндског, 
                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Среско 
семенско предузеће-Зрењанин (1947-2950). 
251  070, Ф. 266, Семенско предузеће-Зрењанин (1947-1949), 1947-1950, Решење 
о оснивању Семенског предузећа у Београду, Досије фонда бр. 1/2. 
252  Службени гласник НРС, бр. 21/136/1947, стр. 251. 
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ковинског, новокнежевачког, панчевачког и тамишког.253 Овим је 
делокруг пословања Предузећа проширен и на Банат. 

Пошто је "Ратар" предузеће за снабдевање пољопривреде у 
Зрењанину било у ликвидацији, Земаљска управа за откуп и 
расподелу семенске робе при Министарству пољопривреде доноси 
решење, да се канцеларије, целокупан инвентар и особље ставе 
на расположење Семенском предузећу Зрењанин.254  

Предузеће је радило до 14. јануара 1949. године када је 
Министартво пољопривреде НРС образовало Комисију за 
ликвидацију Семенског предузећа у Зрењанину.255 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Архива Србије 29. октобра 1969. године.  
  
Степен сачуваности: 

Списе и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 267   ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА  

- ЗРЕЊАНИН (?-1952), 1948-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 27; 3,00 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Матичне књиге радника, персонални досијеи, контролни 
лични листови, општа преписка, извештаји о раду, спискови 
запосленог особља, завршни рачуни, ликвидациони списи, платни 
спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до податка када је Предузеће за снабдевање 
железничара у Зрењанину основано. 

                                                
253  070, Ф. 266, Семенско предузеће-Зрењанин (1947-1949), 1947-1950, Решење 
Владе НРС, Досије фонда, бр.1/2. 
254  Исто, Решење Министарства пољопривреде. 
255  Исто. 
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 Из списа сазнајемо да је Железничка радионица у 
Зрењанину радничко снабдевање обављала преко Одељења 
радничког снабдевања,256 а на основу Правилника о закључивању 
уговора о продаји и куповини робе из 1947. године. Наиме, оно је 
писмено склапало уговор у форми закључнице на основу 
добијених понуда. Закључница је садржала податке о врсти и 
количини робе, о квалитету и цени, као и о року испоруке.257 У 
Београду је основана 1945. године Главна железничка радничко-
службеничка набављачко-потрошачка задруга с.о.ј. за Србију која 
је поред осталог имала задатак да широм федералне јединице 
Србије отвара централне и специјалне продавнице за извесну 
робу, као и радионице и индустријска предузећа. Она је 
набављала намирнице и све друго што је било потребно за рад 
њених чланица у циљу општег снабдевања њихових задругара.258 

Међутим, Влада ФНРЈ је 10. фебруара 1948. године донела 
Уредбу о снабдевању становништва, којом је увела нов систем 
снабдевања предметима исхране и индустријским артиклима. 
Путем "обезбеђеног снабдевања" снабдевали су се радници, 
службеници, намештеници и други одређени потрошачи. На овај 
начин обезбеђивало се потрошачима годишње, месечно или 
дневно одређена количина основних артикала за снабдевање и то 
по најнижим ценама. Потрошачи у "обезбеђеном снабдевању" 
делили су се у потрошачке категорије према тежини и условима 
рада, важности и врсти занимања, годинама старости, као и 
другим условима који су од значаја за њихово снабдевање. Они су 
робу куповали на основу потрошачких карата.259   
 Према Упутству о разврставању потрошача у потрошачке 
категорије из 1948. године, железничари су били разврстани у 
потрошачку категорију ИР-2, односно у групу службеника који по 
постојећим прописима добијају одећу и обућу од предузећа у 
којима су запослени.260 Према Упутству о евиденцији потрошача 
на обезбеђеном снабдевању из 1948. године, евиденцију о 
потрошачима на обезбеђеном снабдевању водили су срески и 
градски народни одбори, односно они су водили регистар и 
картотеку о потрошачима.261 
 Предузеће је радило до доношења Упутства о ликвидацији 
предузећа и продавница (магацина) за специјално снабдевање, 

                                                
256  070, Ф. 267, Предузеће за снабдевање железничара-Зрењанин (?-1952), 
1948-1952, Допис Југословенске државне железнице јануара 1948. године, бр. 
пред. 6/1948.  
257  Службени лист ФНРЈ, бр. 11/92/1947, стр. 125. 
258  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1946, стр. II. 
259  Исто, бр. 12/62/1948, стр. 125. 
260  Исто, бр. 12/74/1948, стр. 139. 
261  Исто, бр. 26/216/1949, стр. 353. 
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као и економија, одмаралишта и излетиштва 24. новембра 1950. 
године.262 Ликвидацију су спроводиле ликвидационе комисије које 
је именовао срески (градски) народни одбор на подручју где се 
налазе предузећа и магацини за специјално снабдевање. По овом 
Упутству, ликвидација је требало да се заврши до краја 1950. 
године, али је код овог Предузећа завршена 1952. године, када је 
извршена и ликвидација Дирекције железница у Зрењанину.263 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1961. године, али нема података од кога је 
преузет. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване.  
 
 
 
Ф. 268   "ЖИВИНОПРОМЕТ" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И ПРОМЕТ 

ЖИВИНОМ, ЈАЈИМА, ПЕРЈЕМ И ДИВЉАЧИМА  

- ЗРЕЊАНИН (1947-1954), 1947-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 5; 0,60 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Правила предузећа, персонална документа, биланси, платни 
спискови.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

"Живинопромет" Предузеће за извоз и промет живином, 
јајима, перјем и дивљачима са седиштем у Зрењанину је основано 
решењем Владе НР Србије 17. марта 1947. године. Предмет 
пословања Предузећа је био трговина живином, јајима и перјем. 
                                                
262  Исто, бр. 67/629/1950, стр. 1074. 
263  Исто, бр. 7/1952, стр. IV. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Трговинско предузеће за промет и експорт живине, јаја и дивљачи 
"Живинопромет" Зрењанин (1947-1954). 
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Приликом оснивања добило је назив Предузеће за промет 
живином и перјем.264 Немамо података када је променило назив 
али на печатима из 1948. године назив је "Живинопромет" 
Предузеће за промет живином и перјем у Зрењанину. 

Предузеће је имало републички значај све до 13. октобра 
1950. године када је решењем бр. 22113/50, Повереништва за 
финансије ГИОНСАПВ у Новом Саду добило покрајински значај.  
Његова територијална ндлежност простирала се на следећа 
насељена места: Зрењанин, Јаша Томић, Алибунар, Ковачица, , 
Панчево, Ковин, Вршац и Бела Црква.265 

Решењем бр. 13092/1953, НО града Зрењанина Предузеће је 
28. новембра 1953. године проширило делатност и променило 
назив у "Живинопромет" Предузеће за извоз и промет живином, 
јајима, перјем и дивљачима са седиштем у Зрењанину.266  

Предузеће је радило до 1954. године, када је Народни одбор 
града Зрењанина, Секретаријат за привреду, донео решење да се 
споји са Предузећем за прераду стоке и сточних производа 
"Банат" из Зрењанина. Спајањем ових предузећа настало је ново 
предузеће под називом Предузеће за извоз и увоз "Југопродукт" у 
Зрењанину.267 
 
Историјат фонда: 

Архивска грађа овог фонда је издвојена из фонда Ф. 364, 
"Југопродукт" експорт импорт Зрењанин (1954-1964), 1954-1964. 
приликом сређивања 1975. године. Матична књига радника, коју 
је водио стваралац овог фонда (Ф. 268), је одложена у фонд Ф. 
364, "Југопродукт" експорт импорт - Зрењанин (1954-1964), 1954-
1964, зато што је стваралац фонда Ф. 364 наставио да води ову 
евиденцију. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

                                                
264  Службени гласник НРС, бр. 25/1947, стр. 521. 
265  070, Ф. 268, "Живинопромет" Предузеће за извоз и промет живином, 
јајима, перјем и дивљачима-Зрењанину (1947-1954) 1947-1954, Извештај 
управе предузећа по завршном рачуну за 1950. годину, бр. к. Биланси 
1949-1953. 
266  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о регистрацији Предузећа, бр. к. 475, бр. пред. 13092/53. 
267  Исто, Решење о спајању предузећа, Књига записника са седнице Градског 
већа 1954-1955, бр. књ. 19. 
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Ф. 269 МЕСНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

- ХЕТИН (1947-1956), 1947-1956. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,14 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен  
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Американски дневник, ликвидациони списи, биланси, 

платни спискови.  
 

Историјат ствараоца фонда: 
Месно угоститељско предузеће у Хетину основано је под 

називом Угоститељско предузеће МНО "Братство и јединство" у 
Хетину, а основано је решењем Месног народног одбора Хетин 19. 
априла 1947. године. Предузеће је било локалног значаја и под 
административно-оперативним руководством Месног народног 
одбора Хетин. Предмет пословања Предузећа било је точење 
алкохолних пића, давање хране и издавање соба за 
преноћиште.268 

Предузеће је престало са радом 1953. године, када је 
формирана Комисија за ликвидацију, а сама ликвидација је 
извршена 1956. године на основу решења Народног одбора среза 
Зрењанин.269 
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Угоститељско предузеће Хетин (1947-1956). 
268  Службени лист АПВ, бр. 14/1/1947, стр. 65-66. 
269  070, Ф. 269, Месно угоститељско предузеће-Хетин (1947-1956), 1947-1956, 
Решење НО среза Зрењанин о спровођењу ликвидације, бр. к. 2, бр. пред. 
бб/1956. 
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Ф. 270   ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК" 

– СРПСКА ЦРЊА (1948-?), 1949-1955.  
 

 
Фонд Обућарска задруга "Напредак" - Српска Црња (1948-

?), 1949-1955. је погрешно уписан у регистар архивских фондова, 
јер се ради о фонду под бројем Ф. 313, Државна обућарска 
радионица "Напредак" - Нова Црња (1948-?), 1949-1955. 
 
 
 

Ф. 271   КОЛАРСКА ЗАДРУГА "ПОБЕДА" 

- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1947-?), 1953-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Општа преписка, завршни рачун, картице синтетике. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Коларска задруга "Победа" у Српском Итебеју основана је 
29. јануара 1947. године под називом Прва коларска задруга с.о.ј. 
у Српском Итебеју. Задатак Задруге је био да прикупља потребан 
алат, прибор, материјал, машине и сировине за обављање 
коларског заната; да чланови Задруге, на бази колективног рада у 
задружној радионици, обављају све врсте коларских послова; да 
готове производе уступа потрошачким задругама и својим 
продавницама; да оснива установе које би служиле за унапређење 
материјалног стања чланова; да развија међу члановима осећај 
солидарности и дружељубивости.270  
 На основу усвојених Правила рада, време трајања Задруге 
је било неодређено. Пословни удео износио је 120 динара, а сваки 
члан био је одговоран за рад Задруге још пет пута онолико колико 

                                                
270  Службени лист АПВ, бр. 11/1947, стр. 2. 
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је износио збир његових уписаних удела. Задругу је заступао 
Управни одбор.271 
 Нисмо дошли до податка докле је радила Коларска задруга 
"Победа" у Српском Итебеју. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од председника Ликвидационе комисије 
Коларске задруге "Победа" у Српском Итебеју 16. јануара 1960. 
године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 272   МЕСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

– МОЛИН (?-?), 1948-1949. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници, реферати, извештаји о раду, планови и 
програми рада, општа преписка. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Нисмо дошли до података када је почео са радом Месни 
комитет КПЈ у Молину.  

Територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је територијално-административну поделу 
земље, па је тако свака општина имала свој општински комитет. У 
вези са тим претпоставка је да је Месни комитет КПЈ у Молину 
почео да ради после колонизације села 1948. године и оснивања 
Месног народног одбора Молин. 

                                                
271  070, Ф. 271, Коларска задруга "Победа"-Српски Итебеј (1947-?), 1953-1958, 
Закључак Окружног суда о регистрацији, Досије фонда бр. 3/2. 
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Народни одбор општине Молин припадао је Народном 
одбору среза бегејског у Зрењанину, па самим тим и Месни 
комитет КПЈ у Молину је припадао овом среском комитету.272 
 Нисмо дошли до податка о датуму престанка рада Месног 
комитета КПЈ у Молину. 
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 273   НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОЛИН 

- МОЛИН (?-1955), 1951-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду  

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,14 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Списи о: комуналним радовима, издавању грађевинске 

дозволе и дозвола за отварање занатских радњи, 
електрификацији, издавању решења колонистима, решења о 
експропријацији, отварању поште; извештај о раду школе, 
купопродајни и даровни уговори, дописи и расписи виших органа 
управе, персонална решења инвалидски предмети др. 
 

Историјат ствараоца фонда:  
Нисмо дошли до податка када је почео са радом Народни 

одбор општине Молин у Молину. Након Другог светског рата из 

                                                
272 Службени гласник НРС, Закон о подели територије НРС по општинама, 
градовима и срезовима, бр. 15/1952, стр. 153. 
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ове општине долази до исељавања становника немачке 
народности, а колонизација је извршена тек 1948. године. 

На основу Општег закона о народним одборима из 1949. 
године одбори су били реорганизовани тако да су образоване 
сталне одборничке комисије и савети.273 Месни народни одбори су 
постали народни одбори општина према Закону о народним 
одборима из 1952. године.274 Територија народних одбора општина 
је била утврђена Законом о подели територије НР Србије 1952. 
године.275  

Народни одбор општине Молин припадао је Народном 
одбору среза бегејског у Зрењанину. Законом о народним 
одборима општина из 1952. године утврђена је надлежност 
народних одбора општина у свим њиховим пословима.276 Они су 
вршили све послове од значаја за привредни, комунални, 
културни и социјални живот општине. Радили су у седницама, као 
и кроз комисије и савете. Општину је заступао председник, који је 
биран из редова одборника, док је административне послове 
општине обављао секретаријат на челу са секретаром народног 
одбора.  

Децентрализација управе извршена је доношењем Општег 
закона о уређењу општина и срезова 1955. године,277 а Законом о 
спровођењу реорганизације народних одбора у НРС из 1955. 
године,278 утврђује се надлежност реорганизованих народних 
одбора општина. Законом о изменама и допунама Закона о подели 
територије НРС на општине, градове и срезове из 1955. године 
дошло је до спајања подручја срезова Тамишког и Бегејског у 
једно подручје среза под називом Народни одбор среза Зрењанин 
са седиштем у Зрењанину.279  

После укидања неких срезова, општине добијају бројне 
надлежности из области привреде, комуналних послова и 
грађевинарства, социјалног старања, здравља, просвете и 
културе, унутрашњих послова и опште управе. Своја права и 
обавезе општина утврђује статутом као својим највишим правним 
актом. Долази и до укидања мањих општина које се прикључују 
већим, док се у бившим седиштима народних одбора образују 
месне канцеларије.  

Народни одбор општине Молин је радио до доношења 
Закона о подручјима срезова и општина у НРС 1955. године, када 

                                                
273  Службени лист ФНРЈ, бр. 49/1949, стр. 697-711. 
274  Исто, бр. 22/1952, стр. 439. 
275  Службени гласник НРС, бр. 15/1952, стр. 141. 
276  Исто, бр. 29/1952, стр. 369. 
277  Службени лист ФНРЈ, бр, 26/1955, стр. 393. 
278  Службени гласник НРС, бр. 15/1955, стр. 189. 
279  Исто, бр. 56/1955. стр. 441. 



 105  

 

је дошло до припајања мањих општина већим општинама и том 
приликом Народни одбор општине Молин је припојен општини 
Нова Црња, која је територијално припадала Народном одбору 
среза Зрењанин.280 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1970. године заједно са фондом Ф. 153, 
Народног одбора општине Нова Црња – Нова Црња (1944-1963), 
1938-1960. Исте године извршено је разграничење фондова и 
архивистичко сређивање. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 
 

 
 

Ф. 274   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1948-?), 1948-1952. 

 

 

 Приликом израде ове свеске Водича, проучавањем 
историјата ствараоца овог фонда, дошли смо до података да је 
1952. године ствараоц фонда променио назив у СРЗ "Јединство" у 
Новом Милошеву, па је због тога овај фонд спојен са фондом Ф. 
346, СРЗ "Јединство" – Ново Милошево (1948-1954), 1948-1954. 
 
 

 
Ф. 275   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР" 

- ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ (1948-1953), 1948-1953.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 18; к. 6; 0,97 m  
 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

                                                
280  Исто.  
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници Скупштине, Управног и Контролног одбора и 

Пленума; деловодни протоколи, спискови чланова задруге, 
евиденција унетог земљишта и осталог инвентара, књиге радних 
дана, обрачуни са задругарима, књига главних рачуна, приступне 
изјаве, решења о арондацији, делимична распоредна решења, 
Правила Задруге, општа преписка, годишњи планови рада, 
финансијски планови, годишњи биланси, пописне листе и др. 

 

Историјат ствараоца фонда:  
 Сељачка радна задруга "4. октобар" у Великим Ливадама је 
основана 17. октобра 1948. године на оснивачкој Скупштини 
задругара када је изабран Управни и Надзорни одбор.281 Она је 
имала следеће гране делатности: земљорадња, сточарство, 
повртарство и виноградарство, а као пословни огранак имала је 
ковачку радионицу.282 

Задруга је радила до 1953. године до доношења Уредбе о 
имовинским односима и реорганизацији СРЗ,283 када је извршена 
ликвидација. Имовина је стављена на располагање Среском савезу 
Земљорадничких задруга "Бегеј" у Зрењанину на основу решења 
овог Савеза.284 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
Ф. 276   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. ОКТОБАР" 

- РАДОЈЕВО (1948-1953), 1948-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 22; к. 5; 0,95 m 

                                                
281  070, Ф. 275, СРЗ "4. октобар"-Велике Ливаде (1948-1953), 1948-1953, 
Записници са оснивачке скупштине, бр. к. 19, бр. пред. бб/1948.   
282  Исто, Решење о регистрацији, бр. к. 21, бр. пред. 113/1952.  
283  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
284  070, Ф. 275, СРЗ "4. октобар"-Велике Ливаде (1948-1953), 1948-1953, 
Решење Среског савеза земљорадничких задруга "Бегеј" у Зрењанину, бр. к. 21, 
бр. пред. бб/1953. 
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Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине, Управног одбора и Имовинске 
комисије; деловодни протоколи, спискови задругара, књига 
потраживања чланова за унети инвентар и производе, књиге 
радних дана, књига обрачуна са задругарима, књига инвентара, 
књига главних рачуна, књига прихода и расхода, општа преписка, 
приступне изјаве, делимична распоредна решења, планови рада, 
завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Сељачка радна задруга "1. октобар" из Радојева почела је 
са радом 14. октобра 1948. године, када је ГИОНСАПВ, Комисија 
за задругарство донела решење којим се одобрава оснивање.285 
 Задруга је у свом пословању имала следеће пољопривредне 
гране: земљорадњу, сточарство, повртарство и виноградарство. 
Према основу по коме се уносила земља у задругу припадала је 
задрузи ИВ типа. Поред тога, од пословних огранака имала је: 
машинбраварску, ковачку и коларску радионицу.286 
 СРЗ "1. октобар" у Радојеву реорганизована је на основу 
Уредбе о имовинским односима и реорганизацији сељачких радних 
задруга ФНРЈ од 1953. године.287 Поводом реорганизације Задруге, 
Народни одбор среза бегејског је 7. октобра 1953. године донео 
решење којим се трансформисана СРЗ уписује у регистар 
задружних организација као нова Земљорадничка задруга.288 
Доношењем овог решења дотадашња СРЗ "1. октобар" у Радојеву, 
на основу чл. 6 наведене Уредбе, престаје са радом. 
 Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од СРЗ "1. октобар" из Радојева 1963. 
године. 
 

                                                
285  070, Ф. 276, Сељачка радна задруга "1. октобар" –Радојево (1948-1953), 
1948-1954, Решење о оснивању, бр. к. 25, бр. пред. бб/1951. 
286  Исто, Решење о регистрацији, бр. пред. бб/1951. 
287  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
288  070, Ф. 276, СРЗ "1. октобар"-Радојево (1948-1953), 1948-1954, Решење 
Народног одбора среза бегејског у Зрењанину, бр. к. 26, бр. пред. 667/1953.  



 108  

 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 277   ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУЖНА ЕКОНОМИЈА 

"ВОЈВОДИНА" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1958-?), 1958-1960. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 5; 0,65 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Главна збирна књига, општа преписка, инвестициони 

елаборати, производни резултати, делимична распоредна решења 
и решења о постављењу, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Пољопривредна задружна економија "Војводина" у Новом 
Милошеву настала је 10. октобра 1958. године, када је на предлог 
Иницијативног одбора Пољопривредне произвођачке задруге 
"Јединство" из Новог Милошева дошло до спајања ове Задруге са 
Пољопривредним предузећем "Братство" из Новог Милошева.289 
Овом приликом донешена је одлука о називу и одлучено је: да се 
за десет дана израде Правила новостворене задруге и да се споји 
сва имовина, као и сточни фонд. Спајање је извршено ради 
унапређења пољопривредне производње, рационалног 
инвестиционог улагања, обезбеђења стручно-техничким кадром и 
постизања већих пословних резултата. 
 Нисмо дошли до податка до ког датума је радила 
Пољопривредна задружна економија "Војводина" у Новом 
Милошеву. 
 

                                                
289  070, Ф. 277, Пољопривредна задружна економија "Војводина"-Ново 
Милошево (1958-?), 1958-1960, Записник са седнице Иницијативног одбора, бр. 
к. 2, бр. пред. 4/1958. 
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Историјат фонда: 
Фонд је је преузет од Земљорадничке задруге из Новог 

Милошева 1963. године. 
  
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване.  

 
 
 

Ф. 278   ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЛИНПРЕД" 

- ЗРЕЊАНИН (1948-1951), 1948-1951.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 11; к. 7; 1,13 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протоколи, поверљиви деловодни протокол, 
матичне књиге радника, општа преписка, поверљива преписка, 
решења о оснивању; попис млинова, сушара, и круњача са 
техничким подацима; извештаји о раду млинова, биланси млинова, 
платни спискови радника свих млинова Баната, ликвидациони 
биланси. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Државно млинско предузеће "Млинпред" у Зрењанину 
основано је решењем Владе НРС 18. септембра 1948. године за 
територију Баната. Било је од републичког значаја и под 
административно-оперативним руководством Главне дирекције 
млинских предузећа НРС са седиштем у Београду. У саставу 
Предузећа била су сва млинска предузећа по насељеним местима 
Баната као погонске јединице.290 

Основна делатност Предузећа је била вођење надзора над 
радом и експлоатацијом свих млинова, силоса, прекрупача, као и 
мељава свих врста житарица. Одмах по оснивању Предузеће је 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Државно млинско предузеће "Млинпред"- Зрењанин (1948-1952). 
290  070, Ф. 278, Државно млинско предузеће "Млинпред"- Зрењанин (1948-1951), 
1948-1951, бр. к. 1, бр. пред. 64/1948. 
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извршило евидентирање целокупне имовине и запослених 
радника у свим погонским јединицама Баната, како би се 
зауставило "развлачење затечене имовине".291 Оно је вршило 
надзор над 10 млинова на територији Баната и тежило је да се што 
рационалније искористе њихови погонски капацитети. Такође се 
старало о мељави свих врста житарица (трговачка и ушурна) и 
сушењу кукуруза.292 

Државно млинско предузеће "Млинпред" је ликвидирано на 
основу решења Владе НРС од 28. јула 1950. године.293 Рок 
ликвидације је више пута продужаван а последњи датум је био 31. 
март 1951. године.294 

 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је и од кога преузет  фонд. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 
 
 
 
 

Ф. 279   КОЛАРСКО-КОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОЛАР" 

- ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,24 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
291  Исто. 
292  Исто, Годишњи извештај о пословању за 1950. годину, Досије фонда бр. 3/2. 
293  Службени гласник НРС, бр. 35/1950, стр. 383. 
294  070, Ф. 278, Државно млинско предузеће "Млинпред"-Зрењанин (1948-1951), 
1948-1951, Извештај о раду Ликвидационе комисије, бр. к. 18, бр. пред. 
418/1950. 
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Општа преписка; досијеи радника, службеника и ученика. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Коларско-ковачко предузеће "Колар" у Зрењанину основано 
је решењем Градског народног одбора у Зрењанину 28. фебруара 
1948. године под називом Коларска-ковачко радионица у 
Зрењанину. То је најпре било градско занатско предузеће које је 
стајало под административно-оперативним руководством Извршног 
одбора ГНО у Зрењанину. Предмет пословања Радионице је био: 
производни и услужни коларско-ковачки радови.295 
 Следеће године на скупштинској седници 30. маја 1949. 
године донето је решење да се повећају основна средства ове 
Радионице.296 
 Градски народни одбор на седници пленума од 17. децембра 
1951. године доноси решење да се одвоји Коларско-ковачка 
радионица од столарске радионице и да се формира посебно 
градско занатско предузеће под називом Коларска-ковачко 
радионица са седиштем у Зрењанину.297 Раздвајање је извршено 
до краја године.  
 Због недостатка архивске грађе нисмо дошли до податка 
када је Коларско-ковачка радионица променила назив у Коларско-
ковачко предузећа у Зрењанину. 
 Предузеће није активно пословало последње две године па 
је Народни одбор општине Зрењанин донео одлуку да се 5. 
новембра 1956. године стави у принудну ликвидацију.298 Нисмо 
дошли до података када је окончана ликвидација. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1972. године и исте године извршено је 
архивистичко сређивање. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

                                                
295  Службени лист АПВ, бр. 3/I/1948, стр. 48-49. 
296  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење са седнице од 30. маја 1949. године, Записник са седнице пленума 
1949. године, бр. књ. 7. 
297  Исто, Решење са седнице од 17. децембра 1951. године, Записник са седнице 
пленума 1951. године, бр. књ. 11. 
298  070, Ф. 279, Коларско-ковачко предузеће "Колар"-Зрењанин (1948-?), 1948-
1955, Анализа пословања за 1956. годину, бр. пред. бб/1957.  
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Ф. 280   ОПАНЧАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-ПРЕРАЂИВАЧКА 

ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  

- ЗРЕЊАНИН (1948-1953), 1948-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 9; к. 1; 0,25 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Управног одбора, књига чланских удела, обрачун 
чланарине задругара, књиге главних рачуна, записници Управног 
одбора, оснивачке и редовне Скупштине; Правила Задруге, 
контролни лични лист, општа преписка, финансијске картице, 
биланси и књиговодствена документа. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Опаначарско произвођачка-прерађивачка задруга 
"Напредак" у Зрењанину основана је решењем ГНО Зрењанин 16. 
децембра 1948. године.299 

Задаци Задруге били су: да примењује савремене методе 
рада и да обавља опанчарске послове учешћем својих чланова; да 
набавља сировину, средства за рад и материјал за производњу; да 
продаје своје занатске производе преко својих продавница и 
државних и задружних предузећа; да организује кредитирање 
својих чланова; да стручно обучава ученике, као и да стручно и 
културно уздиже своје чланове. Сваки члан је био дужан да 
уплати најмање један удео у износу од 1000 динара.300  

Целокупним пословањем Задруге је управљао Управни 
одбор, а председник и секретар Управног одбора су представљали 
Задругу. Биран је и Контролни одбор од 3 члана.301  

На основу одлуке ванредне Скупштине задругара од 20. 
августа 1953. године Опанчарска произвођачка-прерађивачка 
задруга "Напредак" у Зрењанину престаје са радом 1. септембра 
1953. године.302 Сву имовину Задруга је предала Среској занатској 
комори у Зрењанину, док је пословне просторије предала 
                                                
299  Службени лист АПВ, бр. 2/I/1949, стр. 4. 
300  Исто. 
301  Исто. 
302  Службени гласник НРС, бр. 36/1953, стр. 372. 
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Кројачкој задрузи "Слога" у Зрењанину. Ликвидациони поступак је 
завршен до краја 1953. године.303  

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Градске занатске коморе из Зрењанина 
1958. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 281   НАРОДНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

- РАДОЈЕВО (1948-1951), 1948-1951. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,15 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Извештај о пословању, одлука о ликвидацији, биланс, 
завршни рачуни, платни спискови и американски дневник. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Народно угоститељско предузеће у Радојеву основано је 
решењем Месног народог одбора Радојева 9. јуна 1948. године. 
Предузеће је било локалног значаја и било је под 
административно-оперативним руководством Месног народног 
одбора Радојева. Предмет пословања био је: точење алкохолних и 
безалкохолних пића, издавање преноћишта и хране.304 

                                                
303  070, Ф. 280, Опанчарско произвођачко-прерађивачка задруга "Напредак"-
Зрењанин (1948-1953), 1948-1954, Записник Скупштине задругара, бр. к. 10, бр. 
пред. бб/1953. 
304  Службени лист АПВ, бр. 10/I/1948, стр. 25. 
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 Одлуком Извршног одбора Месног народног одбора у 
Радојеву од 24. јуна 1951. године Угоститељско предузеће у 
Радојеву је престало са радом.305 
 
Историјат фонда: 
  Фонд је преузет од Народног одбора среза Зрењанин, 
односно Комисије за ликвидацију 6. фебруара 1960. године. 
Приликом архивистичког сређивања 1971. године, излучен је део 
финансијске документације.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

Ф. 282   ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 

– ПЕРЛЕЗ (1948-?), 1948-1949. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Акта о оснивању, Правила о организацији и пословању, 

платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Електрична централа у Перлез основана је решењем Месног 
народног одбора Перлез, које је донела Скупштина 22. јануара 
1948. године. Централа је радила у саставу Државног привредног 
предузећа локалног значаја у Перлезу, у чијем саставу су, поред 
Електричне централе, пословале Скела за превоз преко Бегеја и 
Менза као угоститељска радња.306  

                                                
305  070, Ф. 281, Народно угоститељско предузеће-Радојево (1948-1951), 1948-
1951, Одлука о укидању, бр. к. 2, бр. пред. бб/1951. 
     У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Месно 
привредно предузеће-Перлез (1948). 
306  070, Ф. 282, Електрична централа-Перлез (1948-?), 1948-1949, Решење о 
оснивању, Досије фонда бр. 1/2. 
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Основна делатност Централе била је одржавање електричне 
мреже у месту, наплата рачуна за потрошену електричну енергију 
и набавка горива и мазива за електричну централу. За свој рад 
била је одговорна Месном народном одбору Перлез.307 

Нисмо дошли до податка докле је радила Електрична 
централа у Перлезу. 
 

Историјат фонда:  
Архивска грађа фонда је издвојена 1972. године приликом 

архивистичког сређивања фонда Ф. 166, Скупштина општине 
Перлез - Перлез (1944 – 1963), 1944 – 1963. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 283   МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-

ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА 

- ЗРЕЊАНИН (?-1951), 1946–1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,19 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књига удела и фондова, књига основних средстава, главна 
књига рачуна, општа преписака, извештаји о раду и запосленим 
лицима, планови рада. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Нема података када је основана Месарско-кобасичарска 
произвођачко-прерађивачка задруга у Зрењанину, али је уписана 
у Књигу задружног регистра Окружног суда као трговачког суда у 

                                                
307  Исто, Правила о организацији и пословању, Досије фонда, бр. 2/2.  
     У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Месарско 
кобасичарска задруга-Зрењанин (1947-1954).  
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Зрењанину 25. априла 1940. године по већ усвојеним Правилима 
рада од 19. марта 1939. године. Први назив је био Месарска и 
кобасичарска задруга с.о.ј. у Петровграду. Основана је на 
неодређено време са улогом својих чланова од 500 динара.308 
 После Другог светског рата, 1946. године, Задружни савез 
Војводине ставио је у ликвидацију Месарско и кобасичарску 
задругу с.о.ј. на основу донешеног закључка Окружног суда у 
Зрењанину. За ликвидатора је била одређена Радничко-
намештеничка набављачко-потрошачка задруга у Зрењанину.309 
Решењем Градског народног одбора у Зрењанину бр. 15436/47. и 
36799/1947, одлучено је да се не изврши ликвидација Задруге 
него да се одобре нова Правила рада. На Скупштини задругара од 
14. децембра 1947. године усвојена су Правила рада и назив: 
Месарско-кобасичарска произвођачко-прерађивачка задруга у 
Зрењанину. По усвојеним Правилима сваки члан је морао да 
уплати и упише најмање један удео у износу од 500 динара. За 
обавезе Задруге јемчили су чланови најмање петоструким износом 
уписаних удела. Управни одбор је имао 5 чланова и он је 
управљао целокупном имовином и свуда је представљао Задругу. 
Контролни одбор се састојао од 3 члана.310 
 Задаци Задруге били су: да се у задружним радионицама 
примењују напредне методе организације рада, а да месарско-
кобасичарске послове обављају чланови Задруге; да набавља 
средства, сировину и материјал за производњу у својим 
радионицама; да продаје своје занатске производе преко 
сопствених продавница или преко државних и задружних 
трговачких предузећа; да организује кредитирање својих чланова; 
да прима ученике и стручно их оспособљава за рад и да културно 
и стручно уздиже своје чланове.311   
 Задруга је радила до 31. децембра 1951. године, када је 
престала са радом на основу одлуке коју је донела Скупштина 
задругара. Њену имовину је преузела Градска занатска комора.312 
  
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Занатске коморе среза Зрењанин 1958. 
године. Архивистичко сређивање је извршено 2004. године по 
принципу слободне провенијенције. 

                                                
308  070, Ф. 484, Окружни суд-Бечкерек (Зрењанин) (1941-1944), 1876-1952, 
Задружни регистар 1939-1952, бр. књ. 26, стр. 96.  
309  Службени лист АПВ, бр. 49/1946, стр. 6-7. 
310  Исто, 1/II/1948, стр. 1. 
311  Исто. 
312  070, Ф. 283, Месарско-кобасичарска произвођачко-прерађивачка задруга-
Зрењанин (?-1951), 1946-1952, Допис Градске занатске коморе Ликвидационом 
одбору, бр. к. 4, бр. пред. 20/1952.  
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Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 284   БЕРБЕРСКО- ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА "2. ОКТОБАР" 

- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1947-1956), 1948-1956. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,18 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књига записника, књига главних рачуна, финансијске 
картице, извештаји Управног одбора, тарифни правилник, 
ликвидациони списи, биланси и завршни рачун. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Берберско-фризерска задруга "2. октобар" у Српском 
Итебеју основана је 6. јула 1947. године на оснивачкој 
Скупштини, када су усвојена и Правила рада. Задруга је 
укњижена у књигу Задружни регистар Окружног суда у Зрењанину 
25. јула 1947. године под називом Берберско-фризерска 
произођачко-прерађивачка задруга са седиштем у Српском 
Итебеју.313 
 По усвојеним Правилима, које је одобрио СНО среза 
тамишког у Зрењанину, сваки члан је морао да уплати и упише 
најмање један удео у износу од 200 динара. За обавезе Задруге 
јемчили су чланови најмање петоструким износом уписаних удела. 
Управни одбор је имао од 5 до 9 чланова и он је управљао 
целокупном имовином и свуда је представљао Задругу. Контролни 
одбор се састојао од 3 до 5 чланова.  
 Задаци Задруге били су: да се у задружним радионицама 
примењују модерне методе рада, да берберско-фризерске послове 
обављају чланови Задруге; да набавља средства, сировину и 
материјал за рад у својим радионицама; да организује 

                                                
313  Службени лист АПВ, бр. 17/II/1947, стр. 4. 



 118  

 

кредитирање својих чланова; да прима ученике и стручно их 
оспособљава за рад.314 

Нисмо дошли до податка када је Задруга променила назив. 
 Берберско-фризерска задруга "2. октобар" у Српском 
Итебеју престала је са радом 13. јула 1953. године, али је 
ликвидациони поступак трајао све до 28. децембра 1956. године, 
када је Окружни привредни суд у Зрењанину донео решење о 
ликвидацији.315 
  
Историјат фонда: 
 Фонд је прузет 1963. године, а архивистичко сређивање 
обављено је 1972. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 285   ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  

СРБИЈЕ - БОТОШ (?-?) 1949-1968.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 3; 0,82 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема  
Категоризација: / 
 

                                                
314  Исто. 
315  070, Ф. 284, Берберско-фризерска задруга "2. октобар"-Српски Итебеј (1947-
1956), 
 1948-1956, Допис НО среза Зрењанин Окружном привредном суду, бр. к. 1, бр. 
пред. 4/1956. 
*    У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Месни 
комитет Савеза комуниста Србије-Ботош (1949-1968). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници партијских ћелија КПЈ, записници Општинског 
одбора СКС, записници Основне организације СКС Земљорадничке 
задруге, деловодни протоколи, општа преписка, разни извештаји, 
програми рада и анализе. 
 

Историјат ствараоца фонда:  
Нисмо дошли до података када је почео са радом Општински 

комитет Савеза комуниста Србије у Ботошу.  
Општински комитет Савеза комуниста у Ботошу је до 1955. 

године припадао Среском комитету "Тамиш" у Зрењанину, а када 
је дошло до законских административно-територијалних подела 
припојен је Среском комитету Савеза комуниста Зрењанин.316  

По Закону о подручјима општина и срезова у НР Србији 
1959. године општина Ботош је престала да постоји, јер је 
припојена Народном одбору општине Перлез.317 Општина Перлез 
припојена је Скупштини општине Зрењанин 1965. године 
доношењем Закона о изменама и допунама Закона о подручјима 
општина и срезова у НРС.318 

Нисмо дошли до података докле је радио Општински 
комитет СКС у Ботошу.  

Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Општинског комитета Савеза комуниста 
Србије Зрењанин 1970. године. Књига Деловодни протокол 1950-
1968. садржи архивску грађу за овај фонд и за Месну 
организацију СК Ботош фонда Ф. 524, Општински комитет СК 
Војводине – Зрењанин (1960-1990), 1960-1990. 

  
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

                                                
316  Службени гласник НРС, Закон о изменама и допунама Закона о подели 
територија НРС на општине, градове и срезове, бр. 1/1955. 
317  Службени гласник НРС, Закон о подручјима општина и срезова у НРС, бр. 
51/1959, стр. 799. 
318  Службени гласник СРС, бр. 51/1965, стр. 1079.  
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Ф. 286   ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА ФИЛИЈАЛА 
НОВИ САД - БАЗА ЗРЕЊАНИН  

- ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1952.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 9; к. 8; 1,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, поверљиви деловодни протоколи, 
регистар уз деловодни протокол, матични листови радника, књига 
о извозу жита, записници са седница Стручног савета, Правила 
предузећа Државног житног фонда у Београду, Пословник о раду 
делегација, упутства, општа преписка, уговори о раду, персонални 
досијеи, спискови радника и платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Дирекција државног житног фонда Филијала Нови Сад – 
База Зрењанин у Зрењанину основана је на основу Уредбе о 
државном житном фонду и оснивању и раду Дирекције државног 
житног фонда, коју је донела Влада ФНРЈ 30. септембра 1948. 
године. Овом Уредбом утврђени су задаци и организација 
Дирекција, односно предмет пословања огранака и њихова 
организација.319 

На основу донешених Правила о раду 1948. године, 
Предузеће је имало седиште у Београду, а филијале у народним 
републикама и Аутономној покрајини Војводини, с тим што је 
могло да оснива своје огранке (базе). Пословни огранци имали су 
мрежу својих сталних делегација (представништава) у местима 
откупа (куповина) и испоруке (продаје) житарица. Делегације је 
оснивала надлежна филијала уз сагласност генералног директора 
а на предлог пословног огранка.320 

                                                
*   У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Дирекција 
државног житног фонда-База- Зрењанин (1949-1952). 
319  Службени лист ФНРЈ, бр. 85/730/1948, стр. 1321-1322.  
320  070, Ф. 286, Дирекција државног житног фонда филијала Нови Сад - База 
Зрењанин - Зрењанин (1948-?), 1948-1952, Правила Државног житног фонда у 
Београду из 1948. године, бр. к. 10. 
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 Целокупан рад базе огледао се у сталној сарадњи са 
крајњим корисницима по уговорима о продаји робе, са теренским 
органима откупа и са локалним органима народне власти.321  
 База Дирекције са седиштем у Зрењанину била је надлежна 
на територији следећих народних одбора срезова: Тамишког, 
Бегејског, Кикиндског, Сенћанског и Новокнежевачког.322 
 Влада ФНРЈ је 1950. године укинула Дирекције државног 
житног фонда доношењем Уредбе о укидању дирекције државног 
житног фонда. Послови које је обављала Дирекција и њени органи 
(филијале, базе и делегације) пренесени су на предузећа и 
дирекције у надлежности народних република. На њих се преносе 
и планска задужења, основна и обртна средстава, као и права и 
обавезе Дирекције и њених органа.323 Дирекција је исте године 
изабрала ликвидациону комисију за Базу у Зрењанину али нисмо 
дошли до података  докле је трајао ликвидациони поступак. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1961. године од Ликвидационе комисије 
Дирекција државног житног фонда Филијала Нови Сад – База 
Зрењанин у Зрењанину. 
  
Степен сачуваности: 
 Списе и књиге су већим делом сачувани. 
 
 

Ф. 287   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 

- НОВИ БЕЧЕЈ (?-?), 1949-1951.* 
 

 

 

Основни подаци о фонду  

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. /; 0,09 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
321  Исто, Правила предузећа државног житног фонда-База Зрењани из 1950. 
године, бр. к. 10. 
322  Исто, Општа преписка по насељеним местима, бр. к. 10. 
323  Службени лист ФНРЈ, бр. 53/481/1950, стр. 891. 
*    У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ "Жарко  
Зрењанин" –Нови Бечеј (1949-1958). 
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 Записници о арондацији, евиденција чланова задругара, 
књига радних дана, књиге обрачуна са задругарима. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до података о датуму оснивања и укидања 
Сељачке радне задруге "Жарко Зрењанин" у Новом Бечеју. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1984. године од Пољопривредно-
индустријске организације "Бисерно острво", Основна 
организација удруженог рада Пољопривредног добра "Соколац" 
Нови Бечеј заједно са фондом Земљорадничка произвођачка 
задруга "Жарко Зрењанин" Нови Бечеј. Књига Записници о 
арондацији 1949-1959. одложена је у фонд Ф. 684, 
Земљорадничка произвођачка задруга "Жарко Зрењанин" (1953-
1959), 1953-1959, јер је континуирано вођена а садржи архивску 
грађу овог фонда. 

 
Степен сачуваности: 
 Списи нису сачувани. 

Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
 
 

Ф. 288   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОРАД ПОПОВ"  

- НОВИ БЕЧЕЈ, (1949-1954), 1949-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 7; к. 1; 0,17 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
*      У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Миливој Попов"-Нови Бечеј (1949-1956). 
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 Записници Скупштине задругара и Управног одбора; 
деловодни протокол, евиденције о арондацији, списак чланова 
Задруге, књига земљишних удела и потраживања чланова за 
унето зељиште, књиге обрачуна са задругарима, општа преписка, 
решења о унетој имовини, делимична распоредна решења, платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Милорад Попов" у Новом Бечеју је 
основана 19. марта 1949. године.324 Истог месеца поднела је 
податке Среском савезу земљорадничких задруга среза бегејског у 
Зрењанину за учлањење под називом Сељачка радна задруга 
"Александар Ранковић" у Новом Бечеју. Према основу по коме се 
уносила земља у задругу припадала је задрузи III типа.325 Задруга 
је убрзо променила назив, априла 1949. године у Сељачка радна 
задруга "Милорад Попов" у Новом Бечеју.326 
 На седници Управног одбора 27. априла 1950. године 
Задруга је донела одлуку да се формира шнајдерска и шустерска 
радионица.327 

На основу Уредбе о имовинским односима и реорганизацији 
сељачких радних задруга из 1953. године.328 Задруга је донела 
одлуку, на ванредној Скупштини задругара 23. априла 1953. 
године, да настави да ради по одредбама ове Уредбе. На следећој 
скупштинској седници 27. маја 1953. године усвојена су нова 
Правила рада Задруге.329 

Задруга је радило до 28. августа 1954. године, када је на 
седници Задружног савета донела одлуку да се по Уредби о 
земљорадничким задругама из 1954. године, (чл. 6)330 
трансформише у Земљорадничку произвођачку задругу.331  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 

                                                
324  070, Ф. 288, Сељачка радна задруга "Милорад Попов"-Нови Бечеј (1949-
1954), 1949-1954, Правила рада, бр. к. 8, бр. пред. бб/1949.  
325  Исто, Допис, бр. к. 8, бр. пред. 20/1949. 
326  Исто, Допис, бр. к. 8, бр. пред. 28/1949. 
327  Исто, Записници Скупштине и Управног одбора 1949-1953 године, бр. књ. 2. 
328  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
329  070, Ф. 685, Земљорадничка произвођачка задруга "Милорад Попов"-Нови 
Бечеј (1954-1956), 1955-1956, Записник Супштине 1953-1954, бр. књ. 3. 
330  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954. 
331  070, Ф. 685, Земљорадничка произвођачка задруга "Милорад Попов"-Нови 
Бечеј (1954-1956), 1955-1956, Решење НО среза потиског Нови Бечеј, бр. к. 4, 
бр. пред. 22/1955. 
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Фонд је преузет 1984. године од Пољопривредно-
индустријске организације "Бисерно острво", Основна 
организација удруженог рада Пољопривредног добра "Соколац" из 
Новог Бечеј заједно са фондом Ф. 685, Земљорадничка 
произвођачка задруга "Милорад Попов" - Нови Бечеј (1954-1956), 
1953-1956. 

 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване.  
 
 
 

Ф. 289   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СОЊА МАРИНКОВИЋ" 

- НОВИ БЕЧЕЈ (?-?), 1949-1953.*  

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 3; 0,43 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Деловодни протоколи, књига земљишних удела и 
потраживања чланова за унето земљиште, књига радних дана, 
општа преписка, купопродајни уговори, решења о унетој земљи, 
разни извештаји о раду. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Нисмо дошли до податка када је основана Сељачка радна 
задруга "Соња Маринковић" у Новом Бечеју, али је Срески 
народни одбор бегејски у Зрењанину донео закључак 14. маја 
1949. године да се упише у задружни регистар под називом 
Сељачка радна задруга "Соња Маринковић" с.о.ј. у Волошинову.332 
Међутим, немамо података када је променила назив у СРЗ "Соња 
Маринковић" у Новом Бечеју. 

                                                
*    У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ "Соња 
Маринковић"-Нови Бечеј (1948-1960). 
332  070, Ф. 289, Сељачка радна задруга "Соња Маринковић"-Нови Бечеј (?-?), 
1949-1953, Закључак Среског народног одбора бегејског о регистрацији СРЗ, бр. 
к. 5, бр. пред. 80/1949. 
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 После доношења Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији сељачких радних задруга 1953. године,333 СРЗ је 
наставила да ради вршећи арондацију земље.  

Нисмо дошли до податка докле је радила СРЗ "Соња 
Маринковић" у Новом Бечеју  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1984. године од Пољопривредно-
индустријске организације "Бисерно острво", Основна 
организација удруженог рада Пољопривредног добра "Соколац" у 
Новом Бечеју заједно са фондом Ф. 686, Земљорадничка 
произвођачка задруга "Соња Маринковић" – Нови Бечеј (1953-
1956), 1953-1956. Књига Евиденција о арондацији земље 1952-
1960. одложена је у фонд Ф. 555, Пољопривредна задруга 
"Јединство" – Нови Бечеј (1956-1961), 1956-1961, зато што 
садржи податке за четири фонда а одложена је у последњи фонд. 

. 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 290   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 

- НЕУЗИНА (1949-1953), 1949-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 32; к. 9; 1,53 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

                                                
333  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине, Управног и Контролног одбора; 
деловодни протоколи, спискови чланова задруге, спискови 
домаћинстава, књиге удела чланова, матична књига радника, 
књиге радних дана, књиге обрачуна са задругарима, књига 
главних рачуна, општа преписка, записник Комисије за имовинске 
односе, списи о ликвидацији,  распоредна решења, Пословник о 
раду, приступне изјаве, списак окућнице чланова, планови рада, 
пописне листе инвентара, биланси, завршни рачуни.  
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Јединство" у Неузини је основана 
21. фебруара 1949. године. Према основу по коме се уносила 
земља у задругу припадала је задрузи IV типа.334 
 Задруга је радила до доношења Уредбе о имовинским 
односима и реорганизацији сељачких радних задруга ФНРЈ,335 на 
основу које је на Скупштини задругара 8. априла 1953. године 
одлучено да се ликвидира, зато што је већи број домаћинстава 
поднео захтев за напуштање задруге.336 Имовина Задруге предата 
је новооснованом Пољопривредом произвођачком предузећу 
"Тамиш" у Неузини 24. септембра 1953. године.337 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 291   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "6. ОКТОБАР" 

- МИХАЈЛОВО (1949-?), 1949-1954.* 

 

 

                                                
334  070, Ф. 290, Сељачка радна задруга "Јединство"-Неузина (1949-1953), 1949-
1954, Записници Скупштине задругара 1949-1952, бр. књ. 1. 
335  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
336  070, Ф. 290, Сељачка радна задруга "Јединство"-Неузина (1949-1953), 1949-
1954, Записници Скупштине задругара 1952-1953, бр. књ. 2. 
337  Исто, Ликвидација 1953/54, Записник о примопредаји 1953. године, бр. к. 1. 
*   У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ "6. 
октобар"-Михајлово (1949-1952). 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 12; к. 1; 0,31 m  
Језик грађе: српски и мађарски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници органа управе, деловодни протокол, књиге 
земљишних удела и потраживања чланова за унето земљиште, 
списак чланова задруге, књиге радних дана, књиге обрачуна са 
задругарима, књиге рачуна, општа преписка, делимична 
распоредна решења, распоредна решења, спискови о унетој 
земљи, записници о инвестиционој изградњи и набавци 
механизације; попис о изнетом инвентару, ликвидациони биланс. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "6. октобар" у Михајлову основана 
је на оснивачкој Скупштини 6. октобра 1949. године, када су 
усвојена и Правила рада. Према основу по коме се уносила земља 
у задругу припадала је задрузи III типа.338 
 Нисмо дошли до податка када је Задруга престала са радом, 
али је Имовинска комисија 7. октобра 1953. године извршила 
примопредају своје преостале имовине Земљорадничкој задрузи у 
Михајлову.339 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године од Сељачке радне задруге 
"Јединство" у Неузини. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани.  

Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

                                                
338  070, Ф. 291, Сељачка радна задруга "6. октобар"-Михајлово (1949-1953), 
1949-1954, Решење НО среза бегејског у Зрењанину о регистрацији Задруге, бр. 
к. 13, бр. пред. бб/1949. 
339  Исто, Записник о примопредаји имовине 1953. године, бр. к. 13. 
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Ф. 292   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  

- НЕУЗИНА (1949-1953), 1949-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду  

 

Количина архивске грађе: књ. 21; к. 6; 1,02 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора и Комисије за имовинске односе; обрачун са задругарима, 
књига удела земљишта и инвентара, главне рачунске књиге, 
приступнице и молбе за иступање, извештаји о пословању, 
извештаји ревизионе комисије, коначна распоредна решења, 
годишњи закључни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Напредак" у Неузини основана је 9. 
марта 1949. године.340 

Задруга је имала ковачко-поткивачку и коларску радионицу, 
које су радиле до ликвидације Задруге.341 

Сељачка радна задруга "Напредак" у Неузини престала је са 
радом 7. априла 1953. године, када је Скупштина задругара 
донела одлуку да се ликвидира.342 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "Напредак" из Неузине. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

                                                
340  070, Ф. 292, Сељачка радна задруга "Напредак"-Неузина (1949-1953), 1949-
1953, Записници Скупштине задругара 1949-1953, бр. књ. 1. 
341  Исто, Извештај Ликвидационе комисије, бр. к. 4, бр. пред. 295 и 296/1953. 
342  Исто, Извод из записника Скупштине задругра бр. к. 4, бр. пред. 173/1953. 
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Ф. 293   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВРЕБАЛОВ БОШКО"  

- МЕЛЕНЦИ (1949-1960), 1949-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 18; к. 5; 1,06 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора и Комисије за имовинске односе; књига удела задругара, 
обрачун са задругарима, књига радних дана, молбе за пријем у 
чланство са приступним изјавама, спискови покретне имовине 
унете у задругу, пријем аванса, ревизиони налози, арондација, 
коначна распоредна решења. 

 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Вребалов Бошко" у Меленцима 
основана је 9. марта 1949. године. На следећој седници 
Скупштине задругара, 12. марта 1949. године, изабрана је управа, 
одређен је назив и усвојена су Правила рада. Одлучено је да то 
буде задруга III типа према основу по коме се уносила земља у 
задругу.343 
 На основу одлуке Скупштине задругара од 20. августа 1953. 
године, Народни одбор среза бегејског у Зрењанину донео је 
решење да се Задруга реорганизује под истим називом, а да 
предмет пословања задруге буду пољопривредни послови.344 
Задруга је наставила са радом и следеће године Скупштина 
задругара је усвојила Правила рада, а НО среза бегејског у 
Зрењанину донео је решење о реорганизацији према поднетом 
елаборату. Према усвојеним Правилима рада делатност Задруге 
била је: развијање пољопривредне производње на целокупном 
њеном земљишту, организовање пољопривреде на модеран начин, 
развијање сточарства путем одабирања и одгајања расне стоке, 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Сељачка радна задруга "Бошко Вребалов"-Меленци (1949-1954). 
343  070, Ф. 293, Сељачка радна задруга "Вребалов Бошко"-Меленци (1949-1960), 
1949-1954, Записници Скупштине 1949-1950, бр. књ. 1. 
344  Исто, Решење НО среза бегејског у Зрењанину о регистрацији, бр. к. 5, бр. 
пред. бб/1953. 
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обезбеђење правилне исхране и развијање услужне делатности 
својим оруђем и машинама.345 

Сељачка радна задруга "Вребалов Бошко" у Меленцима је 
радила до 1960. године када је припојена СРЗ "Микин Бора" у 
Меленцима.346 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 

Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "Вребалов Бошко" из 
Меленаца. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 294   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ ЖИВОТ" 

- ЈАША ТОМИЋ (?-1953), 1949-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. /; 0,12 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књиге радних дана (трудодана). 
   
Историјат ствараоца фонда:  

Нисмо дошли до податка када је почела са радом Сељачка 
радна задруга "Нови живот" у Јаша Томићу. 
 Задруга је престала да ради 26. маја 1953. године на основу 
одлуке Скупштине задругара.347 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
                                                
345  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о одобрењу реорганизације Задруге, бр. пред. 17140/1954. 
346  Службени гласник НРС, бр. 6/1960, стр. 95. 
347  Службени гласник НРС, бр. 27/1953, стр. 247. 
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Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1974. године од Месне канцеларије у Јаша 
Томићу. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи нису сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 295   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" - 

"УНИРИЕА"  

- ЈАНКОВ МОСТ (1949-1953), 1949-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 12; к. 2; 0,46 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Управног и Контролног одбора, књиге 
удела задругара и чланова, спискови чланова задруге, главне 
рачунске књиге, Правила рада, планови производње, извештаји о 
раду и списи Ликвидационе комисије. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Јединство" – "Унириеа" у Јанковом 
Мосту основана је 9. октобра 1949. године са 20 домаћинстава, а 
према основу по коме се уносила земља у задругу, припадала је 
задрузи II типа.348  
 СРЗ "Јединство" – "Унириеа" у Јанковом Мосту престала је са 
радом 28. маја 1953. године на основу одлуке Скупштине 
задругара и решења Народног одбора среза бегејског у 
Зрењанину.349 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: 
Сељачка радна задруга "Јединство"-Јанков Мост (1949-1953). 
348  070, Ф. 295, Сељачка радна задруга "Јединство"-"Унириеа"-Јанков Мост 
(1949-1953), 1949-1953, Извештај о општој ревизији Задруге за период 1949-
1952, бр. к. 14, бр. пред. бб/1952. 
349  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
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Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 296   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј."БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО"  

- ХЕТИН (1949-1953), 1949-1953.* 

 

 

Основни подаци о фонду  

 

Количина архивске грађе: књ. 24; к. 3; 0,72 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине, Управног и Контролног одбора; 
деловодни протоколи, записници о унетој имовини, књиге радних 
дана, рачунске књиге, приступне изјаве, планови рада, коначна 
распоредна решења, биланси. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Братство и јединство" с.о.ј. у 
Хетину почела је са радом на основу решења Среског народног 
одбора среза бегејског у Зрењанину од 5. марта 1949. године.350  

Задруга је радила до 28. маја 1953. године, када је 
Скупштина задругара донела одлуку да се изврши ликвидација и 
изабрала Комисију за спровођење ликвидације.351 

                                                
  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: Сељачка 
радна задруга "Братство и јединство"-Хетин (1949-1953). 
350  070. Ф. 296, Сељачка радна задруга с.о.ј. "Братство и јединство"-Хетин 
(1949-1953), 1949-1953, Решење СНО среза бегејског у Зрењанину, бр. к. 1, бр. 
пред. бб/1949. 
351  Исто, Записник Скупштине задругара 1949-1953. године, бр. књ. 1.  
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Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 297   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОШКО МИЈАТОВ" 

- ЕЛЕМИР (1949-?), 1949-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 28; к. 4; 0,95 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Скупштине, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, књиге удела и чланства, рачунске 
књиге, приступнице, обрачун радних дана, приступнице, 
распоредна решења, потраживања задругара на унету имовину, 
инвестициони програми, списи Комисије за имовинске односе, 
завршни рачун. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Бошко Мијатов" у Елемиру 
основана је 22. фебруара 1949. године на оснивачкој Скупштини 
задругара, када је одређен назив, изабрана управа и када су 
усвојена Правила рада.352 

Нисмо дошли до податка када је Сељачка радна задруга 
престала са радом. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 

                                                
352  070, Ф. 297, Сељачка радна задруга "Бошко Мијатов"-Елемир (1949-?), 1949-
1952, Записник са оснивачке Скупштине задругара, бр. пред. бб/1949. 
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Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 298   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛАН ЖЕЖЕЉ" 

- БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО (1949-1953), 1949-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 16; к. 6; 0,95 m  
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Скупштине и Управног одбора; 
деловодни протоколи, књиге удела задругара, записници о унетом 
инвентару, обрачун радних дана, рачунске књиге, решења о 
арондацији, годишњи закључни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Милан Жежељ" у Банатском 
Карађорђеву је основана 23. фебруара 1949. године.353 

Решењем НО среза бегејског у Зрењанину од 2. јуна 1953. 
године одређена је Комисија за спровођење реорганизације 
Задруге.354 Међутим, 6. августа 1953. године СРЗ "Милан Жежељ" 
доставља Народном одбору среза бегејског у Зрењанину записник 
са Скупштине задругара на којој је решено да се Задруга 
ликвидира.355 Сав инвентар Задруге предат је Земљорадничкој 

                                                
353  070, Ф. 298, Сељачка радна задруга "Милан Жежељ"-Банатско Карађорђево 
(1949-1953), 1949-1953, Записник о комисијском прегледу Задруге 1949. године, 
Досије фонда 3/2. 
354  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
355  070, Ф. 298, Сељачка радна задруга "Милан Жежељ"-Банатско Карађорђево 
(1949-1953), 1949-1953, Допис о достављеном записнику, бр. к. 5, бр. пред. 
379/1953. 
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задрузи у Банатском Карађорђеву и Државном пољопривредном 
добру у Меленцима.356 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 299   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР" 

- БАНАТСКИ ДВОР (?-1953), 1949-1953.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 23; к. 5; 1,05 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине задругара, Управног одбора и 
Ликвидационе комисије; деловодни протоколи, књиге радних 
дана, књиге обрачуна радних дана задругара, рачунске књиге, 
спискови чланова задруге, Правила рада, списи Комисије за 
имовинске односе, молбе за пријем и иступ из задруге, решења о 
арондацији, распоредна решења, завршни рачун. 
   
Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до податка када је СРЗ "4. октобар" у 
Банатском Двору почела са радом. 

Задруга је престала да ради 25. маја 1953. године, када је 
на седници Скупштине задругара донешена одлука да се 2. јуна 
исте године ликвидира.357 

                                                
356  Исто, Допис о достављеном примопредајном записнику, бр. пред. 475/1953. 
*    У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ "4. 
октобар"-Банатски Двор (1949-1954). 
357  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
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Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 

Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 300   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОГА" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1949-1954), 1949-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 8; к. 2; 0,40 m  
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Скупштине задругара, Управног одбора и 
Ликвидационе комисије; деловодни протокол, књиге радних дана, 
књиге обрачуна радних дана задругара, спискови чланова 
задруге, молбе за иступ из задруге, решења о арондацији, 
коначна распоредна решења. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "Слога" у Новом Милошеву је 
основана 20. марта 1949. године на оснивачкој Скупштини 
задругара.358 
 После доношења Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији СРЗ 1953. година359 у Задрузи је остало 56 
домаћинстава са својом имовином.360 

                                                
358  070, Ф. 379, Земљорадничка произвођачка задруга "Слога"-Ново Милошево 
(1954-1958), 1955-1958, Ревизиони налаз Среског савеза земљорадничких 
задруга из Кикинде, бр. к. 3, бр. пред. 500/1957. 
359  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
360  070, Ф. 379, Земљорадничка произвођачка задруга "Слога"-Ново Милошево 
(1954-1958), 1955-1958, Ревизиони налаз Среског савеза земљорадничких 
задруга из Кикинде, бр. к. 3, бр. пред. 500/1957. 
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СРЗ "Слога" у Новом Милошеву је радила до одржавања 
седнице Задружног савета 11. новембра 1954. године, када су 
усвојена нова Правила рада и када се трансформисала у 
Земљорадничу произвођачку задругу361 по Уредби о имовинским 
односима и реорганизацији СРЗ из 1953. године (чл. 6).362   

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Земљорадничке задруге из Новог 
Милошева 1963. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 

 

Ф. 301   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ" 

- НОВА ЦРЊА (1949-?), 1949-1954.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 16; к. 3; 0,68 m 
Језик грађе: српски и мађарски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници органа управе, деловодни протоколи, књиге 
удела задругара, књиге обрачуна радних дана, рачунске књиге, 
приступне изјаве, планови рада, општа преписка, решења о 
арондацији, годишњи закључни рачун. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

                                                
361  070, Ф. 379, Земљорадничка произвођачка задруга "Слога"-Ново Милошево 
(1954-1958), 1955-1958, Решење НО среза потиског у Новом Бечеју о 
реорганизацији Задруге, бр. к. 3, бр. пред. бб/1955. 
362  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда je био: СРЗ 
"Едвард Кардељ"-Нова Црња (1949-1953). 
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Сељачка радна задруга "1. мај" у Новој Црњи основана је 4. 
марта 1949. године на оснивачкој Скупштини задругара под 
називом СРЗ "Едвард Кардељ" у Новој Црњи.363 
 Задруга је марта 1953. године узела у закуп Државну 
циглану "Братство и јединство" из Нове Црње до 1957. године.364 
 На основу одлуке Скупштине задругара од 30. маја 1953. 
године изабрана је Комисија за уређење имовинских односа 
Задруге.365 Исте године на основу решења НО среза бегејског у 
Зрењанину, реорганизована Задруга је уписана у "регистар 
задруга" под новим називом: Сељачка радна задруга "1. мај" у 
Новој Црњи. Предмет пословања задруге је био земљорадња и 
сточарство са преосталим инвентаром и земљом од 130 
катастарских јутара.366  
 Нема података докле је радила СРЗ "1. мај" у Новој Црњи. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 302   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕЂШЕГ" 

- НОВИ БЕЧЕЈ (?-1956), 1949-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. /; 0,11 m 
Језик грађе: српски 

Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 

Категоризација: / 

                                                
363  070, Ф. 301, Сељачка радна задруга "1. мај"-Нова Црња (1949-?), 1949-1954, 
Записници Скупштине, Управног и Надзорног одбора 1949/1950, бр. књ. 1. 
364  Исто, Решење НО среза бегејског у Зрењанину, бр. к. 2, бр. пред. 142/1953. 
365  Исто, Решење НО среза бегејског у Зрењанину, бр. к. 2, бр. пред. 265/1953. 
366  Исто, Решење НО среза бегејског у Зрењанину о регистрацији, бр. пред. 
388/1953. 
*   У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Еђшег"-Нови Бечеј (1949-1954). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Рачунске књиге, књиге обрачуна радних дана задругара. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Због недостатка архивске грађе нисмо дошли до података о 
датуму оснивања Сељачке радне задруге "Еђшег" у Новом Бечеју. 

Задруга је после доношења Уредбе о имовинским односима 
и реорганизацији СРЗ 1953. година367 извршила реорганизацију и 
наставила је да ради до 22. фебруара 1956. године, када је на 
седници Задружног савета донела одлуку да се припоји СРЗ "Бора 
Главашки" у Новом Бечеју, односно да се припајање обави 1. 
марта исте године.368 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Скупштине општине Нови Бечеј 1973. 
године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи нису сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
  
 
 
 
 

Ф. 303   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  

- ВОЈВОДА СТЕПА (1949-1953), 1949-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 29; к. 10; 1,64 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
                                                
367  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
368  070, Ф. 262. Сељачка радна задруга "Бора Главашки"-Нови Бечеј (1953-1960) 
1947-1961, Записници са седнице Скупштине, Задружног савета и Управног 
одбора 1952-1956, бр. књ. 1 
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 Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, књиге радних дана, рачунске 
књиге, Правила рада, приступне изјаве, записници о унетој 
имовини, планови рада, решења о арондацији, молбе за иступање 
из Задруге. 
  
Историјат ствараоца фонда: 

Сељачка радна задруга "4. октобар" у Војвода Степи 
основана је 16. марта 1949. године на основу одлуке оснивачке 
Скупштине задругара од 41 домаћинства.369 Правила рада усвојила 
је Скупштина задругара 13. јуна 1949. године, а према основу по 
коме се уносила земља у задругу основана је као задруга IV типа. 
На следећој скупштинској седници 15. јуна исте године одлучили 
су да се Задруга упише у Задружни регистар Окружног суда у 
Зрењанину.370  
 Задруга је престала да ради, када је на Скупштини 
задругара 25. маја 1953. године донешена одлука да ступа у 
ликвидацију.371 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "4. октобар" из Војвода 
Степе. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани.  
 
 
 

Ф. 304   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ" 

- ТОРДА (1949-?), 1949-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 14; к. 2; 0,53 m 

                                                
369  070, Ф. 303, Сељачка радна задруга "4. октобар"-Војвода Степа (1949-1953), 
1949-1953, Молба Среском народном одбору ради издавања решења за одобрење 
рада, бр. пред. 4/1949. 
370  Исто, Записник Скупштине задругара, Управног и Контролног одбора 1949. 
године, бр. књ. 1. 
371  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Сељачка радна задруга "Петефи Шандор"-Торда (1949-1954). 
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Језик грађе: мађарски и српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, књиге обрачуна радних дана, 
књиге радних дана, књига удела задругара,  књига чланова, 
спискови задругара, записници о инвентару откупљеном од 
чланова Задруге, општа преписка, распоредна решења, завршни 
рачун, списи Комисије за имовинске односе.  

 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Петефи" у Торди основана је марта 
месеца 1949. године од 22 домаћинства. На оснивачкој скупштини 
изабрани су органи управе Задруге и усвојена су Правила рада.372 

Задруга је 31. маја 1953. године на седници Скупштине 
задругара донела одлуку да се реорганизује, а Народни одбор 
среза бегејског у Зрењанину донео је решење о избору Комисије 
за уређење имовинских односа.373 Имовинска комисија за 
реорганизацију је обавестила дужнике и повериоце да наплате 
потраживања због реорганизације.374 

Нисмо дошли до податка да ли је Задруга 1953. године 
ликвидирана или је наставила да ради. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "Петефи" из Торде. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

                                                
372  070, Ф. 304, Сељачка радна задруга "Петефи"-Торда (1949-?), 1949-1954, 
Решење о одобрењу рада Задруге од ГИОНСАПВ Повереништва за пољопривреду, 
бр. к. 1, бр. пред. бб/1949. 
373  Исто, Решење НО среза бегејског у Зрењанину, бр. к. 1, бр. пред. 187/1953. 
374  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
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Ф. 305   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј. "ФЕЈЕШ КЛАРА" 

- ТОБА (1949-1954), 1949-1953.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 16; к. 3; 0,69 m 
Језик грађе: мађарски и српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, евиденција удела чланова, књиге 
радних дана, рачунске књиге, општа преписка, спискови 
колониста који су постали чланови задруге, распоредна решења, 
записници о примопредаји инвентара, попис унете имовине у 
задругу.  
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Фејеш Клара" у Тоби основана је 1. 
марта 1949. године.375 

Задруга је на Скупштини задругара 30. јуна 1953. године 
донела одлуку да се реорганизује376 и формирала је Комисију за 
регулисање имовинских односа, која је требала да утврди колико 
чланова напушта Задругу. 

СРЗ "Фејеш Клара" из Тобе је радила до 22. новембра 1954. 
године, када је на ванредној Скупштини задругара донета одлука 
о ликвидацији.377 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "Фејеш Клара" из Тобе. 
 
Степен сачуваности: 

                                                
*      У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Сељачка радна задруга "Фејеш Клара"-Тоба (1949-1953). 
375  070, Ф. 305, Сељачка радна задруга "Фејеш Клара"-Тоба (1949-1954), 1949-
1953, Достављање података Среском савезу земљорадничких задруга "Бегеј" у 
Зрењанину, бр. пред. 11/1949. 
376  Службени лист АПВ, бр. 6/III/1953, стр. 1. 
377  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Записник са скупштинске седнице, бр. пред. 21161/1954. 
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 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 306   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "5. ОКТОБАР" 

- СРПСКА ЦРЊА (1949-1953), 1949-1953. 

 

  

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 36; к. 9; 1,68 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, књига обрачуна радних дана, 
књиге радних дана, рачунске књиге, планови рада, записници о 
унетој имовини, платни спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "5. октобар" у Српској Црњи је 
основана 27. марта 1949. године на оснивачкој Скупштини од 104 
домаћинства, као задруга II типа (према основу по коме се 
уносила земља у задругу).378 На скупштинској седници јула 1949. 
године чланови Задруге усвојили су нова Правила рада и 
одлучили су да се прогласи задругом III типа.379 
 СРЗ "5. октобар" у Српској Црњи престала је са радом 20. 
маја 1953. године на основу одлуке Скупштине задругара и 
решења НО среза бегејског у Зрењанину.380 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "5. октобар" из Српске 
Црње. 
 

                                                
378  070, Ф. 306, СРЗ "5. октобар"-Српска Црња (1949-1953), 1949-1953, Допис 
Среском савезу земљорадничких задруга у Зрењанину, бр. к. 1, бр. пред. 4/1949.  
379  Исто, Записник Скупштине, Управног и Контролног одбора 1949-1951, бр. књ. 
1. 
380  Службени лист АПВ, бр. 6/II/1953, стр. 2. 
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Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 307   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЂУРА ЈАКШИЋ" 

- СРПСКА ЦРЊА (1949-?), 1949-1954.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 41; к. 9; 1,80 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине задругара, Управног и Контролног 
одбора; деловодни протоколи, књиге радних дана, рачунске 
књиге, приступне изјаве, општа преписка, списи Комисије за 
имовинске односе, коначна распоредна решења, планови рада, 
завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сељачка радна задруга "Ђура Јакшић" у Српској Црњи 
основана је 15. фебруара 1949. године.381 
 Скупштина задругара је 24. априла 1953. године донела 
одлуку да се Задруга ликвидира, да би 30. маја исте године 
донела одлуку да се изврши реорганизација.382 
 СРЗ "Ђура Јакшић" у Српској Црњи реорганизовала се и на 
оснивачкој Скупштини од 9. августа 1953. године усвојила је нова 
Правила рада.383  

Нисмо дошли до податка докле је радила СРЗ "Ђура Јакшић" 
у Српској Црњи. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

                                                
381  070, Сељачка радна задруга "Ђура Јакшић"-Српска Црња (1949- ?), 1949-
1954, Извештај Среском савезу земљорадничких задруга "Бегеј" у Зрењанину, 
бр. пред. 207/1949. 
382  Исто, Скупштински записник, бр. пред. 767/1953. 
383  Исто, Скупштински записник, бр. пред. 926/1953. 
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Фонд је преузет 1963. године од СРЗ "Ђура Јакшић" из 
Српске Црње. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 308   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  

- СЕЧАЊ (?-?), 1949. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. /; 0,10 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књига земљишних удела, књига радних дана и обрачуна са 
задругарима. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Садржај архивске грађе не пружа податке о оснивању, раду 
и ликвидацији Сељачке радне задруге "Јединство" из Сечња. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи нису сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 309   ГРАДСКИ ДЕЧЈИ РЕСТОРАН 

- ЗРЕЊАНИН (1949-1952), 1949-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду 
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Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,23 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протокол, Правила о организацији и начину 
пословања, општа преписка, извештаји о раду и снабдевању, 
персонална документа, завршни рачун, списи о ликвидацији. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Градски дечји ресторан у Зрењанину основан је на основу 
скупштинске одлуке Градског народног одбора 27. новембра 1949. 
године, као државно привредно предузеће локалног значаја. 
Предмет пословања је био набавка млечних и посластичарских 
производа, воћа, воћних сокова и производа од меса. Ресторан је 
услуживао децу до 14. године старости млечним производима, 
сендвичима, белом кафом, соковима и посластичарским 
производима. Он је имао филијале-огранке по граду. Стајао је под 
административно-оперативним руководством Извршног одбора 
Градског народног одбора у Зрењанину.384 
 На истој скупштинској седници одобрена су и усвојена 
Правила о организовању и начину пословања Градског дечјег 
ресторана.385 
 На основу донетог закључка Градског народног одбора у 
Зрењанину од 26. јуна 1951. године, Градски дечји ресторан је 
стављен под руководство секције АФЖ–а градског Народног 
фронта, која му је давала директиве за рад и обезбеђивала 
сарадњу са СРЗ, државним пољопривредним имањима и градском 
економијом, ради снижавања цене потребним артиклима.386 
 Градски дечји ресторан у Зрењанину није дуго радио са 
промењеним положајем. Крајем 1951. године Градски народни 
одбор Зрењанин доноси решење да се са 1. јануаром 1952. године 
ликвидира.387 
 
Историјат фонда: 

                                                
384  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о оснивању, Записник са седнице пленума 1949. године, бр. књ. 7. 
385  Исто. 
386  070, Ф. 309, Градски дечји ресторан-Зрењанин (1949-1952), 1949-1952, 
Допис ГНО Зрењанин, бр. пред. 40/1951. 
387  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записник пленума Градског народног одбора Зрењанин 1951. године, 
Решење од 17. децембра 1951. године, бр. књ. 11. 



 147  

 

 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

Ф. 310   ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЦЕНТРОБАНАТ"  

- ЗРЕЊАНИН (1951-?), 1951-1959.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 17; к. 8; 1,16 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радничког савета и Управног одбора; 
деловодни протоколи, матичне књиге радника, рачунске књиге, 
Правила рада, Tарифни правилници, Правилник о премијама, 
општа преписка, списак продавница, годишњи извештаји о 
пословању, ликвидациони списи. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Трговинско предузеће "Центробанат" у Зрењанину основао 
је Градски народни одбор, када је 5. марта 1951. године на својој 
седници донео одлуку о оснивању државног привредног предузећа 
локалног значаја под називом Предузеће за промет слободним 
пољопривредним производима "Исхрана" у Зрењанину. На 
седници Извршног одбора Градског народног одбора од 14. марта 
1951. године донета су Правила о организацији и начину 
пословања. Предмет пословања Предузећа био је слободан откуп 
свих пољопривредних производа. Било је под административно-
оперативним руководством Извршног одбора Градског народног 
одбора у Зрењанину. Имало је филијале у Кикинди, Новом Бечеју 
и Јаша Томићу. Основна и обртна средства за пословање добило је 
од предузећа која су била у ликвидацији и то: Среско откупно 
предузеће "Панонија" Бегеј, Среско откупно предузеће за 

                                                
*    У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Трговинско 
предузеће "Центробанат"-Зрењанин (1949-1958). 
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слободни откуп "Тамиш", Предузеће за слободни откуп "Дрина" - 
Волошиново, Предузеће за слободни откуп "Варда" - Кикинда.388  

На седници Управног одбора 30. јуна 1951. године одлучено 
је да се сједине Предузеће "Исхрана" и Предузеће "Баштован", оба 
из Зрењанина. Три године касније извршена је реорганизација 
Предузећа тако што је на седници Управног одбора 6. априла 
1954. године донета одлука да се све продавнице (било их је три) 
издвоје од Предузећа, а да Предузеће послује "на велико са 
проширеном номенклатуром артикала као што су стока и сточна 
храна". План реорганизације доставило је Трговинској комори 
Зрењанин и Привредном савету. Трговинска комора је одобрила 
ову реорганизацију Предузећа за трговину на велико 1. маја 1954. 
године.389 Тако је оно наставило да послује на велико са 
пољопривредним производима као што су воће, поврће, стока, 
сточна храна, млечни и други пољопривредни производи. Овом 
приликом Предузеће је променило назив у Трговинско предузеће 
"Пољопромет" на велико Зрењанин. 

Прво полугодиште 1956. године Предузеће је завршило са 
губитком па је приступило реорганизацији крајем године. Том 
приликом је поново преузело да послује на мало пољопривредним 
производима и променило је назив у Трговинско предузеће 
"Центробанат" у Зрењанину.390 Реорганизовано Предузеће је до 
1958. године отворило 6 продавница у граду, а уговором са 
Управом пијаце у Зрењанину закупило је 2 киоска и тезге на 
пијаци. 
 Крајем 1958. године на седници Радничког савета донета је 
одлука да се изврши реорганизација Предузећа, тако што ће да се 
укину продавнице са воћем и поврћем на мало. На предлог 
Трговачке коморе требало је да те продавнице и тезге заснују 
паушални однос са Предузећем.391 
 На седници Општинског већа НОО Зрењанин од 14. јуна 
1958. године донето је решење да се Трговинском предузећу 
"Центробанат" у Зрењанину одобри ликвидација, која је требала 
да се заврши до 1. јула исте године.392  
 
Историјат фонда: 
                                                
388  070, Ф. 310, Трговинско предузеће "Центробанат"-Зрењанин (1951-?), 1951-
1959, Решење ГНО о оснивању и Правила пословања, бр. пред. бб/1951. 
389  Исто, Књига записника Управног одбора 1951-1954. 
390  Исто, Записник Радничког савета од 5. новембра 1956. године, бр. пред. 
бб/1956. 
391  Исто, Књига записника Радничког савета 1958-1959, Записник од 23. 
децембра 1958. и од 3. фебруара 1959. године. 
392  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о одобрењу ликвидације, Књига записника са седнице 
Општинског већа из 1957/1958. године, бр. 22. 
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 Архивска грађа фонда преузимана је у два наврата: 23. 
децембра 1959. године 25 сандука је примљено од Трговинског 
предузећа "Центробанат" из Зрењанина, а 12. децембра 1961. 
године 2 сандука финанснијске документације од Ликвидационе 
комисије овог Предузећа. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 311    САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА "ТАМИШ" 

- ЗРЕЊАНИН (1950-1956), 1950-1956.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 2; 0,25 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, завршни рачуни, инвентарне листе, 
записници о примопредаји, продаји робе и инвентара, платни 
спискови, збирни биланси, рачуни о набавци робе. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Самостална угоститељска радња "Тамиш" у Зрењанину 
почела је са радом 1. марта 1950. године под називом Среско 
предузеће за исхрану и снабдевање радника, намештеника и 
службеника "Тамиш" у Зрењанину. Сврха оснивања овог 
угоститељског локала била је да снабдева добром и квалитетном 
храном запослене у Народном одбору среза тамишког у 
Зрењанину.393  

После доношења Уредбе о угоститељским предузећима и 
радњама394 дошло је до промене назива 1954. године, када Среско 
предузеће за исхрану и снабдевање мења назив у Угоститељско 
предузеће "Гостиона Тамиш". Предузеће се бавило угоститељским 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Менза 
"Тамиш"-Зрењанин (1949-1951). 
393  070, Ф. 311, Самостална угоститељска радња "Тамиш"-Зрењанин (1950-1956), 
1950-1956, Годишњи извештај о раду, бр. к. 3, бр. пред. бб/1951. 
394  Службени лист ФНРЈ, бр. 6/63/1954, стр. 133. 
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услугама што је подразумевало послуживање свих врста топлих и 
хладних јела и точење алкохолних и безалкохолних пића.395  

На предлог Угоститељске коморе из Зрењанина, Народни 
одбор града Зрењанина је на својој седници од 11. августа 1954. 
године донео решење да се Предузеће трансформише у радњу, јер 
по чл. 10 наведене Уредбе не испуњава услове за статус 
предузећа (нема довољан број радника и нема у свом саставу 
више погонских јединица). Овом приликом промењен је назив у 
Самостална угоститељска радња-гостиона "Тамиш" у Зрењанину. 
Радња се бавила угоститељским услугама послуживања свих врста 
хладних и топлих јела и точењем алкохолних и безалкохолних 
пића.396 

Нема података када је променила назив у Самостална 
угоститељска радња "Тамиш" у Зрењанину. 

Одлуком Окружног привредног суда у Зрењанину Л. 
бр.44/1956. године Самостална угоститељска радња "Тамиш" 
стављена је у принудни ликвидацију 6. јануара 1956. године, због 
пословања са великим губицима.397 Престала је са пословањем 7. 
фебруара 1956.године.398 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Ликвидационог одбора 1959. године.  
Приликом проучавања историјата ствараоца фонда дошли 

смо до сазнања да се ради о једном фонду, који је два пута уписан 
у Регистар фондова: под бројем Ф. 311, Менза "Тамиш" – 
Зрењанин 1949-1951. и Ф. 326, Самостална угоститељска радња 
"Тамиш" – Зрењанин 1950-1956. Због тога смо спојили ова два 
фонда. 
  
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

Ф. 312   ОБУЋАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА 

ЗАДРУГА  

- ТОРДА (1949-1954), 1949-1955.* 

 

                                                
395  070, Ф. 311, Самостална угоститељска радња "Тамиш"-Зрењанин (1950-1956), 
1950-1956, Пријава за упис у регистар, бр. к. 3, бр. пред. 137/1954.  
396  Исто, Решење о упису у регистар, бр. к. 3, бр. пред. бб/1954. 
397  Исто, Решење о принудној ликвидацији, бр. к. 3, бр. пред. 60/1956. 
398  Исто, Престанак пословања, бр. к. 1, бр. пред. 113/1956. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Обућарска произвођачка задруга-Торда (1949-1953). 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 2; 0,33 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књиге удела задругара, књига продаје готовинске робе, 
књига дужника и повериоца, главна рачунска књига, општа 
преписка, завршни рачуни, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Обућарска произвођачко-прерађивачка задруга у Торди је 
основана на оснивачкој скупштини 13. јануара 1949. године, када 
је приступило 50 чланова. Тада је изабрана  управа: Управни и 
Контролни одбор и одлучено је да Задруга постане члан Савеза 
занатлијских задруга АПВ Нови Сад.399 
 Задаци Задруге су били: да набавља средства, сировине и 
материјал за производњу, да продаје своје занатске производе 
преко сопствених продавница или преко државних и задружних 
предузећа, да обучава ученике и да културно и стручно уздиже 
своје чланове.400 
 Задруга је стављена у ликвидацију доношењем решења 
Народног одбора среза бегејског у Зрењанину и на основу 
скупштинске одлуке Задруге од 30. августа 1953. године.401 На 
захтев Ликвидационе комисије Народни одбор је одредио да се 
ликвидациони поступак оконча 1. маја 1954. године.402 
 

Историјат фонда: 
 Фонда је преузет 1963. године у просторијама Обућарске 
произвођачко-прерађивачке задруге у Торди уз сачињен 
комисијски записник. 
 
Степен сачуваности: 

                                                
399  070, Ф. 312, Обућарска произвођачко-прерађивачка задруга-Торда (1949-
1954) 1945-1955, Записник са оснивачке скупштине, бр. к. 6, бр. пред. бб/1949. 
400  Исто, Типска правила за занатске произвођачко-прерађивачко услужне 
задруге. 
401  Исто, Решење НО среза бегејског Зрењанин о ликвидацији, бр. к. 6, бр. пред. 
бб/1953. 
402  Исто, Допис НО среза Бегејског у Зрењанину о окончању ликвидације, бр. к. 
6, бр. пред.  бб/1954. 



 152  

 

 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 313 ДРЖАВНА ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА "НАПРЕДАК" 

- НОВА ЦРЊА (1948-?), 1949-1955.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 7; к. 1; 0,23 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, поверљиви деловодни протокол, 
главне рачунске књиге, записници са седница Управног одбора, 
листе унетог инвентара задругара, производни планови, цене 
занатских услуга, завршни рачуни, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Државна обућарска радионица "Напредак" у Новој Црњи 
основана је решењем Месног народног одбора у Новој Црњи 7. 
децембра 1948. године под називом Обућарска радионица 
"Напредак" у Новој Црњи. Радионица је била локалног значаја и 
била је под административно-оперативним руководством Извршног 
одбора МНО Нова Црња. Предмет пословања је била израда и 
поправка свих врста обуће.403 
 Нисмо дошли до податка када је Задруга променила назив у 
Државна обућарска радионица "Напредак" у Новој Црњи, нити 
када је престала са радом.  
  
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Државне обућарске радионице 
"Напредак" из Нове Црње.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Државна обућарска задруга "Напредак"-Нова Црња (1949-1953). 
403  Службени лист АПВ, бр. 1/I/1949, стр. 25.  
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 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 314   СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 
"ПОТИСКИ"  

– НОВИ БЕЧЕЈ (?–?), 1950–1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 5; 0,60 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен  
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница, деловодни протоколи, рад комисије 
СК, идеолошко-политички рад, агитација и пропаганда, планови и 
програми рада, извештаји месних комитета, анализе рада, 
разматрање привредног стања, избори радничких савета, избори у 
СК и друштвено-политичким организацијама, школовање 
партијских кадрова, привредне мере у вези откупа, конфискације, 
арондације и смањења максимума обрадивог земљишта; припреме 
за ВИ конгрес КПЈ, анализе рада судства, спорта, школства и 
верских организација. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до података када је почео са радом Срески 
комитет СКС "Потиски" у Новом Бечеју, али је Срески народни 
одбор "Потиски" са седиштем у Новом Бечеју почео са радом после 
доношења Закона о административно-територијалној подели НР 
Србије из области, срезове, градове, градске реоне и градска 
насеља и места.404  

Иначе територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је административно-територијалну поделу 
земље. После доношења Закона о подели територије НРС на 
општине, градове и срезове 1952. године,  Срески комитет СКС 
"Потиски" у Новом Бечеју био је надлежан за месне комитете 
следећих насељених места: Нови Бечеј (са Црном Баром), Кумане, 
Ново Милошево и Тараш.405  

                                                
404  Службени гласник НРС, бр. 7/1950, стр. 81. 
405  Исто, бр. 15/1952, стр. 155. 
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Нисмо дошли до података докле је радио Срески комитет 
СКС "Потиски" у Новом Бечеју, али је 15. јануара 1955. године 
дошло спајања Бегејског, Потиског и Тамишког среза у Срез 
Зрењанин.406 
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 

Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Општинског комитета СКС у Зрењанину 
1970. године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 315   СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО 

- НОВИ БЕЧЕЈ (1946-1957), 1949-1957.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 14; 1,70 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Списи који су настали током рада на гоњењу починилаца 
кривичних дела и привредних преступа: пријаве, решења, 
оптужнице, пресуде, жалбе на пресуде, извештаји (поверљиви и 
обични), као и предмети о заштити народа са ознакама "О" и "Он". 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Среско јавно тужилаштво у Новом Бечеју почело је са радом 
после ослобођења земље 1946. године. За време Другог светског 
рата постојало је само Окружно јавно тужилаштво са седиштем у 
Бечкереку, а по ослобођењу земље оснивају се, на основу Закона 

                                                
406  Службени гласник НРС, Закон о изменама и допунама Закона о подели 
територија НРС на општине, градове и срезове, бр. 1/1955.  
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Среско 
јавно тужилаштво-Нови Бечеј (1950-1957). 
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о јавном тужиоштву из 1946. године, поред окружног и среска 
јавна тужилаштва.407  

Овим Законом јавно тужилаштво је било засновано на 
начелима организационог јединства, тако да је на челу свих 
тужилаштва у земљи стајао јавни тужилац ФНРЈ, кога бира 
Народна скупштина. Њему су били подређени јавни тужиоци у 
републикама и покрајинама, окрузима и срезовима. Овакав начин 
организације тужилаштва уведен је да би се осигурало ефикасно и 
јединствено спровођење закона на читавој територији ФНРЈ.  

У надлежности Среског јавног тужилаштва било је: 
покретање управног поступка по сопственој иницијативи или на 
молбу странака, и да прати управни поступак и улаже жалбу ради 
правилног решења предмета. Оно је контролисало промет робе и 
снабдевање у циљу правилне потрошње робних фондова. 
Покретало је и дисциплински поступак против преступника Закона 
о државним службеницима, а који је водио Дисциплински суд при 
Извршном одбору Народног одбора среза Нови Бечеј. У његовој 
надлежности је било да открива и сузбија саботаже, недопуштене 
шпекулације, повреду службене дужности, наношење штете 
народној имовини, ометање привредне обнове и изградње земље; 
да се стара о спровођењу закона у радним односима, социјалном 
осигурању, делатностима друштвених организација и другим 
областима живота, као и да учествује на седницама извршних 
одбора народних одбора с правом саветодавног гласа.408 

У грађанским парницама јавни тужилац подносио је тужбе и 
предлоге, учествовао је у свим поступцима судова када су у 
питању материјални интереси државе, задружних и других 
друштвених организација од већег значаја; у поступцима странака 
које су биле под заштитом закона и кад је законом посебно било 
прописано учествовање јавног тужиоца. У кривичним парницама 
ислеђење је вршио јавни тужилац и његови иследни органи. Он је 
подизао и заступао оптужбу пред судом по свим кривичним 
делима која се гоне по службеној дужности, а такође је имао 
право да учествује у кривичном постуку по делима која се гоне по 
приватној тужби, ако је у питању јавни интерес.409 Тако је било до 
доношења Кривичног закона 1954. године, када су смањена 
овлашћења јавног тужиоца и када су неке компетенције јавног 
тужилаштва пренете на суд, односно органе унутрашњих 
послова.410 

Ради обезбеђења правилног вођења поступка и доношења 
законите одлуке, јавни тужилац је имао право законске 
                                                
407  Службени лист ФНРЈ, бр. 60/1946, стр. 696-698. 
408  Исто, стр. 697. 
409  Исто. 
410  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/1954, стр. 694-698. 
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интервенције у току судског и управног поступка. У вршењу свога 
посла, јавни тужиоц је подносио тужбе (захтеве, предлоге), улагао 
жалбе и вршио је законске интервенције код судских и управних 
органа. У остваривању својих задатака срески јавни тужилац је 
сарађивао са народним тужиоцима као добровољним 
сарадницима.411  

Срески јавни тужилац је имао своје помоћнике, иследнике, 
референте и друге службенике које је постављао и разрешавао 
јавни тужилац народне републике. Сам рад тужилаштва одвијао се 
по одељењима (кривично, грађанско, одељење за заштиту 
народа), а уписнике је водила пријемна канцеларија.  

Што се тиче територијалне надлежности, Среско јавно 
тужилаштво из Новог Бечеја обухватало је општине Народног 
одбора среза потиског: Нови Бечеј, Кумане, Ново Милошево и 
Тараш.412 

Среско јавно тужилаштво у Новом Бечеју престало је са 
радом 1957. године, када је проширена територијална надлежност 
Среског јавног тужилаштва из Зрењанина и на подручје овог 
Тужилаштва. До ове промене је дошло доношењем Одлуке о 
утврђивању подручја окружних и среских јавних тужилаштва 
1956. године.413 Најпре је дошло до спајања Првог и Другог 
среског суда у Зрењанину, да би се 1957. године новостворени 
Срески суд проширио на подручје Среског суда из Новог Бечеја. 
Тако је настао Срески суд у Зрењанину, а све ове територијалне 
промене среских судова пратила су и среска тужилаштва. Среско 
јавно тужилаштво у Новом Бечеју је престало са радом доношењем 
Одлуке о измени одлуке о утврђивању подручја окружних и 
среских јавних тужилаштава.414 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Окружног јавног тужилаштва у 
Зрењанину 1975. године. Архивистичко сређивање по принципу 
провенијенције извршено је 1999. године. За кривичне предмете 
коришћене су словне ознаке "К", "Ктс" и "Б"; за грађанске 
предмете "Г" и "Гр"; за ислеђење "И" и "Ир"; за заштиту народа 
"О" и "Он", а за општу преписку ознака "А". 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
                                                
411  Службени лист ФНРЈ, бр. 60/1946, стр. 698. 
412  Службени гласник НРС, Закон о подели територије НР Србије на општине 
градове и срезове, бр. 15/1952, стр. 155. 
413  Службени лист ФНРЈ, бр. 29/1956, стр. 556. 
414  Исто, бр. 51/1957, стр. 932. 



 157  

 

 
 
 

Ф. 316   ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ СРЕСКИ 
ОДБОР  

- НОВИ БЕЧЕЈ (1950-1955), 1950-1955.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 4; 0,40 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Расписи, дописи, окружнице и упутства виших органа 
Црвеног крста; списи о одржавању курсева, организовању 
прославе, Недеље борбе против туберкулозе и алкохолизма, 
организовању прикупљања крви, ђачких кухиња, дечјих 
летовања, помоћи социјално угроженим, организованој подели 
помоћи у оделу и намирницама, организовању предавања. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

На основу одлуке Главне скупштине Потиског среског 
одбора Црвеног Крста у Зрењанину од 26. маја 1950. године 
основан је Потиски срески одбор Црвеног крста у Волошинову 
(Нови Бечеј). Новоосновани Срески одбор Црвеног крста био је 
надлежан за месне одборе Црвеног крста у: Волошинову, Тарашу, 
Драгутинову и Куманима.415 Задаци овог одбора били су: обилазак 
месних одбора два пута годишње, организовање саветовања за 
секретаре месних одбора, учлањивање 20% одраслог 
становништва, подношење извештаја, вођење статистике и 
евиденције о свим санитетским кадровима, боравку и броју 
ученика на курсевима; организовање Недеље Црвеног крста по 
упутствима виших одбора и пропагирање делатности програма 
Југословенског Црвеног крста. Одбор је био врло активан у 
одржавању курсева и предавања.  

                                                
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Срески 
одбор Црвеног крста-Нови Бечеј (1950-1955). 
415  070, Ф. 316, Главни одбор Црвеног крста Србије Срески одбор-Нови Бечеј 
(1950-1955), 1950-1955, План рада Југословенског Црвеног крста НРС, 
Покрајински одбор АПВ Нови Сад, бр. пред. 32/1950. 
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У обављању своје функције организовао је одборе. На 
својим курсвима прве помоћи обучавао је становништво, па је чак 
радио на организовању службе прве помоћи у пољопривредним 
задругама и индустријским предузећима. Поред тога, он је 
суделовао у многим здравственим акцијама: у борби против 
епидемија, у предавањима о хигијени, у борби против 
алкохолизма, у борби против туберкулозе, добровољном давању 
крви, у прикупљању половне одеће и животних намирница. Ради 
здравственог просвећивања становништва тражио је да му се 
ставе на располагање књиге и брошуре. У циљу остваривања 
својих задатака организовао је Секцију подмлатка Црвеног 
крста.416 

Пошто је територијална надлежност Среских одбора пратила 
административно-територијалну поделу земље, то је, ступањем на 
снагу Закона о подручјима срезова и општина 1955. године, дошло 
до спајања Бегејског, Потиског и Тамишког среза у зрењанински 
срез.417 Аналогно томе, територијалну надлежност овог Среског 
одбора преузима новоформирани Срески одбор Црвеног крста са 
седиштем у Зрењанину.  
. 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1969. године од Општинског одбора 
Црвеног крста у Зрењанину. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 317   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ ШАНДОР" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1950-1954), 1950-1954.*  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,14 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
                                                
416  Исто. 
417  Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 441. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ  
"Петефи Шандор"-Ново Милошево (1950-1955). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Управног и Контролног одбора и 
Задружног савета; деловодни протоколи, листови зарада и платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Петефи Шандор" из Новог 
Милошева основана је 18. марта 1950. године на оснивачкој 
скупштини задругара.418  

Задруга је радила до доношења Уредбе о земљорадничким 
задругама 1954. године,419 односно када се на Скупштини 
задругара 14. децембра 1954. године СРЗ трансформисала у 
Земљорадничку произвођачку задругу "Петефи Шандор"420 по чл. 
6 Уредбе о имовинским односима и реорганизацији СРЗ из 1953. 
године.421 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године. Књига Деловодни протокол 
1951-1955. одложена је у фонд Ф. 686, Земљорадничка 
произвођачка задруга "Петефи Шандор" – Ново Милошево (1954-
1956), 1951-1955, јер је континуирано вођена а садржи архивску 
грађу овог фонда. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су фрагментарно сачувани. 
 
 
 

Ф. 318   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЕЉКО ЂУРИЧИН" 

- ЈАРКОВАЦ (?-?), 1952-1953.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

                                                
418  070, Ф. 317, Сељачка радна задруга "Петефи Шандор"-Ново Милошево (1950-
1954), 1950-1954, Решење НО среза потиског у Новом Бечеју о реорганизацији у 
Задруге, Досије фонда бр. 1/2.  
419  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954. 
420  070, Ф. 317, Сељачка радна задруга "Петефи Шандор"-Ново Милошево (1950-
1954), 1950-1954, Решење НО среза потиског у Новом Бечеју о оснивању 
Задруге, Досије фонда бр. 1/2. 
421 Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Вељко Ђуричин"-Јарковац (1950-1953). 
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Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Планови рада, обрачун радних дана задругара, платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нема податка када је основана и када је престала са радом 
СРЗ "Вељко Ђуричин" из Јарковца. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Историјског архива из Беле Цркве 1968. 
године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани.  
 Књиге нису сачуване. 
 
 

 

Ф. 319   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ" 

- КРАЈИШНИК (1949-1954), 1950-1954.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 31; к. 7; 1,27 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница органа управе, деловодни протокол, 
регистар уз деловодни протокол, књига новчаних удела, књига 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Маршал Тито"-Крајишник (1950-1953). 
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штедних улога, спискови чланова задруге, књиге радних дана, 
књиге обрачуна са задругарима, писмене изјаве задругара о 
изласку из задруге, платни спискови, разни обрачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Маршал Тито" у Крајишнику 
основана је крајем 1949. године, када је на Скупштини задругара 
СРЗ "Црвена звезда" у Крајишнику одлучено је да се ова Задруга 
споји са СРЗ "Рајко Боснић" у Крајишнику.422 

Доношењем Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији сељачких радних задруга ФНРЈ 1953. горине423 
дошло је до реорганизације СРЗ "Маршал Тито" тако што су на 
Скупштини преосталих задругара 2. октобра 1953. године усвојена 
нова Правила рада и донета је одлука да се реорганизована 
задруга зове СРЗ "Грмеч" у Крајишнику.424  

По наведеној Уредби, односно по њеном чл. 6, СРЗ "Грмеч" у 
Крајишнику је на одржаној Скупштини задругара 1. августа 1954. 
године усвојила нова задружна правила којима је извршена 
трансформација Задруге у Земљорадничку произвођачку 
задругу.425 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Земљорадничке задруге "Грмеч" из 
Крајишника 1973. године. Приликом сређивања фонда 1974. 
године Ф. 230, СРЗ "Рајко Боснић" књиге: Деловодни протокол 
1949-1950. и Књига обрачуна са задругарима 1949-1950. (2 
књиге) одложене су у овај фонд, а садрже архивску грађу и фонда 
Ф. 319, СРЗ "Грмеч" - Крајишник (1950-1954), 1950-1954. Књига 
записника Скупштине задругара 1949-1951. одложена је у фонд 
Ф. 232, СРЗ "Црвена звезда" с.о.ј. – Крајишник (?-1949), 1947-
1951, али садржи записнике Скупштине задругара и Управног 
одбора фонда Ф. 319, СРЗ "Грмеч" - Крајишник (1950-1954), 1950-
1954. Такође је Књига записника Скупштине задругара 1953-1959 
одложена у фонд Ф. 380, Земљорадничка произвођачка задруга 
"Грмеч" – Крајишник (1954-1962), 1953-1959, иако садржи 
записнике Скупштине задругара и за овај фонд. 

                                                
422  070, Ф. 232, Сељачка радна задруга "Црвена звезда" с.о.ј.-Крајишник (?-
1949), 1947-1951, Записници Управног одбора и Скупштине задругара 1949-
1951, бр. књ. 1, стр. 73-76. 
423  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-149. 
424  070, Ф. 380, Земљорадничка произвођачка задруга "Грмеч"-Крајишник (1954-
1962), 1953-1959, Записници Скупштине задругара 1953-1959, бр. књ. 3. 
425  Исто, бр. књ. 3, стр. 21. 
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Приликом израде ове свеске Водича кроз архивске фондове 
и проучавањем историјата ствараоца фонда дошли смо до сазнања 
да треба да се фонд Ф. 347, СРЗ "Грмеч" - Крајишник (1953-1954), 
1954. споји са овим фондом Ф. 319, СРЗ "Грмеч" – Крајишник 
(1949-1954), 1950-1954, јер је стваралац фонда 1953. године само 
променио назив. 

Фонд је сређен 1974. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 320   СРЕСКА ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА 

- ЗРЕЊАНИН (1955-1962), 1955-1962. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 19; к. 104; 13,00 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Председништва, регистри мајсторских 
испита, регистри помоћничких испита, решења о оснивању, 
привременој обустави и престанку рада занатских радњи; 
записници са полагања мајсторских испита, записници са 
полагања помоћничких испита, картотека занатлија, картотека 
ученика-помоћника, радничке књижице. 
 

                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Занатска 
комора среза Зрењанин, 1950-1962. 
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Историјат ствараоца фонда: 
Реорганизацијом срезова 1955. године ради прелаза на 

комунални систем, почело се са реорганизацијом занатских 
комора. Среска занатскo-комунална комора у Зрењанину је 
настала спајањем четири коморе: Среске занатске коморе 
Зрењанин, Градске занатске коморе Зрењанин, Среске занатске 
коморе Јаша Томић и Среске занатске коморе Нови Бечеј. Среска 
занатско-комунална комора у Зрењанину је почела са радом 
оснивањем Иницијативног одбора 4. августа 1955. године. 
Иницијативни одбор су сачињавали представници оних занатских 
комора које су ушле у састав новоформиране коморе. Најпре је 
носила назив Среска занатска комора среза зрењанининског.426 
Променом статута 1958. године променила је назив у Занатска 
комора среза Зрењанин. Комора је покривала подручје среза 
Зрењанин.427 

На оснивачкој седници извршена је територијална подела 
ове коморе на пет испостава: Нови Бечеј, Јаша Томић, Нова Црња, 
Нови Итебеј и Перлез. Ове испоставе су биле помоћни органи 
коморе а не правна лица.428  

Законом о подручјима општина и срезова у НРС из 1959. 
године долази до спајања НОС-а Зрењанин и НОС-а Кикинда у 
један срез, те аналогно томе долази до спајања зона истих комора 
у једну Занатску комору среза Зрењанин.429 На основу Закона о 
удруживању и пословној сарадњи у привреди из 1960. године 
постојећа Занатска комора у Зрењанину не престаје да постоји, 
већ се подручје њене делатности проширује на комуналну 
делатност. Уједно долази и до промене назива у Среска занатско-
комунална комора - Зрењанин.430  
 Органи Коморе су били Скупштина, Управни одбор, 
Председништво, Надзорни одбор, Повереништво, Стручне секције 
и Стручни одбори и комисије. Скупштина коморе, као највиши 
орган, доносила је Статут коморе, бирала и разрешавала Управни 
одбор, Надзорни одбор и Суд части. Она је оснивала Стручне 
секције и Повереништва. Управни одбор је био извршни орган 
Скупштине коморе. Ради бржег обављања текућих послова, 
Управни одбор је бирао Председништво Коморе којег су 
сачињавали председник, секретар и 7 чланова које је бирао 
Управни одбор из реда својих чланова. Надзорни одбор је вршио 

                                                
426  070, Ф. 320, Среска занатско-комунална комора-Зрењанин (1955-1962), 
1955-1962. Оснивање Коморе, бр. к. 15, бр. пред. 7/1955. 
427  Службени лист ФНРЈ, бр. 1/1958, стр. 3-7. 
428  070, Ф. 320, Среска занатско-комунална комора-Зрењанин (1955-1962), 
1955-1962, Реорганизација занатских комора, бр. к. 15, бр. пред. 7/1955. 
429  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
430  Службени лист ФНРЈ, бр. 28/1960, стр. 586. 
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контролу над материјалним и финансијским пословањем Коморе и 
њених установа. Стручне секције су сачињавале занатске, 
привредне организације и приватне занатске радње учлањене у 
Комори. Оне су самостално разматрале и доносиле препоруке по 
питањима која су од значаја за грану, унапређење производње и 
продуктивност рада, оспособљавању стручних кадрова, 
рационализације, кооперације и сл. Повереништва је оснивала 
Скупштина коморе у седиштима општина или једно повереништво 
за две или више општина. Према упутству бр. 1777 из 1959. 
године Занатска комора АПВ препоручује свим СЗК да оснују 
повереништва у свим припојеним срезовима, односно општинама, 
свуда где постоји потреба за њима. Повереништва су имала свој 
Управни одбор, а њихови задаци су били исти као и задаци 
Коморе, али им је финансијско пословање било заједничко са 
Комором. Ради расправљања случајева правде добрих пословних 
обичаја и пословног морала основан је Суд части. Комора је имала 
и Стручне савете, као помоћне органе у спровођењу својих 
задатака, као и Комисију за привредна питања и Комисију за 
унапређење занатства. Полагања мајсторских и помоћничких 
испита одвијала су се пред комисијом ове Коморе или 
испоставе.431 
  Решењем о изменама и допунама Решења о одређивању 
места у којима се полажу стручни испити за висококвалификоване 
раднике из 1957. године полагање испита се преноси у 
надлежност Народног одбора среза Зрењанин.432 

Комора је радила до 1962. године када је, на основу Закона 
о образовању јединствених привредних комора, за подручје среза 
Зрењанин образована јединствена Привредна комора среза 
Зрењанин која је у свом саставу имала и одсек за занатство.433 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузиман у два наврата 1958. и 1975. године 
заједно са фондовима: Ф. 36, Удружење занатлија за град и срез 
Зрењанин – Зрењанин (1876-1950), 1876-1951, Ф. 427, Градска 
занатска комора – Зрењанин (1950-1955), 1933-1955, Ф. 321, 
Среска занатска комора "Тамиш" – Зрењанин (1950-1952), 1950-
1952, Ф. 322, Среска занатска комора "Бегеј" (1950-1952), 1951-
1952. и Ф. 442, Среска занатска комора – Зрењанин (1952-1955), 
1946-1955. Списи су били помешани па је пре сређивања фонда 
1979. године извршено разграничење фондова. 
 

                                                
431 Скупштина среза Зрењанин-Зрењанин (1955-1965), 1955-1965. Одобрење 
Статута, бр. к. 392, бр. пред. 5062/1961.  
432  Службени гласник НРС, бр. 29/1957. стр. 447. 
433  Исто, бр. 22/1962. стр. 346. 
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Степен сачуваности: 
Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 

 
Ф. 321   СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "ТАМИШ" 

- ЗРЕЊАНИН (1950-1952), 1950-1952. 
 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 3; 0,40 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записник са оснивачке скупштине, Статут, деловодни 
протокол, општа преписка, регистар о полагању стручних испита, 
уговори о изучавању заната, пописи занатских радњи и занатлија 
по местима, оснивање Среске занатске коморе. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

На основу Закона о занатству из 1950. године, а укидањем 
Удружења занатлија за град и срез Зрењанин, оснивају се три 
занатске коморе: Градска занатска комора, Среска занатска 
комора "Бегеј" и Среска занатска комора "Тамиш" са седиштем у 
Зрењанину. Овим Законом је регулисано да целокупну имовину, 
имовинска права и обавезе бившег Удружења занатлија преузму 
новообразоване коморе.434  

Оснивачка скупштина Среске занатске коморе "Тамиш" у 
Зрењанину одржана је 30. јула 1950. године на којој је донет 
Статут Коморе и изабрани су Управни и Надзорни одбор.435 Због 
недостатка материјалних средстава за обављање 
административних послова Среска занатска комора "Тамиш" у 
Зрењанину је отпочела са радом тек 1. октобра 1950. године.436  

                                                
   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе је 1950-1955. 
434  Службени гласник НРС, бр. 18/1950, стр. 205-219. 
435  070, Ф. 321, Среска занатска комора "Тамиш"-Зрењанин (1950-1952), 1950-
1952, Записник са оснивачке седнице, бр. к. 3, бр. пред. 3/1950.  
436  Исто, Организационо стање Коморе, бр. к. 1, бр. пред. 115/1950. 
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Основни задатак Среске занатске коморе "Тамиш" је био 
унапређење занатства на подручју Среза тамишког. Комора се 
старала о оснивању занатске набавнопродајне задруге, оснивала 
је курсеве за полагање мајсторских испита, водила је евиденцију 
о помоћницима, евиденцију о бесправном занату и др. Ради 
унапређења занатства 1950. године су се, при овој Комори, 
формирале стручне секције као помоћни унутрашњи органи 
Управног одбора. Исте године основани су и стручни савети, који 
су радили на унапређењу занатства и изградњи кадрова.437 
Помоћнички и мајсторски испити су се до 1952. године полагали 
пред испитном комисијом при Повереништву за индустрију и 
занатство градских народних одбора са подручним срезовима. 
Према упутству Занатске коморе АП Војводине од априла 1952. 
године сви послови око полагања испита преносе се у надлежност 
занатских комора.438  

Решењем Главне управе за локалну индустрију и занатство 
НР Србије од 29. јануара 1952. године одлучено је да се Среска 
занатска комора "Бегеј" и Среска занатска комора "Тамиш" споје у 
једну, заједничку комору за оба среза.439 На заједничкој седници 
Управних одбора Среских занатских комора "Бегеј" и "Тамиш" од 
14. фебруара 1952. године прихваћено је решење Главне управе 
за локалну индустрију и занатство НР Србије и основана је нова 
комора под називом Среска занатска комора-Зрењанин.440 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1958. године заједно са: Ф. 36, Удружење 
занатлија за град и срез Зрењанин – Зрењанин (1876-1950), 1876-
1951, Ф. 427, Градска занатска комора – Зрењанин (1950-1955), 
1933-1955, Ф. 322, Среска занатска комора "Бегеј" (1950-1952), 
1951-1952. и Ф. 442, Среска занатска комора – Зрењанин (1952-
1955), 1946-1955. Списи су били помешани па се морало, пре 
сређивања фонда 1979. године, приступити разграничењу 
фондова. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани.  
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

                                                
437  Исто, Статут Коморе, бр. к. 3. 
438  Исто, Полагање испита, бр. к. 1, бр. пред. 75/1950. 
439  Исто, Решење о спајању, бр. к. 3, бр. пред. 77/1952. 
440  Исто, Записник са заједничке седнице, бр. к. 3. бр. пред, 3/1952. 
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Ф. 322   СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "БЕГЕЈ" 

- ЗРЕЊАНИН (1950–1952), 1951-1952. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 3; 0,36 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Попис радњи и занатлија по местима, општа преписка која 
се односи на рад занатлија. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Укидањем Удружења занатлија за град и срез Зрењанин 
оснивају се, на основу Закона о занатству из 1950. године, три 
занатске коморе: Градска занатска комора, Среска занатска 
комора "Бегеј" и Среска занатска комора "Тамиш" са седиштем у 
Зрењанину. Законом је било регулисано да целокупну имовину, 
имовинска права и обавезе бившег Удружења занатлија преузму 
новообразоване коморе.441  

Среска занатска комора "Бегеј" је имала задатак да ради на 
унапређењу занатства на подручју Среза бегејског. Старала се о 
оснивању занатске набавнопродајне задруге, организовала је 
курсеве за полагање мајсторских испита, водила је евиденције о 
помоћницима, евиденције о бесправном занату и слично. Ради 
унапређења занатства образују се 1950. године при овој комори 
стручне секције, као помоћни органи Управног одбора. Исте 
године основани су и стручни савети, који су радили на 
унапређењу занатства и изградњи кадрова. 

Полагање помоћничких и мајсторских испита, до 1952. 
године, се одвијало пред испитном комисијом при Повереништву 
за индустрију и занатство СНО "Бегеј", да би се, према упутству 
Занатске коморе АПВ од априла 1952. године, сви послови око 
полагања испита пренели у надлежност занатских комора. 

Решењем Главне управе за локалну индустрију и занатство 
НР Србије бр. 691, од 29. јануара 1952. године одлучено је да се 
Среска занатска комора "Бегеј" и Среска занатска комора "Тамиш" 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе 1950-1955. 
441  Службени гласник НРС, бр. 18/1950, стр. 205-219. 
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споје у једну, заједничку комору за оба среза.442 На заједничкој 
седници Управних одбора Среских занатских комора "Бегеј" и 
"Тамиш" од 14. фебруара 1952. године прихваћено је решење 
Главне управе за локалну индустрију и занатство и основана је 
нова комора под називом Среска занатска комора - Зрењанин.443 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузиман у два наврата 1958. и 1975. године 
заједно са: Ф. 36, Удружење занатлија за град и срез Зрењанин – 
Зрењанин (1876-1950), 1876-1951, Ф. 427, Градска занатска 
комора – Зрењанин (1950-1955), 1933-1955, Ф. 321, Среска 
занатска комора "Тамиш" – Зрењанин (1950-1952), 1950-1952, и 
Ф. 442, Среска занатска комора – Зрењанин (1952-1955), 1946-
1955. Пре сређивања фонда 1979. године приступило се 
разграничењу фондова. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 323   ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАНОНИЈА" 

- ЗРЕЊАНИН (1950-1951), 1950-1951. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,25 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Акт о оснивању и регистрацији, Правила предузећа, 
Правила о организацији и начину пословања, општа преписка, 
персонална документа, платни спискови запослених. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
442  070, Ф. 321, Среска занатска комора "Тамиш"-Зрењанин (1950-1952), 1950-
1952, Решење о оснивању, бр. к. 3, бр. пред. 77/1952. 
443  Исто, Записник са заједничке седнице, бр. к. 3, бр. пред. 3/1952.  
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На основу решења Народног одбора среза бегејског донетог 
29. јуна 1950. године основано је државно привредно предузеће 
среског значаја под називом Предузеће Народног одбора среза 
бегејског за промет пољопривредним производима "Панонија" - 
Зрењанин. Ово предузеће је иначе пословало под скраћеним 
називом Прометно предузеће "Панонија" - Зрењанин.444 Предузеће 
се налазило под административно-оперативним руководством 
Повереништва за државне набавке Народног одбора среза 
бегејског у Зрењанину које је уједно доносило правила о 
организацији и начину пословања овог предузећа. Предмет 
пословања овог предузећа је био слободан откуп и промет 
пољопривредним производима са територије бившег среза 
бегејског, који нису били обухваћени у систему обавезног 
откупа.445 

 Предузеће је пословало до маја 1951. године када је ушло у 
састав новоформираног предузећа Градског народног одбора 
Зрењанин под називом Предузеће за промет слободним 
пољопривредним производима "Северни Банат" - Зрењанин, као 
његов огранак.446 
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када и од кога је извршено преузимање 
фонда. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 324   ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ 
ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦА, СТОКЕ И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА 

"БЕГЕЈ"  

- ЗРЕЊАНИН (1950-1954), 1950-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

                                                
444  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о оснивању предузећа, бр. к. 123, бр. пред. 15 038/1950. 
445  Исто. 
446  070, Ф. 323, Прометно предузеће "Панонија"-Зрењанин (1950-1951), 1950-
1951, Решење о припајању, бр. к. 2, бр. пред. 416/1951. 
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Среско 
откупно предузеће "Бегеј"-Зрењанин (1950-1952). 
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Количина архивске грађе: књ. 4; к. 4; 0,60 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Акт о оснивању, записници са седница Радничког савета и 
Управног одбора, Правилник о платама, формирање и рад 
откупних станица, планови откупа и извештаји о извршењу 
откупа, персонална документа, платни спискови запослених. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Народни одбор среза бегејског је на предлог Извршног 
одбора основао 29. јуна 1950. године државно привредно 
предузеће среског значаја под називом: Предузеће Народног 
одбора среза бегејског за откуп житарица, стоке и сточних 
производа "Бегеј" - Зрењанин. Предузеће је иначе пословало под 
скраћеним називом Откупно предузеће "Бегеј" - Зрењанин.447  

Среско откупно предузеће "Бегеј" из Зрењанина се бавило 
откупом житарица, стоке и сточних производа, које је држава 
откупљивала по систему обавезног откупа. Осим пољопривредних 
производа предузеће је могло откупљивати и друге производе по 
систему обавезног откупа. Налазило се под административно-
оперативним руководством Повереништва за државне набавке 
Народног одбора среза бегејског у Зрењанину, које је уједно 
доносило и правила о организацији и начину пословања овог 
предузећа.448  

Предузеће је вршило и откуп пољопривредних производа по 
слободним ценама. Откуп се вршио у откупним станицама у 
Радојеву, Српској Црњи, Новој Црњи, Банатском Карађорђеву, 
Банатском Двору, Меленцима и Зрењанину.449  

Решењем Среског народног одбора "Бегеј", бр. 26661, од 17. 
новембра 1951. године предузеће је стављено у ликвидацију 1. 
новембра 1951. године.450 Као крајњи рок за окончање 
ликвидационог поступка наведен је 1. јули 1954. године.451 
 
                                                
447  070, Ф. 222, Народни одбор Среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење о оснивању предузећа, бр. к. 123, бр. предмета 15037/1950. 
448   Исто. 
449  070, Ф. 324, Предузеће Народог одбора среза бегејског за откуп житарица, 
стоке и сточних производа "Бегеј"-Зрењанин (1950-1954), 1950-1954, Подаци о 
откупним станицама, бр. к. 5, бр. пред. 125/1951. 
450  Исто, Решење о стављању предузећа у ликвидацију, бр. к. 4, бр. пред. 
2178/1951. 
451  Исто, Продужетак завршетка ликвидације, деловодни протокол 1951-1954. 
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Историјат фонда: 
Није утврђено када и од кога је извршено преузимање 

фонда. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 325   УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕСНОГ НАРОДНОГ 
ОДБОРА 

– ЧЕСТЕРЕГ (1947-1955), 1950-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,14 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Главна рачунска књига, платни спискови, завршни рачун, 
ликвидациона документа. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Предузеће је основано решењем Месног народног одбора у 
Честерегу 15. фебруара 1947. године под називом Угоститељско 
предузеће Месног народног одбора у Честерегу као предузеће 
локалног значаја. Налазило се под административно-оперативним 
руководством Месног народног одбора у Честерегу. Уписано је у 
регистар државних привредних предузећа на страни 152, свеска 
II, регистарски лист број 357. Предмет пословања предузећа је 

                                                
   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Угоститељско 
предузеће-Честерег (1950-1955).  
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било точење алкохолних и безалкохолних пића, служење топле и 
хладне хране и издавање соба за преноћиште.452  

У редовну ликвидацију предузеће је стављено 27. јула 1951. 
године на основу одлуке Месног народног одбора у Честерегу.453 
Коначна ликвидација предузећа је извршена 1955. године.454 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од ликвидационог управника 1960. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани.  
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 

Ф. 326   САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА "ТАМИШ" 

– ЗРЕЊАНИН (1950–1956), 1950-1957. 

 

Приликом проучавања историјата ствараоца фонда дошли 
смо до сазнања да се ради о једном фонду, који је два пута уписан 
у Регистар фондова: под бројем Ф. 311, Менза "Тамиш" – 
Зрењанин (1949-1951) и Ф. 326, Самостална угоститељска радња 
"Тамиш" – Зрењанин (1950-1956). Због тога смо спојили ова два 
фонда. 

 
 
 

Ф. 327   СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТАМИШ"  

- ЗРЕЊАНИН (1950-1955), 1950-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 7; 1,12 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
                                                
452  Службени лист АПВ НРС, бр. 13/I/1947, стр. 67. 
453  070, 325, Угоститељско предузеће МНО-Честерег (1947-1955), 1950-1955, 
Одређивање Ликвидационе комисије, бр. к. 1, бр. пред. бб/1954. 
454  070, Ф. 372, Скупштина среза Зрењанин-Зрењанин (1955-1965), 1955-1965, 
Одлука о окончању ликвидације, бр. к. 182, бр. пред. 17944/1955. 
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Деловодни протоколи, регистри уз делодни протокол, општа 
преписка, Правила предузећа, тарифни правилници, спискови 
радника и службеника, изборни материјал са избора за Раднички 
савет, платни спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Среско млинско предузеће "Тамиш" у Зрењанину је 
основано решењем Народног одбора среза тамишког 25. јула 
1950. године. Регистрација је уследила на основу решења Владе 
Народне Републике Србије, број 264, од 21. јула 1950. године, о 
преношењу млинова републичког значаја у надлежност срезова, 
као предузећа среског значаја. Регистрација предузећа је 
извршена 10. августа 1950. године. Предузеће је имало у свом 
саставу девет млинова и то у: Житишту, Лазареву, Бегејцима, 
Српском Итебеју, Орловату, Перлезу, Ечки, Лукићеву и 
Тополовцу.455 

Среско млинско предузеће "Тамиш" у Зрењанину је 
стављено у редовну ликвидацију решењем Народног одбора среза 
тамишког од 14. јануара 1955. године, али није установљен тачан 
датум када је окончан ликвидациони поступак.456 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 10. марта 1960. 
године. 
 

Степен сачуваности: 
Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 328   СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ"  

- ЗРЕЊАНИН (1950–1953), 1950-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 7; 1,12 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

                                                
455  070, Ф. 327, Среско млинско предузеће "Тамиш"-Зрењанин (1950-1955), 

1950-1955, Регистрација предузећа, деловодни протокол из 1950. г. (1-144), бр. 
књ. 1. 
456  Исто, Решење о ликвидацији, бр. к. 1, бр. пред. 123/1955. 
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Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Радничког савета, деловодни 
протоколи, Правила предузећа, тарифни правилници, извештаји о 
пословању, персонална документа, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Среско млинско предузеће "Бегеј" у Зрењанину је основао 
Народни одбор среза бегејског на својој 14. редовној седници од 
16. јула 1950. године.457 Оснивање је уследило на основу Решења 
Владе Народне Републике Србије бр. 264, од 21. јула 1950. године 
о преносу млинова републичког значаја у надлежност срезова, као 
предузећа среског значаја. Предузеће је почело са радом 2. 
новембра 1950. године и у свом саставу је имало млинове у: 
Честерегу, (млин "Козара"), Српској Црњи (млин "Будућност") и 
(млин "Слобода") у Новој Црњи. Предмет пословања предузећа је 
било руковођење и рад са млиновима који су улазили у његов 
састав. Предузеће се налазило под руководством Извршног одбора 
Народног одбора среза бегејског458. 

Среско млинско предузеће "Бегеј" је стављено је у редовну 
ликвидацију 27. фебруара 1953. године решењем Народног 
одбора среза бегејског, донетог на другој седници Среског већа и 
Већа произвођача.459 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 10. марта 1960. 
године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 

 

Ф. 329   ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР" 

- ЗРЕЊАНИН (1950–1958), 1944-1962. 

 
 
Основни подаци о фонду: 
                                                
457  070, Ф. 328, Среско млинско предузеће "Бегеј"-Зрењанин (1950-1953), 1950-
1953, Решење о оснивању, бр к. 1, бр. пред. 16534/1950. 
458  Исто. 
459  Исто, Решење о стављању у ликвидацију, бр. к. 18, бр. пред. 319/1953. 



 175  

 

 

Количина архивске грађе: књ. 19; к. 4; 1,13 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници Наставничког савета, деловодни протоколи, 
уписнице, књига објаве, молбе за ослобађање од полагања 
стручног испита, закључци о квалитету наставе, наименовање 
наставника, списак службеника школе, записници са полагања 
приватних испита, закључци са саветовања директора 
осмогодишњих школа и непотпуних мешовитих гимназија, препис 
решења о оснивању школе, годишњи извештаји, статистички 
извештаји, уређење игралишта и вежбаоница, решења о 
постављењу и премештају учитеља, испити (поправни, разредни, 
нижи течајни), извештаји о буџету, одобрење буџета, резултати 
анкете за професионално усмеравање младежи, правилник о 
трајању и току школске године. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Осмогодишња школа "Иво Лола Рибар" у Зрењанину је 
основана на основу решења Главног извршног одбора Народне 
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и на основу 
сагласности Министарства просвете Народне Републике Србије под 
бројем 21865, од 2. августа 1950. године.460 Настала је по 
престанку са радом Непотпуне мешовите гимназије у Зрењанину 
1950. године под називом Осмољетка број 3. Рад у школи отпочео 
је 21. августа 1950. године одржавањем седнице Наставничког 
савета док је 11. септембра отпочела редовна настава.461  

Марта 1954. године школа је променила назив у 
Осмогодишња школа "Иво Лола Рибар".462 Школа је имала 
Школски одбор од 13 чланова који се бавио унапређењем наставе 
и материјалним стањем школе. Школа је основала 1955. године 
удружење под називом "Заједница дома и школе". Циљ Удружења 
је био подизање свести родитеља о значају школа као васпитних и 
образовних установа.463 

                                                
460  070, Ф. 329, Осмогодишња школа "Иво Лола Рибар"-Зрењанин (1950-1958), 
1944-1962, Решење о оснивању, бр. к. 20, бр. пред. 154/1951.  
461  Исто, бр. к. 20, бр. пред. 453/1951. 
462  Исто, бр. к. 21, бр. пред. 132/1954. 
463  Исто, бр. к. 21, бр. пред. 81/1955. 
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Осмогодишња школа "Иво Лола Рибар" у Зрењанину је 
радила до 24. јуна 1958. године када је на седници Школског 
одбора донета одлука да се школа фузионише са Осмогодишњом 
школом "Серво Михаљ" у Зрењанину.464 На заједничкој седници 
Школског одбора фузионисане школе су 1. октобра 1958. године 
донеле одлуку да се нова школа зове Основна школа "Никола 
Тесла" у Зрењанину.465 

 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Основне школе "Никола Тесла" из 
Зрењанина 31. децембра 1973. године, а сређен је 1974. године. 

У овај фонд одложена је књига Уписница приватних ученика 
1944-1952, коју је започела да води Државна мешовита грађанска 
школа, па је наставила Непотпуна мешовита гимназија и најзад 
новооснована школа Осмољетка бр. 3, све три са седиштем у 
Зрењанину. Тако ова Уписница поред архивске грађе ове школе 
садржи архивски грађу фонда Ф. 216, Непотпуна мешовита 
гимназија – Зрењанин (1945-1950), 1944-1950 и фонда Ф. 96, 
Државна мешовита грађанска школа – Бечкерек (Зрењанин) 
(1920-1945), 1919-1946. Фонд садржи Књигу објава 1948-1952. 
године, која садржи и архивску грађу фонда Ф. 216, Непотпуна 
мешовита гимназија – Зрењанин (1945-1950), 1944-1950. Књига 
приватних испита 1953-1962. године одложена је у овај фонд иако 
садржи архивску грађу фонда Ф. 460, Основна школа "Никола 
Тесла" – Зрењанин (1958-1973), 1955-1973, јер приликом 
сређивања није била преузета архивска грађа фонда Ф. 460. У 
фонд Ф. 460, Основна школа "Никола Тесла" – Зрењанин (1958-
1973), 1955-1973. одложена је књига Записници Школског одбора 
1955-1962, која садржи архивску грађу и овог фонда за период од 
1955-1958. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 
 

 
 

Ф. 330   МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, БИОСКОП 
"ВОЈВОДИНА" 

- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948-1957), 1951-1957. 
                                                
464  070, Ф. 460, Основна школа "Никола Тесла"-Зрењанин (1958-1973), 1955-
1973, Записник са седнице Школског одбора од 24. јула 1958, бр. књ. 6. 
465  Исто, Записник са седнице Школског одбора од 1. октобра 1958, бр. књ. 6. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Биоскоп 
"Војводина"-Српски Итебеј (1951-1953). 
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Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,14 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Главна рачунска књига, потврде о радном стажу, завршни 
рачуни, ликвидациони списи. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Месно привредно предузеће, биоскоп "Војводина" у Српском 
Итебеју је основано 6. маја 1948. године на основу решења 
Месног Народног одбора у Српском Итебеју под бројем 2451, као 
државно привредно предузеће локалног значаја. Предузеће се 
налазило под административно-оперативним руководством Месног 
народног одбора у Српском Итебеју. У саставу Месног привредног 
предузећа су се осим Биоскопа "Војводина" налазиле Гостиона 
"Слобода" и Електрична централа "Омаљев Милош". Предузеће је 
уписано у регистар државних привредних предузећа на страни 
105, свеска 6, под регистарским бројем 1475. Предмет пословања 
Биоскопа "Војводина" је било приказивање филмова.466  

Решењем Народног одбора Среза тамишког у Зрењанину од 
14. јануара 1955. године одређен је редован ликвидациони 
поступак за Месно привредно предузеће у Српском Итебеју.467 
Ликвидациони поступак је окончан завршним ликвидационим 
билансом 31. јула 1957. године.468 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 11. фебруара 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 

                                                
466  Службени лист АПВ НРС (Огласни део), бр. 7/I/1948, стр. 48. 
467  070, Ф. 330, Месно привредно предузеће, Биоскоп "Војводина"-Српски Итебеј 
(1948-1957), 1951-1957, Решење о ликвидационом поступку, бр. к. 1, бр. пред. 
бб/1955. 
468  Исто, Завршни ликвидациони биланс, бр. к. 1, бр. пред. бб/1957.  
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Ф. 331 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ГОСТИОНА 

"СЛОБОДА"  

- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948–?), 1948-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Главна рачунска књига, решење о оснивању и регистрацији, 
тарифни правилници, персонална документа, платни спискови, 
завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Месно привредно предузеће, гостиона "Слобода" у Српском 
Итебеју основано је решењем Месног народног одбора у Српском 
Итебеју под бројем 2451, од 6. маја 1948. године. Предузеће је 
уписано у регистар државних привредних предузећа на страни 
106, свеска 6, регистарски лист број 1476, као државно привредно 
предузеће локалног значаја. Налазило се под административно-
оперативним руководством Месног народног одбора у Српском 
Итебеју. Предузеће се бавило продајом алкохолног и 
безалкохолног пића, спремањем хране и издавањем соба за 
преноћиште.469 У саставу Месног привредног предузећа су осим 
Гостионе "Слобода" били и Биоскоп "Војводина" и Електрична 
централа "Омаљев Милош".470 

На основу решења Народног одбора среза тамишког у 
Зрењанину од 14. јануара 1955. године одређен је редован 
ликвидациони поступак за Месно привредно предузеће у Српском 
                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Самостална 
угоститељска радња "Слобода"-Српски Итебеј (1948-1959). 
469  Службени лист АПВ НРС (Огласни део), бр. 7/1/1948. стр. 47. 
470  070, Ф. 331, Месно привредно предузеће, Гостиона "Слобода"-Српски Итебеј 
(1948-?), 1948-1953, Примопредаја књиговодства, бр. к. 1, бр, пред. 226/1953. 
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Итебеју, али тачан датум завршетка ликвидационог поступка није 
установљен.471  
 
Историјат фонда: 

Није установљено када и од кога је извршено преузимање 
фонда. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 332   КОЊИЧКО СПОРТСКО ДРУШТВО "БАНАТ" 

- ЗРЕЊАНИН (1951–?), 1951-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,14 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записник са Оснивачке скупштине, записници са седница 
Управног одбора, Правила друштва, деловодни протокол, општа 
преписка, упутства за рад Покрајинског одбора Коњичког савеза 
Војводине, извештаји о раду и такмичењу. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Коњичко спортско друштво у Зрењанину основано је на 
иницијативу љубитеља коњичког спорта у Зрењанину на 
Оснивачкој скупштини 20. маја 1951. године. На Оснивачкој 
скупштини изабран је Управни одбор, Надзорни и Дисциплински 
одбор и усвојена су Правила Друштва.472 Одобрење за рад 
Друштво је добило од Повереништва за унутрашње послове 

                                                
471  070, Ф. 330, Месно привредно предузеће, Биоскоп "Војводина"-Српски Итебеј 
(1948-1957), 1951-1957, Решење о ликвидационом поступку, бр. к. 1, бр. пред. 
бб/1955. 
472  070, Ф. 332, Коњичко спортско друштво "Банат"-Зрењанин (1951-?), 1951-
1953, Записник са Оснивачке скупштине, бр. к. 1, бр. пред. бб/1951. 
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Градског народног одбора Зрењанин под бројем 12345, од 24. 
децембра 1951. године.473  

Територијална надлежност Коњичког спортског друштва у 
Зрењанину обухватала је територију општине Зрењанин, док је 
само Друштво било подређено Покрајинском одбору Коњичког 
савеза Војводине. Друштво није располагало својом имовином и 
издржавало се од чланарине и одржаних приредби.474 

Друштво је бројало 88 чланова и располагало је са 20 коња 
касача који су били приватно власништво.475 У току свог рада 
Друштво је одржало 12 јавних приредби-касачких трка, 
оспособило је и одржавало хиподром  и бавило се пропагирањем 
коњичког спорта у Зрењанину.476 

На основу Закључака донетих на редовној Скупштини 
Покрајинског одбора коњичког савеза Србије за Војводину, 
одржана је у Зрењанину 1953. године Оснивачка скупштина 
Окружног одбора коњичког спорта за северни Банат. Окружни 
одбор је обухватао територију градова Зрењанин и Кикинда и 
срезове тамишки, бегејски, јашатомићки, потиски, кикиндски и 
новокнежевачки. На тај начин су сви клубови на територији 
северног Баната били под управом Окружног одбора.477  

Коњичко спортско друштво "Банат" престало је са радом 
крајем 1953. године на иницијативу самих чланова услед великих 
материјалних издатака, али тачан датум престанка рада ствараоца 
фонда није установљен. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од бившег управника Друштва 13. марта 
1964. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су у потпуности сачувани. 
Књиге су у потпуности сачуване. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
473  Исто, Одобрење за рад, бр. к. 1, бр. пред. 30/1951. 
474  Исто, Правила друштва, бр. к. 1. бр. пред. бб/1951. 
475  Исто, Подаци о раду, бр. к. 1, бр. пред. 7/1953. 
476  Исто, Молба за доделу хиподрома, бр. к. 1, бр. пред. 19/1952. 
477  Исто, Записник са Оснивачке скупштине окружног одбора, бр. к. 1, бр. пред. 
17/1953. 
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Ф. 333   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОПАГАНДУ ГРАДСКОГ ОДБОРА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ - 
РАДИО СТАНИЦА ЗРЕЊАНИН 

- ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,15 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протокол, акт о оснивању, подаци о изградњи 
локалне радио станице, тарифни правилник, платни спискови, 
персонална решења, завршни рачуни, акт о престанку рада.  
 
Историјат ствараоца фонда:  

Решењем Извршног одбора Градског народног одбора 
Зрењанин бр. 3333, од 15. марта 1952. године основана је 
установа Народног одбора града Зрењанин под називом "Радио 
станица Зрењанин".478 На седници Народног одбора града од 6. 
маја 1952. године донета је допуна раније одлуке по којој је 
установа "Радио станица Зрењанин" проглашена за установу са 
самосталним финансирањем која се налазила под руководством 
Савета за просвету и културу Народног одбора града Зрењанин. 
Установа се финансирала делом из сопствених прихода, а делом 
из прихода-дотација из буџета Народног одбора града Зрењанина 
и других народних одбора срезова и градских општина на чијој је 
територији вршила радио-дифузну службу.479 Радио станица је 
престала са радом 6. октобра 1952. године.480  

                                                
  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био Градски 
одбор ССРНС-радио станица Зрењанин (1952-1955). 
478  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1936-
1963, Решење о оснивању, бр. к. 63, бр. пред. 3333/1952. 
479  Исто, Допуна раније одлуке, бр. к. 64, бр. пред. 5546/1952. 
480  Исто, Решење о укидању, бр. к. 69, бр. пред. 15740/1952. 
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Након тога је Градски одбор Социјалистичког савеза радног 
народа Зрењанин оформио 1953. године Завод за звучну и 
техничку пропаганду који је имао више секција: радио и 
разгласну станицу, фото и кино секцију, секцију за поправку 
радио апарата и плакаторску секцију.481  

Завод је расформиран 1954. године а основано је Одељење 
за пропаганду Градског одбора Социјалистичког савеза радног 
народа у Зрењанину у чијем саставу је била радио станица. 
Одељење се издржавало од дотација и сопствених прихода. Домет 
радио станице је био 15 километара а радила је на таласној 
дужини од 202 метра, док је у граду било 20 звучника који су 
преносили програм радио станице.482  

Радио станица је престала са радом 17. маја 1955. године на 
основу решења Среског одбора Социјалистичког савеза радног 
народа Зрењанин.483 
 
Историјат фонда:  

Није установљено када и од кога је извршено преузимање 
фонда. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 
Ф. 334   ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ - ИЗВРШНИ ОДБОР 

СРЕЗА ЗРЕЊАНИН 

- ЗРЕЊАНИН (1962-1965), 1962-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 3; 0,40 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 

                                                
481  070, Ф. 333, Одељење за пропаганду ГОССРНС-радио станица-Зрењанин 
(1952-1955), 1952-1955. Оснивање Завода за звучну и техничку пропаганду, бр. 
к. 1, бр. пред. 38/1953. 
482  Исто, Оснивање Одељења за пропаганду, бр. к. 1, бр. пред. 79/1954. 
483  070, Ф. 373, Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа Србије-
Зрењанин (?-?), 1955-1965. Обустава рада Радио станице, бр. к. 20, бр. пред. 
23/1955. 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница Скупштине и Извршног одбора, 
записници са седница општинских одбора, деловодни протоколи, 
извештаји о раду општинских одбора, списи у вези 
организационих питања, организовање излета, путовања, 
изложби, предавања, летовалишта у Врсару; планови и програми 
рада, платни спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Срески одбор Феријалног савеза у Зрењанину је почео са 
радом 1962. године под називом Феријални савез Југославије-
Извршни одбор среза Зрењанин и својом делатношћу је обухватао 
целокупну територију Народног одбора среза Зрењанин. 
Феријални савез се бавио организовањем излета, путовања, 
изложби, предавања а водио је и летовалиште "Младост" у 
Врсару.484  

Извршни одбор Феријалног савеза среза Зрењанин престао 
је са радом 31. марта 1965. године због расформирања срезова на 
територији АП Војводине и среских друштвено-политичких 
организација.485 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од ствараоца фонда непосредно по његовом 
укидању 31. марта 1965. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 335   СРЕСКА УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА 

- ЗРЕЊАНИН (1951-1962), 1951-1962. 
 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 13; 1,60 m  
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

                                                
484  070, Ф. 334, Феријални савез Југославије-извршни одбор среза Зрењанин-
Зрењанин (1962-1965), 1962-1965, бр. к. 1, бр. пред. 108/1961.  
485  Исто, бр. к. 2, бр. пред. 13/1965. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон фонда је 1952-1961. 
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Информативна средства: нема  
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записници са седница Скупштине, Управног одбора, 

Надзорног одбора, Председништва и комисија; општа преписка, 
записници са саветовања директора угоститељских предузећа и 
радњи, нормативна акта, лични картони радника Коморе, 
извештаји о раду. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Среска угоститељска комора у Зрењанину је основана 13. 
јула 1951. године под називом Удружење угоститељских 
предузећа за срез "Тамиш" и "Бегеј" и град Зрењанин.486 
Удружење је отпочело са радом на основу решења Градског 
народног одбора Зрењанин бр. 11060, од 6. октобра 1951. године 
споразумно са Среским народним одборима "Тамиш" и "Бегеј".487 
Удружење је пословало под руководством Извршног одбора 
Градског народног одбора Зрењанин са правом увида и контроле 
од СНО "Тамиш" и "Бегеј". Уписано у регистар државних 
привредних предузећа на стр. 82, у свесци 1, под бр. 1.488  

На седници од 6. августа 1952. године одлучено је да се 
Удружење саобрази у специјализовану Угоститељску комору с тим 
да се овој Комори припоји и подручје среза јашатомићког.489  
Комора је пословала на основу Уредбе о трговинским и 
угоститељским коморама из 1952. године.490  

Укидањем срезова бегејског, тамишког и јашатомићког 1955. 
године и формирањем јединственог среза зрењанинског дошло је 
до промена назива у Угоститељска комора за срез зрењанински.491 
Од 1958. године Комора је пословала према Закону о удруживању 
у привреди из 1958. године.492  

На седници НО среза Зрењанин 1961. године поново долази 
до промене назива у Среска угоститељска комора - Зрењанин.493 
Делатност и организација Коморе заснивала се на одредбама 
Закона о удруживању и пословној сарадњи у привреди и Статута 
коморе. Подручје деловања Коморе је била територија среза 
                                                
486  070, Ф. 335, Среска угоститељска комора-Зрењанин (1951-1962), 1951-1962, 
Оснивање Удружења, бр. к. 1, бр. пред. 13/1951. 
487  Исто, Решење о почетку рада, бр. к. 1, бр. пред. 47/1951. 
488  Исто, Регистрација, бр. к. 1, бр. пред. 63/1951. 
489  Исто, Решење о оснивању Угоститељске коморе, бр. к. 1, бр. пред. 147/1952. 
490  Службени лист ФНРЈ, бр. 31/1952, стр. 589-591. 
491  Службени гласник НРС, бр. 1/1955, стр. 1-5. 
492  Службени лист ФНРЈ, бр. 1/1958. стр. 1-10. 
493  070, Ф. 335, Среска угоститељска комора-Зрењанин (1951-1962), 1951-1962, 
Одлука о промени назива, бр. к. 13, бр. пред. 5492/1961. 
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Зрењанин. Основна делатност Коморе је било унапређење и 
проширење угоститељске привреде, старање о стручном 
усавршавању и школовању кадрова у угоститељству, помагање у 
усклађивању рада својих чланова, давање предлога за оснивањем 
нових угоститељских капацитета, као и обављање свих послова из 
надлежности државних органа који јој се повере. Органи Коморе 
су били: Скупштина, Управни одбор, Председништво, Надзорни 
одбор и Суд части. Поред ових тела Комора је радила и кроз 
стручне комисије, одборе и службе.494 

На основу Закона о образовању јединствених привредних 
комора од 28. маја 1962. године формирана је 27. августа 1962. 
године Среска привредна комора са седиштем у Зрењанину у 
оквиру које је постојала Секција за угоститељство и туризам. Тиме 
је престао рад ствараоца фонда.495  
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од Угоститељске средње школе у 
Зрењанину и од Угоститељског и хотелског предузећа "Војводина" 
у Зрењанину 1969. године.  
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 336   ТРГОВИНСКА КОМОРА ЗА СРЕЗОВЕ "ТАМИШ", 

"БЕГЕЈ", "ЈАША ТОМИЋ" И ГРАД ЗРЕЊАНИН  
-ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952–1955. 

 

 
Архивска грађа Ф. 336 Трговинска комора за срезове 

"Тамиш", "Бегеј", "Јаша Томић» и град Зрењанин – Зрењанин 
1952-1955. је прикључена фонду 378, Трговинска комора среза 
Зрењанин - Зрењанин (1952-1962), 1952–1962. зато што архивска 
грађа фонда Ф. 336 и фонда Ф. 378 чине један фонд. 
 
 
 
 
 
 

                                                
494  Службени лист ФНРЈ, бр. 28/1960, стр. 585-592. 
495  Службени лист среза Зрењанин, бр. 14/1962, стр. 225. 
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Ф. 337   ГРАДСКО ОТКУПНО МЕСАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ЗРЕЊАНИН (1948–1953), 1952-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,12 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Платни спискови, регистрација продавница. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Градско откупно месарско предузеће је основано на седници 
Градског народног одбора у Зрењанину од 28. фебруара 1948. 
године као државно привредно предузеће локалног значаја. 
Предмет пословања предузећа је био откуп и товљење стоке, 
производња и продаја месарских производа и набавка и продаја 
готових месарских производа ради што бољег снабдевања 
становништва у Зрењанину. Предузеће је стајало под 
административно-оперативним руководством Извршног одбора 
Градског народног одбора у Зрењанину.496 

Стваралац фонда је радио до 1953. године када је на 
седници Градског народног одбора Зрењанин од 27. августа 1953. 
године дошло до спајања Трговачког предузећа на велико "Банат" 
и Градског откупног месарског предузећа (Градска кланица) у 
Предузеће за откуп, прераду и продају стоке и сточних 
прерађевина на велико и мало "Банат".497 
 
Историјат фонда:  

Није установљено када и од кога је извршено преузимање 
фонда. Увидом у архивску грађу ствараоца фонда није пронађена 
грађа фонда Предузеће за продају и откуп стоке "Банат" - 
Зрењанин 1953–1954. већ грађа Градског откупног месарског 
предузећа – Зрењанин (1948–1953), 1952–1953. 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био 
Предузеће за продају и откуп стоке "Банат"-Зрењанин (1953-1954). 
496  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 
(1936-1963), Решење о оснивању (Записник са седнице ГНО Зрењанин од 28. 
фебруара 1948. г.), бр. књ. 5, стр. 9. 
497  Исто, Одлука о спајању (Записник са седнице Већа произвођача од 27. 
августа 1953), бр. књ. 15, стр. 3. 
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Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 338   ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОЂАЧАКА ЗАДРУГА 
"ЈЕДИНСТВО" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1954–1958), 1952–1958. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 5; 0,57 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Задружног савета, Записници са 
седница Управног одбора, општа преписка, уговори о имовинским 
и правним односима, решења о арондацији, жалбе на решења 
Комисије за арондацију, делимична распоредна решења, решења 
о враћању земље, статистички подаци, инвестиције и зајмови, 
платни спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Пољопривредна произвођачка задруга "Јединство" из Новог 
Милошева је почела са радом реорганизацијом СРЗ "Јединство" из 
Новог Милошева на основу чл. 6 Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији сељачких радних задруга из 1953. године. 
Саображавањам правила усвојених на седници Задружног савета 
14. децембра 1954. године долази до трансформације у 
Пољопривредна произвођачка задруга "Јединство" у Новом 
Милошеву. Привредна делатност задруге је била пољопривредна 
производња: ратарство са повртарством, сточарство и воћарство 
са виноградарством. Задругом су управљали Задружни савет, 
Управни одбор и Управник задруге.498  

Пререгистрација задруге извршена је 9. марта 1955. године 
када је Окружни привредни суд у Зрењанину извршио упис у 

                                                
498  070, Ф. 338, Пољопривредна произвођачка задруга "Јединство"-Ново 
Милошево (1954-1958), 1952-1958, Решење о трансформацији, бр. к. 1, бр. пред. 
95/1954. 
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регистар задруга Народног одбора среза потиског у Новом Бечеју. 
Правила задруге је одобрио Народни одбор среза потиског у 
Новом Бечеју под бројем 1498 од 29. јануара 1955. године.499 
Задруга је имала у свом саставу браварску, ковачку и коларску 
радионицу које су служиле за потребе саме задруге.500 На седници 
Задружног савета одржаној 17. јуна 1955. године донета је одлука 
о иступању задруге из Среског савеза земљорадничких задруга у 
Новом Бечеју и о учлањењу у Срески савез земљорадничких 
задруга у Кикинди.501  

Рад ствараоца фонда је престао одлуком Задружног савета 
од 4. октобра 1958. године о спајању Пољопривредне 
произвођачке задруге "Јединство" са Пољопривредним предузећем 
"Братство" из Новог Милошева и оснивањем Пољопривредне 
задружне економије "Војводина" са седиштем у Новом 
Милошеву.502 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Земљорадничке задруге Ново Милошево 
1963. године. Књига записника са седница Задружног савета 
1952-1958. године обухвата и записнике са седница Задружног 
савета 1952-1954. фонда Ф. 346, СРЗ "Јединство" (1948-1954), 
1948-1954. из Новог Милошева, али је због континуираног вођена 
одложена у фонд 338.  
 
Степен сачуваности:  
 Списи су већим делом сачувани. 

Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 339   СРЕСКА СТОЧАРСКО - ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 
СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ  

– ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 

                                                
499  Исто, Решење о регистрацији, бр. к. 1, бр. пред. 210/1955. 
500  Исто, Извештај о радионицама, бр. к. 1, бр. пред. 865/1955. 
501  Исто, Извод из записника са седнице Задружног савета од 17. јуна 1955. 
године, бр. к. 1, бр. пред. 516/1955. 
502  Исто, Одлука о спајању, бр. к. 3, бр. пред. 823/1958. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је Сточарско-
ветеринарска станица среза бегејског. 
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Основни подаци о фонду: 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 3; 0,30 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Акт о оснивању Среске сточарско-ветеринарске станице, 

Правила о раду, упутства за организацију рада ветеринара на 
терену, преписка са органима власти, евиденције сточних болести, 
организација акција за сузбијање сточних заразних болести, 
прегледи извршених акција, записници са седница органа 
управљања, извештаји испостава о раду, персонална документа, 
буџети, завршни рачуни, тарифне услуге. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Среска сточарско-ветеринарска станица Среза бегејског у 
Зрењанину је основана 13. марта 1952. године, на основу решења 
Народног одбора среза бегејског бр. 3346, као станица првог типа, 
са ветеринарским и зоотехничким одсеком. Станица је имала 
четири испоставе у: Меленцима, Банатском Карађорђеву, Новој 
Црњи и Српској Црњи и станицу за вештачко осемењавање у 
Банатаском Карађорђеву.503  

Основна делатност станице је била организовање и 
спровођење мера у циљу заштите и лечења стоке са подручја 
станице и вршење надзора над радом свих испостава на подручју 
среза. На челу станице се налазио управник који је био 
ветеринарски стручњак са факултеском спремом и који је 
руководио радом станице, а на челу зоотехничког одсека стајао је 
пољопривредни стручњак са искуством у селектирању стоке.504 
  Среска сточарско-ветеринарска станица Среза бегејског у 
Зрењанину је пословала као установа са самосталним 
финансирањем до укидања Среза бегејског 1955. године када се 
припојила новоформираној Среској ветеринарској станици Среза 
Зрењанин.505 
 
Историјат фонда:  
                                                
503  070, Ф. 339, Среска сточарско-ветеринарска станица среза бегејског-
Зрењанин (1952-1955), 1952-1955, Акт о оснивању, бр. к. 1, бр. пред. 3/1952. 
504  Исто. 
505  Службени гласник НРС, бр. 55/1955, стр. 421-424. 



 190  

 

Фонд је преузет од Среске ветеринарске станице Народног 
одбора среза Зрењанин 1958. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 
Ф. 340   СРЕСКА ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СРЕЗА ТАМИШКОГ  

- ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Преписка са органима власти и пољопривредним 
организацијама, упутства Главне управе за пољопривреду АП 
Војводине, рад на сузбијању сточних болести, персонална 
документа.  

 
Историјат ствараоца фонда:  

Среска ветеринарска станица Среза тамишког са седиштем у 
Зрењанину је основана решењем Народног одбора среза тамишког 
из Зрењанина под бројем 5315, од 22. априла 1952. године као 
станица првог типа са ветеринарским и зоотехничким одсеком.506  

Среска ветеринарска станица Среза тамишког је имала шест 
испостава у: Лазареву, Перлезу, Ечки, Бегејцима, Српској Црњи и 
Јарковцу. Станица се бавила унапређењем сточарства и сточарске 
производње, заштитом и лечењем стоке од болести, као и 
заштитом становништва од зооноза. 

Среска ветеринарска станица Среза тамишког у Зрењанину 
је пословала као установа са самосталним финансирањем све до 
укидања Среза тамишког 1955. године када се припојила Среској 
ветеринарској станици Среза Зрењанин.507 

                                                
506  070, Ф. 340, Среска ветеринарска станица Среза тамишког-Зрењанин (1952-
1955), 1952-1954, Подаци о раду, бр. к. 1, бр. пред. 19/1952. 
507  Службени гласник НРС, бр. 55/1955, стр. 421-424. 
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Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Среске ветеринарске станице Среза 
Зрењанин 1958. године. 
 

Степен сачуваности:  
Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 341   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НИКОЛА ТЕСЛА" 

- ВОЈВОДА СТЕПА (1952-1954), 1952-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 1; 0,20 m. 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Документа о оснивању, записници са Скупштине задругара, 
деловодни протокол, приступне изјаве, молбе за враћање 
арондиране земље, распоредна решења. 
 

Историјат ствараоца фонда:  
Сељачка радна задруга "Никола Тесла" из Војвода Степе 

основана је на Оснивачкој скупштини 27. фебруара 1952. 
године.508 Регистрована је код Народног одбора среза бегејског у 
Зрењанину под бројем 5476, од 2. априла 1952. године.509 Уписана 
је у регистар задружних организација Повереништва за финансије 
Народног одбора среза бегејског у Зрењанину под регистарским 
листом број 47, свеска 2, страница 47, под редним бројем 1. 
Задруга се налазила под управом Фонда за механизацију и 
инвестициону изградњу задружне пољопривреде "Бегеј" у 
Зрењанину. Предмет пословања Задруге је била земљорадња и 
припадала је трећем типу задруга.510  

                                                
508  070, Ф. 341, Сељачка радна задруга "Никола Тесла"-Војвода Степа (1952-
1954), 1952-1954, Записник са Оснивачке скупштине, бр. к. 1, бр. пред. 34/1952.  
509  Исто, Решење о регистрацији, бр. к. 1, бр. пред. 8/1952. 
510  Исто. 
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Задруга је стављена у редовну ликвидацију 23. маја 1953. 
године на ванредној седници Скупштине, а коначно укидање 
Задруге је извршила Имовинска комисија 1954. године.511 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
228.  
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 342   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "КАЋУША" 

- ЈАРКОВАЦ (?-?), 1947-1953. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 1; 0,15 m  
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Књиге радних дана и обрачуна са задругарима, исплатне 

листе задругара. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Нису пронађени подаци о оснивању, раду и укидању 
Сељачке радне задруге "Каћуша" из Јарковца. 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
228. 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузиман у два наврата и то од Историјског архива 
Бела Црква 3. августа 1968. године и Пољопривредног добра 
"Јарковац" из Јарковца 11 септембра 1974. године. 

                                                
511  Исто, Укидање задруге, бр. к. 1, бр. пред. бб/1954. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон архивске грађе 
фонда је 1952-1953. 
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Степен сачуваности:  
Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 343   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МАРШАЛ ТИТО" 

- ЈАРКОВАЦ (?–?), 1952-1954. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Новчана документа и обрачун задругара, спискови 
задругара, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Нису пронађени подаци о оснивању, раду и укидању 
Сељачке радне задруге "Маршал Тито" из Јарковца.  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
228. 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Историјског архива Бела Црква 3. 
августа 1968. године.  
 
Степен сачуваности:  

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге нису сачуване. 

 
 
 

Ф. 344.   СТАНБЕНА УПРАВА  
– ЗРЕЊАНИН (1953–1959), 1954-1959. 

 

                                                
      У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе фонда 1953-
1959.  
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Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 12; к. 41; 5,50 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Молбе и решења за доделу станова, решења о висини 

станарине, уговори о закупу пословних просторија у зградама 
општенародне имовине, евиденције прихода и расхода кућних 
савета, записници са седница кућних савета, пописи продатих 
станова и кућа из општенародне имовине, персонална документа и 
платни спискови службеника Управе. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Станбена управа у Зрењанину је основана на седници 
Народног одбора града Зрењанина 20. јануара 1953. године 
решењем о издвајању станбене управе из састава Секретаријата 
за комуналне послове НО града Зрењанина и оснивањем Станбене 
управе као самосталне управе на чијем се челу налазио шеф 
управе.512 Станбена управа у Зрењанину је била извршни орган 
Савета девет станбених заједница са подручја општине Зрењанин. 
Она је у име девет станбених заједница обављала управне и 
административне послове. Делатност станбене управе се одвијала 
на основу Уредбе о управљању станбеним зградама из 1954. 
године и одлукa среза Зрењанин и општине Зрењанин.513  

Станбеним зградама по овој уредби управљали су градови 
(градске општине) односно општине и станари, преко кућних 
савета и станбених заједница. Станбене заједнице су се 
образовале за одређен број зграда (блок) према подели коју је 
вршио народни одбор града. Представници свих кућних савета 
једне станбене заједнице сачињавали су савет станбене 
заједнице. Административним пословима станбене заједнице 
управљала је управа станбене зеједнице (станбена управа) на 
чијем челу је стајао шеф којег је постављао народни одбор 
општине. Задаци Станбене управе били су да као првостепена 
управна власт врши расподелу станова, располаже са вишком 
                                                
512  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963) 1936-
1963, Решење о издвајању (Записник са седнице НО града од 20. јануара 1953. 
г.), бр. књ. 16, стр. 6. 
513  070, Ф. 344, Станбена управа–Зрењанин (1953-1959), 1954-1959, Извештај о 
начину рада Станбене управе, бр. к. 37, бр. пред. 02-403/1959. 
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станбеног простора у граду, дозвољава усељења, исељења, 
замене, поправке станбеног простора у граду, одређује станарину 
према станбеној тарифи, врши наплату станарине и поставља и 
смењује настојнике зграда. Подређена је била у управним 
споровима Секретаријату за комуналне послове НО општине 
Зрењанин.514  

Стваралац фонда је престао са радом одлуком Општинског 
већа и Већа произвођача Народног одбора општине Зрењанин од 
22. јула 1959. године.515 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1960. године од Народног одбора општине 
Зрењанин. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 345   ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА  
- ЗРЕЊАНИН (1952-1958), 1953-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 20; 2,44 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Управног одбора, Правила Дома, 
правилници о платама и систематизацији радних места, годишњи 
извештаји о раду, записници са стручних састанака лекара, 
спискови особља, статистички извештаји, списи о организацији и 
раду здравствених установа, решења о специјализацијама лекара, 
платни спискови, персонална досијеа. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
                                                
514  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963,) 1936-
1963, Одлука о станбеним заједницама на подручју општине Зрењанин од 14. 
новембра 1955. године, Одлуке НОО Зрењанин, бр. књ. 1, стр. 32. 
515  Исто, Одлука о укидању, бр. књ. 26, стр. 3. 
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Дом народног здравља у Зрењанину је основан решењем 
Народног одбора града Зрењанина од 22. новембра 1952. 
године.516 Са радом је почео 1. фебруара 1953. године, а 
регистрација је извршена 22. марта 1953. године када је изабран 
и први Управни одбор. Делокруг рада Дома је била територија 
града Зрењанина са општином Мужља, а службом статистике је 
обједињавао и срезове "Тамиш" и "Бегеј".517  

Дом народног здравља у Зрењанину је била здравствена 
установа која се старала о општој заштити здравља становништва, 
подизању хигијенских услова живота, сузбијању заразних 
болести, старала се и о стручном усавршавању здравстваних 
кадрова и прикупљала је и сређивала статистичке податке о раду 
свих здравствених установа на терену. Осим тога, Дом народног 
здравља је био надлежан над радом општих и специјалистичких 
амбуланти, антитуберкулозног диспанзера, дечијег диспанзера, 
школске поликлинике, диспанзера за жене, антитрахомног 
диспанзера, стоматолошке поликлинике и службе хитне помоћи. 
Финансирао се делом из буџета Народног одбора града 
Зрењанина, а делом самосталним финансирањем. Домом је 
управљао Управни одбор од девет чланова који је одговарао за 
свој рад надзорном органу, а организацијом рада је руководио 
управник Дома. Као саветодавни орган постојао је Стручни 
колегијум којег су сачињавали управник Дома и шефови 
организационих јединица Дома.518  

На основу решења Народног одбора среза Зрењанин бр. 
773, од 22. марта 1955. године Управни одбор је донео на својој 
седници од 12. септембра 1956. године нова Правила о раду Дома 
здравља у Зрењанину према којем је Дом здравља покривао 
целокупну територију среза Зрењанин. Осим већ постојећих 
диспанзера оснива се онколошки диспанзер, антивенерични 
диспанзер, диспанзер за преветивну вакцинацију и хигијенско-
епидемиолошка служба.519  

Стваралац фонда је престао са радом решењем Народног 
одбора среза Зрењанин о реорганизацији здравствене службе на 
подручју среза Зрењанин од 20. маја 1958. године.520 
 

                                                
516  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1936-
1963, Решење о оснивању, бр. књ. 13, стр. 5. 
517  070, Ф. 345, Дом народног здравља-Зрењанин (1952-1958) 1953-1958, 
Почетак рада, бр. к. 1, бр. пред. 151/1953. 
518  Исто, Правила Дома из 1954, бр. к. 2, бр. пред. бб/1954. 
519  Исто, Правила Дома из 1956, бр. к. 2, бр. пред. бб/1956.  
520  070, Ф. 372, Скупштина среза Зрењанин-Зрењанин (1955-1965), 1955-1965, 
Закључак о 
реорганизацији здравствене службе на подручју среза, бр. к. 373, бр. пред. 
8800/1958. 
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Историјат фонда:  
Фонд је преузет 6. новембра 1959. године. 

 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 346   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 

– НОВО МИЛОШЕВО (1948–1954), 1948–1954. 

 

 

 Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 6 ; к. 5; 0,75 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

 Деловодни протокол, књига радних дана, књиге обрачуна са 
задругарима, књига главних рачуна, записници Скупштине, 
Управног одбора, Савета задругара и комисија; правилници, 
годишњи планови рада, решења о арондацији, општа преписка, 
молбе за иступање из задруге, делимична распоредна решења, 
записници Ревизионе комисије.  
 
Историјат ствараоца фонда:  

Сељачка радна задруга "Јединство" из Новог Милошева је 
основана спајањем четири сељачке радне задруге: СРЗ "1. мај", 
СРЗ "Ђукичин Ђуро", СРЗ "Плавкић Петар" и СРЗ "Попов Милош 
Клима". 

Оснивачка скупштина Задруге је одржана 12. фебруара 
1948. године на којој је донета одлука да се четири горе наведене 
задруге споје у једну којој је дат назив Сељачка радна задруга 
"Едвард Кардељ" са седиштем у Новом Милошеву.521 Задруга се 

                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе фонда је 1950-
1955. 
521  070, Ф. 346 Сељачка радна задруга "Јединство"-Ново Милошево (1948-1954), 
1948-1954, Препис записника са оснивачке скупштине из 1948, бр. к. 4, бр. пред. 
59/1954. 
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бавила ратарством, сточарством и воћарством а у свом саставу је 
имала коларску, столарску и ковачку радионицу.522 

Решењем Секретаријата за привреду Народног одбора среза 
потиског од 24. септембра 1952. године промењен је назив 
Задруге у Сељачка радна задруга "Јединство". Предмет пословања 
Задруге је била пољопривредна производња и сточарство. Задруга 
је била члан Среског савеза земљорадничких задруга среза 
потиског у Новом Бечеју.523 Уписана је у регистар задружних 
организација при Секретаријата за привреду Народног одбора 
среза бегејског на страни 24, свеска 1, под редним бројем 3.524  

Сељачка радна задруга "Јединство" из Новог Милошева је 
радила под овим називом до 14. децембра 1954. године када је, 
саображавањем својих правила чл. 6 Уредбе о имовинским 
односима и реорганизацији сељачких радних задруга из 1953. 
године донела одлуку о трансформацији у Пољопривредно 
произвођачку задругу "Јединство".525 
 
Историјат фонда:  
 Фонд је преузет од ствараоца фонда 1963. године. Књига 
записника са седнице Задружног савета 1952–1958. године 
одложена је у фонд Ф. 338, Пољопривредно произвођачка задруга 
"Јединство" – Ново Милошево (1954–1958), 1952–1958. иако 
садржи и записнике Задружног савета СРЗ "Јединство" од 1952-
1954. због континуираног вођења. 
 
Степен сачуваности:  
 Списи су већим делом сачувани. 

Књиге су већим делом сачуване. 
 

Ф. 347   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ" 

- КРАЈИШНИК (1953-1954), 1954. 

 

 

Приликом израде ове свеске Водича кроз архивске фондове 
и проучавањем историјата ствараоца фонда дошли смо до сазнања 
да треба да се фонд Ф, 347 СРЗ "Грмеч" - Крајишник (1953-1954), 
1954. споји са фондом Ф. 319, СРЗ "Грмеч" – Крајишник (1949-
1954), 1950-1954, јер чине један фонд.  

                                                
522  Исто, Записник комисије за спровођење организације рада, бр. к. 2, бр. пред. 
бб/1951.  
523, Исто, Пријава о промени назива, бр. к. 3, бр. пред. 609/1952.  
524  Исто, Решење о регистрацији, бр. к. 1, бр. пред. 571/1953.  
525  070, Ф. 338, Пољопривредна произвођачка задруга "Јединство"-Ново 
Милошево (1954-1958), 1952-1958, Решење о промени назива, бр. к. 1, бр. пред. 
95/1955. 
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Ф. 348   ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО И 

ЈЕДИНСТВО" 

- ЗРЕЊАНИН (1953-1960), 1953-1960. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 18; 2,85 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Задружног савета, Управног одбора; 
матичне књиге задругара, деловодни протоколи, књига удела 
задругара, општа преписка, Правила задруге, правилници о 
радним односима, тарифни правилници, инвестициони елаборати, 
спискови чланова задруге, решења из радног односа, пријаве и 
одјаве код Завода за социјално осигурање, обрачунски листови, 
ценовник радова и норматива у ратарству, платни спискови, 
завршни рачун, техничка документација.  
 
Историјат ствараоца фонда:  

Пољопривредна задруга "Братство и Јединство" из 
Зрењанина је настала од Сељачке радне задруге "Братство и 
Јединство" на основу чл. 6 Уредбе о имовинским односима и 
реорганизцији СРЗ из 1953. године.526 На ванредној годишњој 
скупштини сељачке радне задруге одржаној 23. новембра 1953. 
године донета је одлука о промени назива у Пољопривредна 
задруга "Братство и Јединство" у Зрењанину. Ове промене уписане 
су у задружни регистар Секретаријата за привреду Народног 
одбора града Зрењанин на страни 19, у свесци 1, под редним 
бројем 5.527  

Предмет пословања Задруге је била пољопривредна 
производња на сопственом земљишту, на земљишту унетом од 

                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе фонда је 1949-
1961. 
526  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145-150.  
527  070, Ф. 348, Пољопривредна задруга "Братство и јединство"-Зрењанин (1953-
1960), 1953-1960, Решење НО града Зрењанина о упису у регистар, бр. к. 1, бр. 
пред. бб/1953. 
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стране задругара, на земљишту узетом у закуп од других лица, 
као и на земљишту које је задруга добила од земљишног фонда 
општенародне имовине на управљање и коришћење. Поред 
ратарске производње Задруга се бавила производњом семенске 
робе, сточарством, повртарством, виноградарсвом, воћарством и 
прерађивачком делатношћу. Органе Задруге су сачињавали 
Задружни савет, Управни одбор и Управник задруге.528 

Стваралац фонда је радио до 1. јануара 1960. године када 
је, на основу одлуке Задружног савета, Задруга припојена 
Пољопривредном добру "Зрењанин" из Зрењанина.529 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" из 
Зрењанина 11. марта 1970. године.  
 

Степен сачуваности:  
Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 349   ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "КОЧА КОЛАРОВ" 

- ЗРЕЊАНИН (1953-1959), 1953–1959. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 13 ; 1,66 m  
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Задружног савета и Управног одбора, 
главне збирне књиге, деловодни протоколи, књиге удела 
задругара, списи опште преписке, нормативна акта (Правила 
задруге, тарифни правилници, Правилник о организацији рада и 
производње), инвестициони елаборати, спискови чланова задруге, 
уговори са члановима задруге, обрачун зараде задругара, платни 
спискови, завршни рачуни. 
                                                
528  Исто, Правила задруге, бр. к. 1. бр. пред. бб/1956. 
529  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1936-
1963, Закључак о припајању, Књига записника општинског већа из 1959. бр. књ. 
26. 
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Историјат ствараоца фонда:  

 На основу Уредбе о имовинским односима и реорганизацији 
сељачких радних задруга ФНРЈ из 1953. године основана је на 
Оснивачкој скупштини 2. јуна 1953. године Пољопривредна 
задруга "Коча Коларов" у Зрењанину. Регистрација задруге је 
извршена 3. октобра 1953. године код Секретаријата за привреду 
Народног одбора града Зрењанина.530 Пренос регистрације из 
регистра НО градске општине Зрењанин у регистар задруга 
Окружног привредног суда у Зрењанину обављен је 25. јуна 1955. 
године у свесци 1 под бројем 56.531  

Правила Задруге је одобрио НО градске општине Зрењанин 
решењем бр. 25444/1954, од 3. новембра 1954. године. Основна 
делатност Задруге је била пољопривредна производња, сточарство 
и виноградарство. У саставу Задруге је била ковачка, коларска, 
сарачка и аутомеханичарска радионица и крупара. Органе Задруге 
су чинили Скупштина задругара и Управни одбор. Скупштину су 
сачињавали они чланови задруге који су имали право управљања 
у задрузи. Управни одбор је био извршни орган Скупштине који је 
представљао и заступао Задругу и руководио њеним пословањем. 
Задруга је била члан Среског савеза земљорадничких задруга 
"Тамиш" у Зрењанину.532 
  Решењем Народног одбора општине Зрењанин 
Пољопривредна задруга "Коча Коларов" припојена je 1. јануара 
1959. године Пољопривредној задрузи "Братство и Јединство" у 
Зрењанину.533 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" из 
Зрењанина 11. марта 1970. године. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

                                                
530  070, Ф. 349, Пољопривредна задруга "Коча Коларов"-Зрењанин (1953-1959), 
1953–1959, Решење о упису у регистар, бр. к. 1, бр. пред. бб/1953.  
531  Исто, Решење о преносу регистрације, бр. к. 2, бр. пред. бб/55. 
532  Исто, Одобрење Правила задруге, бр. к. 1, бр. пред. 297/1954. 
533  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1936-
1963, Решење о припајању, бр. к. 170, бр. пред. 10/1959. 
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Ф. 350   ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА "НОВО 
ДОБА" 

- ЈАША ТОМИЋ (1953-1959), 1953–1959. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 17; к. 6; 1,00 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  
 Записници са седница Скупштине, Управног одбора и 
Задружног савета; записници са седница Надзорног одбора, 
деловодни протоколи, књига зараде задругара, књиге зарада 
радника и службеника, књига основних средстава, рачунска 
књига, општа преписка, спискови удела задругара, правилници, 
записници о откупу инвентара од чланова задруге, инвестициони 
елаборати и пројекти, уговори о раду са задругарима, уговори о 
закупу, обрачуни ренте задругара, платни спискови, завршни 
рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Земљорадничка произвођачка задруга "Ново доба" из Јаша 
Томића настала је реорганизацијом СРЗ "Ново доба" на основу 
Уредбе о имовинским односима и реорганизацији сељачких радних 
задруга ФНРЈ из 1953. године.534 На основу одлуке задружне 
скупштине од 16. октобра 1953. године СРЗ "Ново доба" из Јаша 
Томића се реорганизује у Земљорадничку произвођачку задругу 
"Ново доба" из Јаша Томића. На оснивачкој скупштини преостали 
задругари су прихватили нова Правила пословања и донели 
одлуку да се Задруга учлани у Савез земљорадничких задруга. 
Предмет пословања реорганизоване задруге је била 
пољопривредна производња (ратарство, повртарство и 
сточарство).535  

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је 
Земљорадничко-произвођачка задруга "Ново доба"-Јаша Томић (1953-1959). 
534  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953, стр. 145. 
535  070, Ф. 255, Сељачка радна задруга "Ново доба"-Јаша Томић (1948-1953), 
1947-1954, Реорганизација задруге, Записник Савета, Скупштине и Управног 
одбора из 1953. бр. књ. 5. 
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 Задруга је регистрована 1958. године код Окружног 
привредног суда у Зрењанину у свесци 1, рег. лист 104, под 
бројем 29.536 
 Земљорадничка произвођачка задруга "Ново доба" из Јаша 
Томића је радила до 31. децембра 1959. године, када је ушла у 
састав Пољопривредног добра "Тамиш" из Јаша Томића.537  
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1973. године од Пољопривредног предузећа 
"Ратар" из Јаше Томића, заједно са фондовима СРЗ "Љуботен" и 
СРЗ "Победа". 
 
Степен сачуваности:  
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 351   ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "1. 

МАЈ" 

– МУЖЉА (1953–1959), 1953-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 11; 1,40 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Радничког савета, главна збирна 
књига, деловодни протокол, матичне књиге задругара, општа 
преписка, подаци о газдинству, инвестициони елаборати, списи о 
откупу земљишта са индивидуалним земљорадницима, уговори о 
раду, персонална документа, платни спискови, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
                                                
536  070, Ф. 350, Земљорадничка произвођачка задруга "Ново доба"-Јаша Томић 
(1953-1959), 1953-1959, Решење Окружног привредног суда у Зрењанину о 
регистрацији, бр. к. 2, бр. пред. 310/1958. 
537  Исто, Одлука о припајању, бр. к. 2, бр. пред. 1151/1959. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда и распон грађе 
је Пољопривредно-произвођачко предузеће "1. мај"-Мужља (1953-1960). 
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Пољопривредно-производно предузеће "1. мај" у Мужљи 

основано је Решењем НОО МУжља бр. 1320/53, од 13 августа 
1953. године, под називом Општинска економија "1. мај" - Мужља. 
Економија је основана из средстава укинуте СРЗ "Победа" у 
Мужљи, а на земљишту земљишног фонда општенародне имивине 
које је доделио Народни одбор града Зрењанина. Новооснована 
економија је почела са радом 1. септембра 1953. године. 
Општинска економија се поред ратарства и повртарства бавила и 
сточарством као основном делатношћу.538  

На основу решења Окружног привредног суда у Зрењанину 
ФИ. бр. 26/1954, Општинска економија "1. мај" - Мужља 
променила је назив 1. марта 1955. године у Пољопривредно-
производно предузеће "1. мај" - Мужља.539 Предузеће се бавило 
пољопривредном производњом (ратарством, сточарством, 
повртарством, воћарством и прерадом пољопривредних 
производа).540 

Стваралац фонда је престао са радом одлуком Радничког 
савета од 15. децембра 1958. године о припајању Предузећа 1. 
јануара 1959. године Пољопривредном добру "Зрењанин" у 
Зрењанину.541 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1970. године од Пољопривредног добра 
"Зрењанин" из Зрењанина. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
Ф. 352   НАРОДНА ТЕХНИКА СРБИЈЕ, СРЕСКО ВЕЋЕ  

- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1956-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 4; 0,50 m 
                                                
538  070, Ф. 517, Народни одбор општине Мужља-Мужља (1944-1955), 1944-1955, 
Решење о оснивању економије, бр. к. 9, бр. пред. 1320/1953. 
539  070, Ф. 351, Пољопривредно производно предузеће "1. мај"-Мужља (1953-
1959), 1953-1959, Промена назива предузећа, бр. к. 2, бр. пред. 112/1955. 
540  Исто, Пријава за регистрацију, бр. к. 2, бр. пред. 362/1955.  
541  070, Ф.160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1936-
1963, Решење о припајању, бр. к. 171, бр. пред. 528/1959. 
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда и распон грађе 
је Среско веће народне технике–Зрењанин (1959-1965). 
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Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Књига деловодног протокола, Статут Већа, Правила рада, 
записници са седница Извршног одбора и Председништва, општа 
преписка, извештаји о раду са рефератима, програми рада, 
организовање изложбе о раду 1964. године са књигом утисака, 
извештаји о раду Општинског одбора Народне технике, 
персонална документа, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Среско веће народне технике у Зрењанину је отпочело са 
радом под називом Срески одбор Народне технике - Зрењанин, 
али није установљен тачан датум почетка рада ствараоца фонда. 
До промене назива и до формирања Среског већа народне технике 
у Зрењанину долази на петој редовној годишњој конференцији од 
23. фебруара 1964. године када су донета Правила и изабран је 
Управни одбор, Председништво и Надзорни одбор.542 Регистрацију 
Среског већа народне технике у Зрењанину одобрио је 24. 
октобра 1964. године Секретаријат за унутрашње послове 
Скупштине среза Зрењанин под бројем 10821.543 Подручје које је 
обухватало Среско веће народне технике је било подручје 
Скупштине среза Зрењанин. Општинска већа су радила у: 
Кикинди, Зрењанину, Перлезу, Новом Бечеју, Сечњу, Новом 
Кнежевцу и Чоки.544  

Среско веће народне технике је имало задатак да 
координира и усмерава рад организација и институција удружених 
у Веће, које су у својим програмима рада имале елементе 
техничког васпитања. Веће је уједно покретало, спроводило и 
популарисало све активности које су доприносиле подизању 
техничке културе и помагало је оснивању нових и унапређењу 
рада постојећих организација и инстистуција из области технике и 
техничке културе. У Веће су били учлањени: Ауто-мото савез, 
Аероклуб, Клуб радио аматера, Клуб фото аматера, Удружење 
возача и механичара и Удружење инжењера и техничара.545 Веће 
је радило преко Скупштине, Председништва и Надзорног одбора. 
Као организација, Среско веће народне технике се финансирало 

                                                
542  070, Ф. 352, Народна техника Србије, Среско веће-Зрењанин (?-1965), 1956-
1965, Промена назива, бр. к. 3, бр. пред. 51/1964. 
543  Исто, Решење о регистрацији, бр. к. 3, бр. пред. 157/1964.  
544  Исто, Списак општинских већа, бр. к. 4, бр. пред. 13/1965.  
545  Исто, Статут Среског већа, бр. к. 3, бр. пред. 157/1964. 
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од дотација из буџета Скупштине среза Зрењанин и других 
прихода. Среско веће народне технике у Зрењанину је било члан 
Покрајинског већа народне технике у Новом Саду а преко њега 
члан и осталих виших органа Народне технике.546 

Стваралац фонда је престао са радом 31. марта 1965. 
године када је дошло до расформирања среза Зрењанин и до 
престанка са радом среских организација и удружења. Делатност 
Среског већа наставило је Општинско веће народне технике 
Зрењанин.547 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од ствараоца фонда 31. марта 1965. године.  
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 

Ф. 353   ОДБОР ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ ПОДРУЧЈА 
ЗРЕЊАНИН  

– ЗРЕЊАНИН (?–1958), 1953-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 16; к. 7; 1,57 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Одбора, деловодни протоколи, 
производни планови, подаци о извршеној електрификацији 
насељених места, изградња трафостаница и далековода, лични 
картони радника и службеника, уверења о признавању стручне 
спреме, решења из радног односа, платни спискови, завршни 
рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
                                                
546  Исто, Правила Среског већа, бр. к. 3, бр. пред. 158/1964. 
547  Исто, Одлука о престанку рада, бр. к. 3, бр. пред. 16/1965.  
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе фонда је 
1954-1959. 
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Одбор за електрификацију подручја Зрењанин формиран је 
1953. године одлуком НО среза "Тамиш", као "режијска група", са 
задатком да организује изградњу трафостаница, далековода и 
нисконапонске мреже на територији Среза тамишког, али није 
установљен тачан датум његовог оснивања. Овај Одбор је 
практично почео деловати 1954. године и пошто се његова 
делатност проширила на целу територију средњег Баната 
прерастао је у ивеститорску групу која је у сопственој режији 
изводила електрификацију села на територији Баната. Осим 
електрификације села Одбор је изводио и електрификацију 
индустријских предузећа у Зрењанину. Одбор је вршио и наплату 
потрошње електричне енергије по селима све до 1955. године 
када је извршена предаја енергетских објеката (трафостаница, 
далековода и мреже) Новосадском електричном предузећу које је 
преузело и наплату електричне енергије.548  

На седници Одбора за електрификацију подручја Зрењанин 
одржаној 30. јануара 1958. године донета је одлука о формирању 
предузећа "Електробанат" које је преузело завршетак 
електрификације подручја средњег Баната.549 

Одлуком о спровођењу ликвидације финансијског 
пословања Одбора за елекрификацију подручја Зрењанин од 15. 
октобра 1958. године престаје рад ствараоца фонда. Даље 
инвестирање електрификације вршено је преко монтажног и 
пројектног предузећа "Електробанат" из Зрењанина.550  
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије Одбора за 
електрификацију подручја Зрењанин 1963. године у делимично 
сређеном стању. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 354  МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЕЛЕКТРИЧНА  

                                                
548  070, Ф. 353, Одбор за електрификацију подручја Зрењанин-Зрењанин (?-
1958), 1953-1959, Записник са седнице од 30. 8. 1955, бр. к. 5, бр. пред. 
1200/1955.  
549  Исто, Записник са седнице од 30. 1. 1958, бр. к. 4, бр. пред. 271/1958. 
550  Исто, Записник са седнице од 11. 10. 1958, бр. к. 5, бр. пред. 721/1958. 
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ЦЕНТРАЛА "ОМАЉЕВ МИЛОШ"  

– СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948–1958), 1948-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 1; 0,15 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Главна рачунска књига, тарифни правилник о платама 
радника и службеника централе, биланси, платни спискови, 
ликвидациони списи, завршни рачун. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Електрична централа "Милош Омаљев" из Српског Итебеја је 
до 1948. године била у саставу Среског привредног предузећа 
"Тамиш"-комунално одељење у Зрењанину. Од 9. јануара 1948. 
године, на основу решења Извршног одбора Среског народног 
одбора "Тамиш" из Зрењанина, Електрична централа "Омаљев 
Милош" је стављена под управу Месног привредног предузећа из 
Српског Итебеја под називом Месно привредно предузеће, 
Електрична централа "Омаљев Милош" - Српски Итебеј.551 Решење 
о оснивању је донео Месни народни одбор у Српском Итебеју под 
бројем 3451 од 6. маја 1948. године. Централа се налазила под 
административно-оперативним руководством Месног народног 
одбора у Српском Итебеју. Уписана је у регистар државних 
привредних предузећа на страни 107, свеска 6, регистарски лист 
број 1477 као државно привредно предузеће локалног значаја. 
Предмет пословања предузећа је била производња и расподела 
електричне енергије.552  

Због недостатка економских услова за даљи рад Народни 
одбор среза тамишког у Зрењанину је својим решењем бр. 534/55, 
од 14. јануара 1955. године ставио Електричну централу "Омаљев 

                                                
    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда и распон грађе 
је Електрична централа "Омаљев Милош"-Српски Итебеј (1948-1953). 
551  070, Ф. 354, Месно привредно предузеће, Електрична централа "Омаљев 
Милош"-Српски Итебеј (1948-1958), 1948-1958, Записник о преузимању, бр. к. 1, 
бр. пред. бб/1948.  
552  Службени лист АПВ (огласни део), бр. 7/I/1948, стр. 47. 
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Милош" из Српског Итебеја у редовну ликвидацију.553 
Ликвидациони поступак је окончала Комисија за ликвидацију НО 
среза Зрењанин 15. јула 1958. године и донела решење о упису у 
судски регистар код Окружног привредног суда под бројем Фи бр. 
641/1958.554 
 
Историјат фонда:  

Није установљено када и од кога је извршено преузимање 
фонда. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су фрагментарно сачувани. 
Књиге су фрагментарно сачуване. 

 
 
 

Ф. 355   ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
– КЛЕК (1952–?), 1952-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 12; 1, 50 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Записници са састанака Управног одбора, деловодни 

протоколи, општа преписка, списи о оснивању и регистрацији, 
нормативна акта, персонална документа, извештаји о пословању, 
тарифни правилници, тужбе и извршења, распоредна решења, 
платни спискови, завршни рачуни, ликвидациони списи. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

Решењем Среског савеза земљорадничких задруга "Тамиш" 
у Зрењанину под бројем 1189/1952, од 12. августа 1952. године 

                                                
553  070, Ф. 354, Месно привредно предузеће, Електрична централа "Омаљев 
Милош"-Српски Итебеј (1948-1958), 1948-1958, Стављање централе у 
ликвидацију, бр. к. 1, бр. пред. бб/1955.  
554  070, Ф. 372, Скупштина среза Зрењанин-Зрењанин (1955-1965), 1955-1965, 
Решење о завршетку ликвидационог поступка, бр. к. 563, бр. пред. 
04/11222/1958.  
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе је 1953-1956. 
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основана је и регистрована "Прерада", предузеће за домаћу 
произвођачко-прерађивачку делатност Среског савеза 
земљорадничких задруга "Тамиш" у Зрењанину. Делатност 
"Прераде" састојала се у изради ћилима и рубља преко 
посредника општих земљорадничких задруга са теритирије Среза 
тамишког тако да је шивење и ткање обављано у домаћој 
радиности. Предузеће је 30. новембра 1952. године основало, као 
нови погон, Кројачку радионицу мушког рубља и одела са 
седиштем у Зрењанину. Кројачка радионица се бавила прерадом 
текстилне робе у мушки веш, мушка одела и женско рубље.555 
Радионица је регистрована у регистар занатских радњи НО града 
Зрењанина у регистарском листу бр. 13, свеска број 1, страна број 
13, под редним бројем 1.556  

Априла 1954. године долази до промене назива предузећа у 
Задружна текстилна индустрија - Зрењанин. Основна делатност 
предузећа је било израда завеса, трикотаже и машинско ткање 
ћилима.557 Одлуком Радничког савета предузећа и Управног 
одбора Среског савеза земљорадничких задруга "Тамиш" из 
Зрењанина 26. августа 1954. године извршено је пресељење 
управе предузећа и свих погона са територије Зрењанина у Клек. 
Погони ћилимарства у Перлезу и Банатском Деспотовцу издвојили 
су се из састава предузећа и припали су земљорадничким 
задругама наведених места.558  

До промене регистрације долази поново 1955. године када 
на седници Радничког савета од 2. децембра 1955. године 
Задружна текстилна индустрија у Зрењанину мења назив у 
Текстилна индустрија - Клек.559 

Решењем Окружног привредног суда у Зрењанину под 
бројем Л-12/57-5, од 4. маја 1957. године отворен је поступак 
принудног укидања Текстилне индустрије Клек, али тачан датум 
завршетка ликвидационог поступка није установљен.560 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 1963. године. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 

                                                
555  070, Ф. 355, Текстилна индустрија-Клек (1952-?), 1952-1958, Решење о 
оснивању Кројачке радионице, бр. к. 1, бр. пред. 37/1952. 
556  Исто, Пријава за регистрацију, бр. к. 1, бр. пред. 36/1953. 
557  Исто, Промена назива, бр. к. 2, бр. пред. 659/1954. 
558  Исто, Одлука о пресељењу погона, бр. к. 2, бр. пред. 1730/ 1954. 
559  Исто, Промена у регистрацији предузећа, бр. к. 4, бр. пред. 3892/1955.  
560  Исто, Решење о отварању поступка принудне ликвидације, бр. к. 12, бр. 
пред. 757/1957. 
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Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
 
 

Ф. 356   ЦИГЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

– МЕЛЕНЦИ (1948–1975), 1949-1975. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 3; 0,35 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду  
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе:  
Записници Радничког савета и Управног одбора, деловодни 

протокол, општа преписка, матична књига радника и службеника, 
персонална документа, матични листови радника, списи 
социјалног осигурања, платни спискови, грађевински пројекти, 
завршни рачуни, списи стечајног поступка. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
  Цигларско предузеће у Меленцима је основано 1948. године 
решењем Месног народног одбора у Меленцима бр. 2201 од 17. 
марта 1948. године.561 Регистровано је као индустријско 
предузеће. Основна делатност предузећа је била производња 
цигле. Капацитет циглане је био 1.200.000 комада цигала, али је 
производња била далеко мања због примитивне производње и 
неодговарајуће радне снаге.562 

Због лошег пословања Окружни привредни суд у Зрењанину 
је донео 12. јула 1973. године решење о отварању стечајног 
поступка ради спровођења принудне ликвидације над Цигларским 

                                                
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године распон грађе фонда је 
1953-1974. 
561  070, Ф. 356, Цигларско предузеће–Меленци (1948-1975), 1949-1975, 
Оснивање предузећа, бр. к. 3, бр. пред. 33/1973. 
562  Исто, Историјат предузећа, бр. к. 1, бр. пред. 92/1957.  
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предузећем у Меленцима.563 Принудна ликвидација је окончана 
17. априла 1975. године.564  
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од стечајног управника 2. јула 1975. године 
и сређен је октобра 1976. године. 
 
 
Степен сачуваности:  

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су фрагментармо сачуване. 

 
 
 
Ф. 357   УСТАНОВА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ВОЗИЛА "ТИСА" 

- ЗРЕЊАНИН (1953-1964), 1953-1964. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 5; 0,60 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са седница Управног одбора, деловодни 
протоколи, решење о оснивању и регистрацији, општа преписка, 
службена досијеа, извештаји о раду, платни спискови, завршни 
рачуни, ликвидациони списи.  
 
Историјат ствараоца фонда:  

На основу споразума Народног одбора среза бегејског и 
Народног одбора среза жабаљског решењем од 16. априла 1953. 
године под бр. 1363 основана је заједничка привредна установа са 
самосталним финансирањем под називом Установа за превоз 
путника и возила "Тиса" са седиштем у Зрењанину. Установа се 
бавила превозом путника и возила скелом на прелазу преко реке 
Тисе на делу друма Жабаљ - Арадац. Регистрација Установе је 
извршена уписом у Регистар установа са самосталним 
финансирањем код Народног одбора среза бегејског на рег. листу 

                                                
563  Исто, Решење о отварању стечајног поступка, бр. к. 3, бр. пред. бб/1973. 
564  Исто, Оглас о завршетку стечајног поступка, бр. к. 3, бр. пред. бб/1975. 
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бр. 2. и налазила се под привредним руководством Народног 
одбора среза бегејског. Установа се издржавала искључиво од 
прихода једне скеле, а због елементарних непогода и кварова на 
скели није имала редовне приходе већ је губитке покривала 
дотацијама.565  
 Решењем Скупштине општине Зрењанин бр. 16648/1963, од 
24. октобра 1963. године одређен је престанак рада Установе за 
превоз путника и возила "Тиса" из Зрењанина 31. октобра 1963. 
године и отворен је редован ликвидациони поступак. Као разлог 
за престанак рада наведена је изградња моста преко реке Тисе.566 
Ликвидациони поступак је окончан 20. фебруара 1964. године 
одлуком Ликвидационе комисије о продаји скеле, са целокупним 
инвентаром, Земљорадничкој задрузи из Тараша.567  
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 1964. године. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су мањим делом сачувани. 
Књиге су мањим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 358   САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ ЗА АПВ,СРЕСКИ ОДБОР  

– ЗРЕЊАНИН (1947–1964), 1948-1964. 

 

 

Основни подаци о фонду: 
 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 10; 1,30 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници са годишњих скупштина Савеза, са редовних и 
ванредних седница Председништва; нацрт Правила удружења 
слепих Србије, Правилник о критеријумима за додељивање 

                                                
565  070, Ф. 357, Установа за превоз путника и возила "Тиса"-Зрењанин (1953-
1964), 1953-1964, Решење о оснивању и регистрацији, бр. к. 1, бр. пред. 7/1953. 
566  Исто, Решење о укидању, бр. к 1, бр. пред. 68/1963.  
567  Исто, Купопродајни уговор, бр. к. 1, бр. пред. бб/1964. 
     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда и распон грађе 
је Савез слепих среза Зрењанин-Зрењанин (1953-1965). 
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помоћи члановима Савеза, Правилник о звањима и платама 
службеника Савеза, Правилник о упућивању чланова Савеза на 
бањска и климатска лечења, Пословник о организацији и 
пословању Покрајинског одбора и основних организација савеза 
слепих АП Војводине, општа преписка, извештаји о раду и 
програми рада, персонална документа, платни спискови, завршни 
рачуни. 
  
Историјат ствараоца фонда:  

Савез слепих Србије за АПВ, Срески одбор - Зрењанин 
основан је по доношењу Решења о одобрењу оснивања и рада 
Удружења слепих Југославије 1946. године.568 Срески одбор у 
Зрењанину постојао је од 1947. године и носио је назив Удружење 
слепих Србије, Срески одбор - Зрењанин. Покривао је територију 
срезова "Бегеј", "Тамиш", "Јаша Томић", већи део среза потиског и 
град Зрењанин а седиште Удружења је било у Зрењанину.569 

Под овим називом стваралац фонда је радио до 1955. године 
када је укидањем наведених срезова и формирањем среза 
Зрењанин променио назив у Савез слепих Србије за Аутономну 
покрајину Војводину, Срески одбор -Зрењанин. Употреба нових 
печата и штамбиља за све организације Савеза слепих Србије 
почела је 15. фебруара 1957. године.570  

Савез слепих је окупљао сва слепа лица са територије среза 
Зрењанин, водио је евиденцију по картотечком систему својих 
чланова, вршио је професионално оспособљавање својих чланова 
кроз курсеве и школе, оснивао погодне радионице за упошљавање 
својих чланова, помагао у отварању занатских и других задруга, 
помагао даље школовање талентованих чланова, упућивао 
чланове на опоравак у бањска и климатска опоравилишта, 
предлагао своје чланове за лечење у здравстевим установама и 
радио на њиховом културном уздизању и рекреацији. Савезом је 
управљао Срески одбор који се састојао од 5 до 9 чланова и био је 
највиши орган између две скупштине. Између својих чланова 
Срески одбор је бирао Председништво које је било оперативно 
тело и за свој рад одговарало одбору. Седнице Председништва 
сазивао је председник а у његовом одсуству потпредседник 
одбора.571  
   Стваралац фонда је престао са радом 31. децембра 1964. 
године када долази до формирања Општинског одбора Савеза 

                                                
568  Службени лист ФНРЈ, бр. 75/1946, стр. 916. 
569  070, Ф. 358, Савез слепих Србије за АПВ, Срески одбор-Зрењанин (1947-
1964), 1948-1964, Податак о постојању среског одбора, бр. к. 2, бр. пред. 
23/1962. 
570  Исто, Решење о промени назива, бр. к. 2, бр. пред. 61/1957.  
571  Исто, Пословник о раду, бр. к. 10, бр. пред. 4540/1957. 
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слепих Србије са седиштем у Зрењанину. Општински одбор је 
обухватао територије општина: Зрењанин, Нова Црња, Сечањ, 
Перлез, Житиште и Нови Бечеј.572 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Општинског одбора савеза слепих из 
Зрењанина 29. јула 1969. године. 
 
Степен сачуваности:  

Списи су већим делом сачувани. 
Књиге су већим делом сачуване. 

 
 
 

Ф. 359   ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 

- ТОМАШЕВАЦ (1947-1960) 1953-1960.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Ликвидациони списи, уговори о купопопродаји електричне 
централе, записници о процени основних средстава. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Електрична централа у Томашевцу основана је решењм 
Извршног одбора Народног одбора среза тамишког у Зрењанину 
бр. 37455, од 27. децембра 1947. године, када се из састава 
Среског трговачког предузећа "Тамиш" у Зрењанину издвојило 
неколико погонских јединица као самостална предузећа, а међу 
њима је била и Државна електрична централа у Томашевцу.573 

                                                
572  Исто, Решење о престанку са радом, бр. к. 10, бр. пред. 01-22/15/1964. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 

Електрична централа- 
Томашевац (1954-1955). 
573 Службени лист АПВ, бр. 2/1948, стр. 44. 
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 На основу записника о процени основних средстава из 
1953. године сазнајемо да је Централа била у саставу 
Земљорадничке задруге Томашевац.574 
 Електрична централа у Томашевцу престала је са радом 
1955. године на основу решења бр. 538/55, које је донео Народни 
одбор среза тамишког Зрењанина на седници Среског већа и Већа 
произвођача са образложењем да нема услове за рад.575 
Електричну централу, односно њен мотор је купило предузеће 
"Дуга", индустрија боја и лакова Београд.576 Остала основна 
средства НО среза тамишког је продао путем лицитације. 
Ликвидација је окончана 1960. године. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од председника Ликвидационе комисије 
1960. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

 Ф. 360   БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ "БЕГЕЈ"  

– ЗРЕЊАНИН (1954-1957) 1954-1957.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Списи о оснивању и регистрацији, персонална документа, 
извештаји о приходима и расходима, ликвидациони списи са 
билансом, платни спискови. 
 

                                                
574

  070, Ф. 359, Електрична централа-Томашевац (1947-1960), 1953-1960, 
Записник о процени основних средстава, бр. к. 1, бр. пред. бб/1953.  
575  Исто, Решење о ликвидацији, Досије фонда бр. 3/2. 
576  Исто, Уговор о купопродаји, бр. пред. бб/1954. 
*  У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пројектни биро Народног одбора среза бегејског-Зрењанин (1954-1957). 
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Историјат ствараоца фонда: 
 Биро за пројектовање "Бегеј" у Зрењанину основан је на 
основу одлуке донете на заједничкој седници Општинског већа и 
Већа произвођача Народног одбора среза бегејског 12. новембра 
1954. године, под називом Пројектни биро Народног одбора среза 
бегејског у Зрењанину.577 Нема података када је Биро променио 
назив. 
 Биро је пројектовао углавном за земљорадничке задруге, 
али због немогућности наплате и неодговорног пословања 
пословао је са губицима. Због тога је Народни одбор среза 
бегејског Зрењанин 12. маја 1955. године донео решење о 
престанку рада и стављања Бироа у ликвидацију, која је окончана 
1957. године.578 
 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је и од кога извршено преузимање 
фонда. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 361   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "АРАДАЦ"  

- АРАДАЦ (1954-1959), 1954-1960. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 12; 1,41 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

                                                
577  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење НО среза бегејског о оснивању Бироа за пројектовање, бр. пред. 
22375/1954. 
578  070, Ф. 222, Народни одбор среза бегејског-Зрењанин (1946-1955), 1946-
1955, Решење НО среза бегејског о укидању Бироа за пројектовање, бр. пред. 
12498/1955. 



 218  

 

 Записници са седница Радничког савета и Управног одбора; 
општа преписка, инвестициони програми, завршни рачуни, платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Пољопривредно добро "Арадац" у Арадцу основано је на 
основу решења Народног одбора среза тамишког 31. марта 1954. 
године, односно после доношења одлуке Радничког савета 
Пољопривредног добра "Тиса" у Белом Блату 11. новембра 1953. 
године да се ово Пољопривредно добро подели на два предузећа и 
то: Пољопривредно добро "Бело Блато" у Белом Блату и 
Пољопривредно добро "Арадац" у Арадцу, а да се Пољопривредно 
добро "Тиса" ликвидирана.579   

Пољопривредно добро се бавило, поред сточарства и обраде 
земљишта, и сечом трске која се извозила. 

Општинско веће НОО Зрењанин на својој седници од 28. 
јануара 1959. године донело је закључак да се одобрава одлука 
Радничког савета Пољопривредног добра "Арадац" из Арадца о 
припајању Пољопривредном добру "Зрењанин" из Зрењанина са 1. 
јануаром 1959. године.580 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" из 
Зрењанина 1970. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 362   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "БЕЛО БЛАТО" 

– БЕЛО БЛАТО (1954-1959), 1954-1960. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 10; 1,27 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 

                                                
579  070, Ф. 362, Пољопривредно добро "Бело Блато"- Бело Блато (1954-1959), 
1954-1960, Годишњи извештај о пословању, бр. пред. 8/1954. 
580  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о припајању, Књига записника са седнице Општинског већа из 
1959. године, бр. књ. 26. 
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Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радничког савета и Управног одбора; 
решење о оснивању и регистрацији, персонална документа, општа 
преписка, инвестициони програми и грађевински пројекти, 
извештаји о раду, завршни рачуни, финансијска документација, 
платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда:  
 Пољопривредно добро "Бело Блато" у Белом Блату основано 
је 9. јула 1954. године решењем Народног одбора среза 
тамишког.581 Основано је после доношења одлуке Радничког 
савета Пољопривредног добра "Тиса" у Белом Блату 11. новембра 
1953. године да се ово Пољопривредно добро подели на два 
предузећа и то: Пољопривредно добро "Бело Блато" у Белом Блату 
и Пољопривредно добро "Арадац" у Арадцу, а да се 
Пољопривредно добро "Тиса" ликвидира, што је одобрио Народни 
одбор среза тамишког 31. марта 1954. године.582  

Основна делатност Пољопривредног добра Бело Блато била 
је ратарство и сточарство, а имало је и ковачку и коларску 
радионицу. У почетку је пословало са губицима да би се 1956. 
године стабилизовала производња.583 

Пољопривредно добро "Бело Блато" је нерентабилно 
пословало због недостатка стручног кадра, лошег квалитета 
земљишта и честих поплава. Због тога је на седници Радничког 
савета од 27. децембра 1958. године донело одлуку да се припоји 
Пољопривредном добру "Ливаде" из Ечке и то са 1. јануаром 1959. 
године.584 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Пољопривредног добра у Зрењанину 
1970. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су сачувани мањим делом. 

                                                
581  Службени гласник НРС, бр. 54/1954, стр. 371. 
582  070, Ф. 362, Пољопривредно добро "Бело Блато"-Бело Блато (1954-1959), 
1954-1960, Годишњи извештај о пословању, бр. пред. 8/1954. 
583  070, Ф. 362, Пољопривредно добро "Бело Блато"-Бело Блато (1954-1959), 
1954-1960, Годишњи извештај о пословању, бр. пред. бб/1957 
584  070, Ф. 362, Пољопривредно добро "Бело Блато"-Бело Блато (1954-1959), 
1954-1960, Извод из записника Радничког савета, бр. пред. 37/1958. 



 220  

 

 Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 

Ф. 363   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРАНИЧАР" 

- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (?-1953), 1953-1954.  
 

  

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Распоредна решења, општа преписка, решења о заснивању 
и прекиду радног односа.  
  
Историјат ствараоца фонда: 

Нема података о датуму оснивања Сељачке радне задруге 
"Граничар" у Српском Итебеју. 
 СРЗ "Граничар" је престала са радом 20. новембра 1953. 
године, када је Имовинска комисија извршила расподелу имовине 
и регулисала дуговања задруге у реорганизацији. После 
трансформације, по чл. 6 Уредбе о имовинским односима и 
реорганизацији СРЗ585, наставила је да ради као Пољопривредна 
задруга у Српском Итебеју на основу одлуке Задружног савета од 
25. децембра 1953. године.586 

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године када и остале сељачке радне 
задруге.  
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 

                                                
585  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953. 
586  070, Ф. 363, СРЗ "Граничар"-Српски Итебеј (?-1953), (1953-1954), Одлука 
Народног одбора среза тамишког, бр. пред. 745/1953. 
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Ф. 364   "ЈУГОПРОДУКТ" ЕКСПОРТ ИМПОРТ 

- ЗРЕЊАНИН (1954-1964), 1954-1964. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 26; к. 34; 4,26 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Радничког савета и Управног одбора; књиге 
закључених послова са иностранством, документи о оснивању и 
регистрацији предузећа, правилници, лични картони радника и 
службеника, општа преписка, извештаји о финансијском 
пословању и инвестициони елаборати, зајмови и кредити, завршни 
рачуни, судски предмети, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Предузеће "Југопродукт" експорт импорт у Зрењанину 
основано је решењем Градског већа НОО Зрењанин 16. новембра 
1954. године. Том приликом су се фузионисала два предузећа из 
Зрењанина и то: Предузеће за прераду стоке и сточних производа 
"Банат" и Предузеће за извоз и увоз живине, јаја, перја и дивљачи 
"Живинопромет".587 До спајања је дошло на основу Уредбе о 
оснивању предузећа и радњи из 1953. године.588 Предузеће се 
бавило прометом пољопривредних производа на велико и мало и 
то: стоке и сточних прерађевина, живине и јаја, перја, сточне 
хране и вуне.589 По оснивању је носило назив "Југопродукт" 
трговинско предузеће за промет пољопривредним производима на 
велико у Зрењанину.590 Крајем године извршена је једна исправка 
и допуна делатности Предузећа на основу решења НО Зрењанин 
бр. 29212/54, од 17. децембра 1954. године.591  

                                                
587  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о спајању предузећа, Књига записника са седнице Градског већа 
1954-1955, бр. књ. 19. 
588  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/1953. 
589  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о спајању предузећа, Књига записника са седнице Градског већа 
1954-1955, бр. књ. 19. 
590  Службени гласник НРС, бр. 41/1955, стр. 304. 
591  070, Ф. 364, "Југопродукт" експорт импорт-Зрењанин (1954-1964), 1954-
1964, Решење НО Зрењанин, к. Оснивање и регистрација предузећа и извештаји 
о раду 1954-1962. 
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 У свом саставу Предузеће је имало 5 погона: 1. Кланицу за 
стоку у чијем саставу је радила радионица за кување сапуна, 
радионица за прераду и сортирање црева, машинско-браварска 
радионица, парна топионица масти, постројење за производњу 
вештачког леда са хладњачом за месо и одељење за 
конзервирање сирове коже; 2. Кланицу за живину са постројењем 
за класирање јаја, електричним инкубатором за производњу 
пилића и столарском радионицом за израду амбалаже: 3. 
товилиште свиња; 4. откупне станице у већим градовима и 5. 
Продавнице меса и месних прерађевина.592 
 У току рада дошло је до организационих промена. Крајем 
1955. године из састава Предузећа издвојен је Погон кланице и 
Предузеће је престало да се бави малопродајом месних производа. 
Такође крајем 1956. године из његовог састава издвојио се Погон 
за прераду живине и јаја у Зрењанину, а годину дана касније 
издвојио се и Погон за прераду живине и јаја у Суботици. 
Половином 1958. године угашен је Погон за прераду жаба у 
Загребу. Иначе пословање Предузећа одвијало се преко 
представништава, која су отварана у већим градовима: Београду, 
Загребу, Нишу, Скопљу, Осијеку, Новом Саду и Светозареву.593` 
 Предузеће за извоз-увоз "Југопродукт" 1961. године 
проширило је своју делатност на: делстрозе, гликозиде и остале 
производе од прераде кукуруза; шећер, јестиво уље и маст; 
махунасто биље (пасуљ и грашак), конзерве воћа и поврћа 
(џемови, пекмези, пулпа и поврће конзервисано) и сирову 
сламу.594 Такође је проширило делатност на купопродају 
дивљачи.595 
 Нисмо дошли до податка када је Предузеће променило назив 
у "Југопродукт" експорт импорт у Зрењанину. 

Народни одбор општине Зрењанин је на заједничкој седници 
Општинског већа и Већа произвођача, одржаној 9. октобра 1962. 
године, донео одлуку да се предузеће "Југопродукт" експорт 
импорт ставља у редовну ликвидацију, зато што не испуњава 
услове за пословање предвиђене одредбама Правилника о 
техничкој опреми привредних организација потребној за вршење 
послова извоза и увоза робе.596 Ликвидациони поступак је трајао 
две године због потраживања код привредних судова. 

                                                
592  Исто, Правила о организацији и пословању из 1955. године. к. Нормативна 
акта (Правилници). 
593  Исто, Годишњи извештај о раду са билансом за 1958. годину, бр. пред. 
бб/1959 
594  Службени гласник НРС, 2/1961, Решење Окружног привредног суда, стр. 13. 
595  Исто, бр. 6/1961, стр. 106. 
596  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о редовној ликвидацији "Југопродукта", бр. пред. 05-18333/1962. 
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Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Ликвидационе комисије 1964. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
  
 
 

Ф. 365   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА 
ВЕЛИКО ЗА ПРОМЕТ СЕМЕНСКЕ РОБЕ "АГРОПЛОД" 

- ЗРЕЊАНИН (1961-?) 1956-1964.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 29; к. 51; 4,82 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радне заједнице и Управног одбора; 
матичне књиге радника и службеника, нормативна акта, општа 
преписка, комерцијални списи, лични картони радника и 
службеника, инвестициони елаборати; извештаји о раду, о 
промету житарица, вештачког ђубрива, о спровођењу педолошких 
прегледа, рад на заштити биља. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Специјализовано трговинско предузеће на велико за промет 
семенске робе "Агроплод" у Зрењанину основано је 17. јануара 
1961. године.597 Предузеће је настало реорганизацијом Среско 
ратарско-семенарског савеза из Зрењанина под називом 
"Агроплод" предузеће за промет репродукционим материјалом, 
индустријским и ароматично-лековитим биљем у Зрењанину. Оно 
се бавило прометом и дорадом семенског материјала; прометом 
хемијских средстава; прометом и прерадом сирка, прометом 
индустријских култура, прометом и дорадом ароматично-лековитог 
биља, услужним пречишћавањем семенске и друге робе, продајом 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Предузеће на велико за промет семенске робе-Зрењанин (1946-1966). 
597  Службени гласник НРС, Решење Окружног привредног суда, бр. 15/1961, стр. 
220. 



 224  

 

отпадака и нуспроизвода делатности предузећа, као и сточне 
хране; сушењем и прометом осушених повртарских производа. 
Обим пословања је био само на велико.598 
 На основу решења Одељења за привреду НОО Зрењанин од 
21. септембра 1961. године одобрена је одлука Радничког савета 
Предузећа за промет репродукционог материјала, индустријског и 
ароматично-лековитог биља "Агроплод" Зрењанин о измени 
предмета пословања, тако да је убудуће радило као 
Специјализовано трговинско предузеће на велико за промет 
семенске робе "Агроплод" у Зрењанину, што је била основна 
делатност, а споредна делатност је била промет вештачких 
ђубрива и средстава за заштиту биља. Обим пословања је био на 
велико али је имало и продавнице које су продавале на мало. 
Овом приликом извршена је пререгистрација предузећа због 
реорганизације и промена имена.599 
  Нисмо дошли до података када је престао са радом ствараоц 
фонда. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" у 
Зрењанина 11. марта 1970. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 366   "ПОЉОПРИВРЕДА" ПРОИЗВОДНО ПОЉОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

- ЗРЕЊАНИН (1948-1959) 1948-1959.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

                                                
598  Исто, Решење Окружног привредног суда, бр. 8/1961, стр. 136. 
599  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о промени делатности, бр. пред. 04-1170/1961. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Трговинско-прометно предузеће "Пољопривреда"-Зрењанин (1954-1959). 
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Количина архивске грађе: књ. 4; к. 8; 0,88 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Матична књига радника; Правилници о радним односима, 
награђивању и хигијенско-техничкој заштити, уговори о раду; 
општа преписка, инвестиције, картотека личних доходака, платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 "Пољопривреда" производно пољопривредно предузеће у 
Зрењанину је основана 28. фебруара 1948. године решењем ГНО у 
Зрењанину под називом Градска економија у Зрењанину. 
Предузеће је било локалног значаја и стајало је под 
административно-оперативним руководством Извршног одбора 
ГНО у Зрењанину.600 Предмет пословања предузећа био је: обрада 
зиратне земље ради гајења свих пољопривредних култура које 
служе снабдевању становништва, а нарочито гајење поврћа као и 
крмног биља за производњу потребне хране за стоку која се гаји 
на економији; набавка и држање приплодних грла за јавни 
приплод; руковање пашњацима ради испаше стоке и унапређења 
сточарства на територији града; гајење крава музара, товљење 
бикова и свиња; организовање живинарника ради гајења живине 
и организовање производње биљних сорти семена.601 

Градска економија није успела да добро организује 
товилиште па је решењем НОО Зрењанин, а на предлог Савета за 
привреду 1953. године, додељено на коришћење Трговинском 
предузећу на велико "Банат".602  

У току 1953. године извршена је реорганизација Градске 
економије, која је 15. априла 1954. године усвојила нова Правила 
пословања и променила назив у "Пољопривреда" производно 
пољопривредно предузеће у Зрењанину. Предузеће је имало 
Производни сектор који се састојао од имовине: земљишта поред 

                                                
600  Службени лист АПВ, Упис у регистар државних привредних предузећа, бр. 
3/I/1948, стр. 52. 
601  070, Ф. 366, "Пољопривреда" производно пољопривредно предузеће-
Зрењанин (1948-1959), 1948-1959, Решење о оснивању бр. 6602/48 ГНО и 
Правила о организацији и пословању, бр. пред. бб/1948. 
602  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записник о раду Градског већа и Већа произвођача НОО Зрењанин у 1953. 
години, бр. књ. 15. 



 226  

 

села Клека, земљишта код Градске болнице, од живинарника код 
Фабрике уља и од Радионице. Од пољопривредних грана имало је 
развијено ратарство, сточарство, баштованство и живинарство. У 
свом саставу имало је: машинску, косачку и коларску 
радионицу.603    

"Пољопривреда" производно пољопривредно предузеће у 
Зрењанину радило је до почетка 1959. године, када је Општинско 
веће НОО Зрењанин на својој седници од 28. јануара 1959. године 
донело закључак да се одобравају одлуке следећих радничких 
савета: Пољопривредног добра "Михајлово" из Михајлова, 
"Пољопривреда" производно пољопривредно предузеће Зрењанин, 
Пољопривредног добра "Арадац" из Арадца и Производно 
пољопривредног добра "1. мај" из Мужље да се припоје 
Пољопривредном добру "Зрењанин" из Зрењанина, као и одлуку 
Радничког савета Пољопривредном добру "Зрењанин" из 
Зрењанина о прихватању припајања наведених привредних 
организација са 1. јануаром 1959. године.604 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" из 
Зрењанина 1970. године. Проучавањем историјата ствараоца 
фонда утврђено је да фонд Ф. 561, Градска економија – Зрењанин 
(1948-1953), 1948-1953. треба спојити са овим фондом, јер се 
ради о једном фонду. 
  
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 367   САРАЧКО СЕДЛАРСКА РАДЊА  
- ЗРЕЊАНИН (1953-1956), 1954-1956. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

                                                
603  070, Ф. 366, "Пољопривреда" производно пољопривредно предузеће-
Зрењанин (1948-1959), 1948-1959, Правила рада и Решење НО Зрењанин, бр. 
пред. бб/1954. 
604  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о припајању, Књига записника са седнице Општинског већа из 
1959. године, бр. књ. 26. 
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Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Тарифни правилник, персонална документа, пријава-одјава 
радника Среском заводу за осигурање радника, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Сарачко седларска радња у Зрењанину основана је 12. маја 
1953. године, када је НОО Зрењанин на заједничкој седници оба 
већа (Општинског већа и Већа произвођача) донео одлуку да се 
Сарачко седларска радионица издвоји из састава Фабрике обућа 
"Јован Трајковић" Зрењанин. Због тога је она најпре носила назив 
Градско занатско предузеће Сарачко-седларска радионица у 
Зрењанину. Том приликом издвојена су и основна средства за рад 
из поменуте Фабрике обуће.605 Она је вршила занатске услуге. 

На основу Уредбе о оснивању предузећа и радњи из 1953. 
године,606 односно на основу чл. 11, Радионица је променила 
назив у Сарачко седларска радња у Зрењанину. 

Сарачко седларска радња није дуго радила, јер је Народни 
одбор општине Зрењанин на својој седници одржаној 19. марта 
1956. године предложио Окружном привредном суду принудну 
ликвидацију Сарачко седларске радње у Зрењанину, с обзиром да 
је предходне две године имала негативно пословање.607 
 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 368   ЗАНАТСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕТЛАР" 

- ЗРЕЊАНИН (1956-1958), 1956-1958.  

 

 

Основни подаци о фонду 

                                                
605  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записник о раду заједничких седница НОО Зрењанин у 1953. години, бр. 
књ. 16. 
606  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/424/1953, стр. 628. 
607  070, Ф. 367, Сарачко седларска радња-Зрењанин (1953-1956), 1954-1956, 
Решења-образложење о отказу радника, Персонална документа. 
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Количина архивске грађе: књ. 3; к. 2; 0,27 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протокол, књиге рада, општа преписка, завршни 
рачун, радне листе, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Занатско производно предузеће "Метлар" у Зрењанину је 
основано 1. септембра 1956. године на иницијативу Народног 
одбора општине Зрењанин. Предузеће се бавило производњом 
метли и четки, али му је главни производ била метла.608 
 Предузеће је кратко радило, јер је на седници Радничког 
савета од 25. марта 1958. године донешена одлука да се припоји 
"Кооперативи" трговинском предузећу за откуп, промет и прераду 
индустријског биља у Зрењанину.609 
 
Историјат фонда 

 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 369   ЗАДРУЖНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА "ЈУТРО" 

 - ЗРЕЊАНИН (1954-1955), 1954-1955.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

                                                
608  070, 368, Занатско производно предузеће "Метлар"-Зрењанин (1956-1958), 
1956-1958, Извештај о пословању за 1956. годину, бр. пред. бб/1957. 
609  070, Ф. 385, Кооператива" трговачко предузеће за откуп, промет и прераду 
индустријског биља - Зрењанин (1955-1959), 1955-1959, Решење НОО Зрењанин 
о одобрењу одлуке Радничког савета, бр. пред. 1773/1958. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Самостална угоститељска радња "Јутро"-Зрењанин (1954-1955). 
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Информативна средства: нема  
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Списи о оснивању и регистровању, завршни рачун, 
ликвидациона документа, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Задружну угоститељску радњу "Јутро" у Зрењанину 
основала је Земљорадничка задруга из Зрењанина 20. јуна 1954. 
године, када је на седници Задружног савета донела одлуку да се 
издвоји из састава Задруге и да послује самостално. Делатност 
Угоститељске радње била је угоститељско пословање са свим 
врстама алкохолних и безалкохолних пића, као и са хладним 
јелима.610  

Радња је након осамостаљивања почела да ради 1. августа 
1954. године са истим основним средствима за рад као у Задрузи. 
Прву годину пословала је са успехом, али је већ 1955. године 
почела да прави губитке. Због тога је Народни одбор општине 
Зрењанин донео одлуку 30. маја 1955. године да се Задружна 
угоститељска радња "Јутро" стави у ликвидацију и том приликом 
одредио је ликвидационог управника. Њену имовину исте године 
поделиле су Земљорадничка задруга Зрењанин и СРЗ "Братство-
Јединство" Зрењанин.611 
 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
Ф. 370   САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА "ЖИТНИ ТРГ"  

- ЗРЕЊАНИН (1954-1955), 1954-1955. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 

                                                
610  070, Ф. 369, Задружна угоститељска радња "Јутро"-Зрењанин (1954-1955), 
1954-1955, Решење о упису у регистар предузећа и радњи, бр. пред. бб/1954. 
611  Исто, Решење НОО Зрењанин о забрани рада, бр. пред. бб/1955.  
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Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Тарифни правилник, картице основних средстава, годишњи 
биланси, главна рачунска књига, завршни рачуни и платни 
спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Самостална угоститељска радња "Житни трг" у Зрењанину је 
основана 1. октобра 1954. године на предлог Радничког савета 
Угоститељског предузећа "Звезда". Она је добила основна 
средства од Угоститељског предузећа "Звезда" и у почетку је 
успешно пословала.612 
 Пословање Угоститељске радње престало је када је одлуком 
Народног одбора општине Зрењанин 1. јуна 1955. године 
стављена у ликвидацију са образложењем да је "превелик број 
таквих радњи које лоше послују".613 Она је исте године своја 
основна средства предала Самосталној угоститељској радњи 
"Шаран" у Зрењанину без накнаде.614 
 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 
 

Ф. 371    РЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 

- ЗРЕЊАНИН (?-?), 1955-1965.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 9; к. 38; 4,43 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
                                                
612  070, Ф. 370, Самостална угоститељска радња "Житни трг"-Зрењанин (1954-
1955), 1954-1955, Извештај о тромесечном пословању, бр. пред. бб/1955. 
613  Исто, Извештај о полугодишњем пословању, бб/1955. 
614  Исто, Уговор о преносу основних средстава, бб/1955. 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Планови и програми рада основних организација и 
општинских комитета, извештаји о политичкој ситуацији на 
територији среза, организација рада вечерњих политичких школа, 
деловање стране пропаганде, активност верских организација, 
праћење развоја организација СК на територији среза, кадровска 
политика, избори у друштвено-политичким организацијама, 
избори за органе власти, припрема за VII конгрес СКЈ, прослава 
40-годишњице КПЈ, СКОЈ-а и синдиката; политика награђивања, 
реаговања грађана на поједине мере као што је пораст цена, 
школовање и стрчно усавршавање учесника НОП-а, молбе и жалбе 
чланова СК и других грађана, дискусија о уставу, отпуштање 
радника и др.  
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до података када је почео са радом Срески 
комитет СКС у Зрењанину. 

Територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је административно-територијалну поделу 
земље. Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о 
подели територије НРС на општине градове и срезове 18. 
децембра 1954. године долази до формирања Народног одбора 
среза Зрењанин, који је поред своје територије обухватао и 
територије бивших срезова: Народног одбора среза тамишког и 
Народног одбора среза бегејског, оба са седиштем у Зрењанину. 
Тако је територијална надлежност новооснованог Среског 
комитета обухватала 38 општина и једну градску општину са 
посебним правима у Зрењанину.615 У свим општинама постојали су 
општински комитети (39 комитета), чији је рад пратио овај 
Комитет.  
 Законом о подручјима срезова и општина 1955. године 
проширује се територијална надлежност Среског комитета СКС 
Зрењанин на бивше срезове: Народног одбора среза јаша 
томићког у Јаша Томићу и Народног одбора среза потиског у 
Новом Бечеју, пошто су они припојени Народном одбору среза 
Зрењанин.616 Међутим, стварна надлежност му је била на 29 
општинских комитета, пошто је дошло до припајања великог броја 
мањих општина већим општинама. 
 Срески комитет СКС у Зрењанину пратио је реализацију 
планова и програма рада општинских комитета, као и њихов 
развој, организовао изборе у друштвено-политичким 

                                                
615  Службени гласник НРС, бр. 1/1955.  
616  Исто, бр. 56/1955, стр. 441. 
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организацијама и учествовао у организовању избора у основним 
организацијама и органима власти. Такође је пратио дискусије о 
нацрту Устава из 1963. године. Поред тога, био је укључен у 
праћењу кадровске политике, пратио је даље изграђивање Савеза 
комуниста, укључујући и идеолошко образовање комуниста, као и 
активност комуниста у општинским и омладинским 
организацијама, међунационалне односе, интервенисао за поднете 
жалбе појединаца и организација, пратио политику установа 
културе и школства и друго. 

На Седмом конгресу СКЈ, одржаном у Љубљани 22-26. 
априла 1958. године дат је подстицај даљем процесу 
деетатизације и развијању самоуправног социјалистичког 
система.617  
 Доношењем Закона о подручјима општина и срезова у НРС 
1959. године поново се повећава територијална надлежност овог 
Среског комитета. Народни одбор среза Зрењанин проширује се на 
територије срезова: НО среза кикиндског и НО среза 
новокнежевачког.618 Због новонасталих административно 
територијалних промена, у састав Среског комитета СКС Зрењанин 
улазили су следећи општински комитети: Зрењанин, Житиште, 
Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Перлез, Сечањ 
и Чока, са 67 насељених места.  
 Територијална надлежност Срескoг комитета СКС Зрењанин, 
одређена наведеним законом из 1959. године, задржана је до 
укидања 1965. године. Доношењем Уставног закона о укидању 
срезова у АП Војводини престаје са радом Скупштина среза 
Зрењанин.619 
 Нисмо дошли до података када је престао са радом Срески 
комитет СКС у Зрењанину. 
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Општинског комитета СКС у Зрењанину 
1971. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 

                                                
617  Архивист XXXIII, 1-2/1983, Регистратурски материјал форума и органа СКЈ, 
стр. 277. 
618  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
619  Службени гласник СРС, бр.7/1965, стр. 99. 
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Ф. 372   СКУПШТИНА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  

– ЗРЕЊАНИН (1955-1965), 1955-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 162; к. 655; 74,97 m 
Језик грађе: српски  
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: белешка о фонду 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Књиге записника Среског већа и Већа произвођача, 
деловодни протоколи, попис аката, именици за деловодне 
протоколе, азбучни именици персоналне службе, евиденција 
пријаве службеника, именични регистри радничких књижица, 
регистар полагања испита квалификације, регистар сведочанства, 
регистар занатских мајстора, контролници личних и породичних 
инвалида, матична књига просветних радника, матична књига 
установа и предузећа, буџетске књиге. Међу списима сачувани су 
следећи записници: заједничких седница Среског већа и Већа 
радне заједнице Скупштине, Савета за општу управу, Савета за 
рад и радне односе, Савета за просвету, културу и физичку 
културу, Савета за народно здравље, радног колектива, о 
прегледу административног пословања, о полагању испита за 
квалификоване раднике, Комисије за ревизију пројеката и други 
записници и извештаји. Списи који говоре о друштвено-
политичком и просветно-културном животу среза; поверљива и 
строго поверљива преписка, купопродајни, деобни и даровни 
уговори, оставине, грађевинске дозволе, регистрације занатских 
послова, радни стаж, картотека стручних кадрова општина у 
срезу, досијеи радника, катастар пијаћих вода по абецедном реду, 
ликвидационе листе по азбучном реду, грађевински пројекти, 
завршни рачуни, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Народни одбор среза Зрењанин у Зрењанину основан је 15. 
јануара 1955. године после ступања на снагу Закона о изменама и 
допунама Закона о подели територије НРС на општине, градове и 
срезове, а који је донет 18. децембра 1954. године.620 
Новоформирани Народни одбор среза Зрењанин обухватао је 

                                                
620  Службени гласник НРС, бр. 1/1955, стр. 2. 
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територију бивших срезова и то: НО среза бегејског и НО среза 
тамишког са 38 општина и једном градском општином у 
Зрењанину, са посебним правима. 

Општим Законом о уређењу општина и срезова ФНРЈ 1955. 
године дата је дефиниција, да је срез политичко-територијална 
организација самоуправљања радног народа и друштвено-
економска заједница општина и становника на свом подручју. 
Такође је овим Законом била предвиђена организација срезова. 
Надлежност народних одбора срезова била је регулисана 
статутом, који је доносио сваки срез.621  

По Закону о изменама и допунама Општег закона о уређењу 
општина и срезова из 1957. године, народни одбор среза чинили 
су изабрано Среско веће и Веће прозвођача. Среско веће је било 
представничко тело свих грађана у срезу, док је Веће произвођача 
било представничко тело произвођача запослених у производњи, 
транспорту и трговини на подручју среза. Грађани су у Већу 
произвођача били представљени сразмерно свом учешћу у 
друштвеном производу среза. Оба већа равноправно су 
учествовала у доношењу свих одлука среза, које се односе на 
расподелу и употребу вишка рада и на друге привредне послове. 
На заједничким седницама већа такође су бирани органи среза и 
вршено је постављање службеника. Одборнике у Среско веће 
бирали су из редова својих чланова општинска већа на подручју 
среза. Одборнике у Веће произвођача бирали су чланови Већа 
произвођача општина, који су изабрани у одговарајућој 
произвођачкој групи из редова чланова изабраног тела. Чланови 
Већа произвођача сваке општине изабрани у одговарајућој 
произвођачкој групи бирали су одборнике у Веће произвођача 
Скупштине среза сразмерно броју произвођача одговарајуће 
произвођачке групе на подручју општина. Свака општина је 
бирала најмање једног одборника у Веће произвођача среза у оној 
произвођачкој групи којој је припадала већина чланова Већа 
произвођача.622 

Надлежност Среског већа била је: да доноси прописе и 
друге акте у надлежности Скупштине среза, поништава или укида 
у границама закона прописе и друга акта ван управног поступка, 
да доноси прописе о унутрашњој организацији основних управних 
органа, да потврђује статуте општина. Надлежност Већа 
произвођача била је: да даје препоруке привредним 
организацијама за њихов рад и да одлучује о свим осталим 
питањима из своје надлежности. Оба већа на заједничким 
седницама имали су задатак да: бирају и разрешавају 

                                                
621  Службени лист ФНРЈ, бр. 26/1955, стр. 393-395. 
622  Исто, бр. 29/1957, стр. 553. 
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председника, потпредседника, судије и судије-поротнике 
подручних среских судова, бирају и разрешавају судије за 
прекршаје, бирају и разрешавају чланове Дисциплинског суда, 
именују и разрешавају секретара среза, бирају руководиоце 
управних органа, шефове инспекција и среског јавног 
првобраниоца. 

За проучавање појединих питања и претресања предлога 
скупштина, односно већа, Скупштина је образовала сталне и 
повремене комисије као што су биле: Комисија за избор и 
именовање (избор, именовање, постављење и разрешење), 
Комисија за друштвени надзор, Комисија за представке и 
притужбе грађана, организација и установа и Комисија за 
решавање о управним стварима из другостепене надлежности (у 
првом степену решавале су општинске скупштине). 

На основу Закона о изменама и допунама Закона о 
надлежности НОО и среза из 1957. године и статута Народног 
одбора среза Зрењанин, извршни органи среске скупштине су 
били савети који су се старали о извршењу закона, друштвених 
планова, одлука и других аката које је доносила скупштина. То су 
били следећи савети: за општу управу, за унутрашње послове, за 
привреду, за пољопривреду, за народно здравље и социјалну 
заштиту, за просвету и културу, за друштвени план и финансије и 
за урбанизам, комуналне послове и путеве.623 

Поред тога, у вршењу инспекцијских послова срески орган 
управе имао је инспектора, који је вршио непосредну инспекцију 
над применом савезних, републичких и среских прописа и мера, а 
за које је био овлашћен општински управни орган. Такође је НО 
среза имао среског судију за прекршаје који је водио 
административно-казнени поступак у првом степену и то за 
прекршаје за које је казна закона била прописана преко 15 дана 
или новчана казна преко 20 000 динара. Одлучивао је и за 
прекршаје који су били прописани савезним законима а који се 
односе на: удруживање, зборове или друге јавне скупове; на 
правни положај верских заједница; о промету ватреним оружјем и 
кретању на границама.624  

На основу Закона о подручјима општина и срезова у НРС 
1959. године територијална надлежност Среза проширила се на 
територије Народног одбора среза кикиндског и Народног одбора 
среза новокнежевачког. Тиме је овај Срез имао надлежност над 
следећим општинама: Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, 

                                                
623  Службени лист среза Зрењанин, бр. 1/1960, стр. 14-15. 
624  Службени лист ФНРЈ, бр. 29/1957, стр. 939-941. 
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Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Перлез, Сечањ и Чока, са 67 
насељених места.625  

За вршење управних послова били су утврђени следећи 
органи управе: основни органи управе, управне установе и 
дирекције. Основни органи управе имали су: Секретаријат за 
унутрашњу управу, Одељење за општу управу, Одељење за 
финансије, Одељење за привреду, Одељење за друштвене службе 
и Одељење за народну одбрану. Управне установе су чинили: 
Завод за план, Завод за статистику, Просветни педагошки завод и 
Уред за катастар. Од дирекција била је само Дирекција за 
путеве.626  

Свако од ових одељења имало је своје организационе 
јединице: одсеке и реферате. Одељење за општу управу имало је: 
Одсек за опште управне послове, Одсек за унапређење управе, и 
административну инспекцију и Реферат за рачуноводство и 
економат. Одељење за финансије имало је: Реферат за 
имовинско-правне послове, Одсек буџета и фондова и Одсек 
прихода. Одељење за привреду поделило је послове на: Реферат 
за привредну координацију, Реферат управно-правних послова, 
Одсек за опште привредне послове, Одсек за пољопривреду и 
Одсек за рад и радне односе. Одељење за друштвене послове 
састојало се из: Одсека за социјалну заштиту, Реферат за народно 
здравље, Санитарни инспекторат, Реферат за комуналне послове и 
стамбена питања и Одсек за просвету и културу. Одељење за 
народну одбрану имало је следеће организационе јединице: Одсек 
за организационе послове, Одсек за привреду и Реферат за 
предвојничку обуку. Завод за план вршио је следеће послове: 
израђивао је нацрте перспективних и годишњих планова среза, 
пружао је помоћ планским органима НО општина, припремао је 
годишње извештаје о извршеним плановима и предлагао је мере 
за њихово унапређење. Завод за статистику поделио је послове 
на: Одсек за привредну статистику и Одсек за друштвену 
статистику. Уреди за катастар постојали су у општинама: 1. У 
Зрењанину за подручје општина Зрењанин, Перлез, Нова Црња и 
Житиште; 2. у Новом Кнежевцу за подручје општина Нови 
Кнежевац  и Чоку; 3. у Јаша Томићу за подручје општина Јаша 
Томић и Сечањ; 4. у Кикинди за подручје општина Кикинда; 5. у 
Новом Бечеју за подручје општина Нови Бечеј. Просветно-
педагошки завод пратио је и проучавао рад, појаве и проблеме у 
области васпитања и образовања и вршио је надзор над школама 
и другим установама за васпитање и образовање. Дирекција за 
путеве бавила се изградњом и одржавањем путева трећег реда на 

                                                
625  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
626  Службени лист Среза Зрењанин бр. 1/1960, стр. 2. 
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подручју среза, организовала је изградњу нових и реконструкцију 
постојећих путева.627 

По Закону о организацији управе народних добара који је 
донела НРС 1959. године народни одбори среза имали су и јавног 
правобраниоца, који је заступао у имовинско-правним односима 
срез, општине на подручју среза, као и установе.628 

Доношењем Устава СФРЈ, као и уставног закона о 
спровођењу СР Србије, Народни одбор среза мења назив у 
Скупштина среза Зрењанин.629 Доношењем одлуке о проглашењу 
Уставног закона о укидању срезова у Аутономној покрајини 
Војводини почетком 1965. године, укидају се срезови на 
територији АПВ, односно престају са радом среске скупштине и 
њихови органи.630  

 
Историјат фонда: 

Није утврђено када је извршена примопредаја фонда, пошто 
је била смештена у истој згради где је и Историјски архив 
Зрењанин па је преузета без примопредајног записника. Године 
1972. извршено је излучивање финансијске документације којој је 
истекао рок чувања. Већи део фонда архивистички је сређен 
1979-1983. године, али накнадно припојена архивска грађа није 
сређена. Сређивање је извршено по принципу провенијенције 
тако де је период 1955-1958. године сређен по деловодним 
бројевима. Други део фонда 1958-1965. хронолошки по шифрама 
организационих јединица, а у оквиру шифре за сваку годину по 
деловодним бројевима.  

 
Степен сачуваности: 
 Списи су у потпуности сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 373   СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 

НАРОДА СРБИЈЕ  

- ЗРЕЊАНИН(?-?), 1955-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 14; к. 30; 6,30 m 

                                                
627  Исто, стр. 2-7. 
628  Службени гласник НРС, бр. 29/1959, стр. 474. 
629  Службени гласник СРС, бр. 14/1963. 
630  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
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Језик грађе: српски  
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Пленума, Председништва, Извршног одбора и 
општинских одбора; записници комисије: за друштвено 
управљање, за друштвене организације, за идеолошко-политички 
рад, за представке и предлоге, кадровске комисије и 
организационе, деловодни протоколи, књига задужења 
чланарине, извештаји о раду Пете конференције Среског одбора 
ССРН Србије, извештаји и анализе кадрова и општинских одбора, 
општа преписка, статистички извештаји, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до података када је почео са радом Срески 
одбори ССРНС у Зрењанину. 

Територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је административно-територијалну поделу 
земље, па је сходно томе 1955. године дошло до оснивања 
Среског одбора ССРН Србије у Зрењанину. Ступањем на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона о подели територије НРС на 
општине градове и срезове 8. јануара 1955. године, 
новоформирани Народни одбор среза Зрењанин обухватао је 
територију бивших срезова: НО среза бегејског и НО среза 
тамишког са 38 општина и једном градском општином.631 
Територијална надлежност Среског одбора ССРН Србије у 
Зрењанину поклапала се са територијом Народног одбора среза 
Зрењанин.  
 ССРН Југославије био је друштвено-политичка организација 
која је окупљала радне људе и њихове организације у борбени 
савез за изградњу социјализма и социјалистичког самоуправљања. 
Између IV (1953. г.) и V (1960. г.) Конгреса постао је масовна 
политичка организација која је усмеравала стваралачку активност 
грађана у управљању друштвеним пословима. На седницама 
својих органа разматрао је о свим друштвеним питањима и 
покретао је политичке иницијативе у свим областима друштвеног 
живота. Посебну активност имао је приликом избора представника 
у органима власти, разматрању кадровских питања и утврђивању 
мерила за одабирање кадрова; праћењу рада органа власти, 
самоуправних организација и заједница; креирао је услове за 

                                                
631  Службени гласник НРС, бр. 1/1955, стр. 2. 
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свестрано учествовање омладине и њених организација у 
друштвеном и политичком животу; пратио је информативни систем 
и радио је на обавештавању радних људи и грађана; радио је на 
развијању социјалистичке демократске свести, борио се за хумане 
односе међу људима, као и на отклањању појава које спутавају 
развитак социјалистичких самоуправних демократских друштвених 
односа или на било који начин наносе штету. Конференција за 
друштвену активност жена била је део Социјалистичког савеза, 
која се борила за побољшање друштвеног положаја жена.632 
 Органи ССРН Србије у Зрењанину били су: Конференција, 
Представништво, Пленум, Извршни одбор и Секретаријат. 

На основу Закона о подручјима општина и срезова у НРС 
1959. године територијална надлежност зрењанинског среза 
проширила се на територије Народног одбора среза кикиндског и 
Народног одбора среза новокнежевачког. Тиме је ССРН Србије у 
Зрењанину проширио надлежност над следећим општинама: 
Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови 
Кнежевац, Перлез, Сечањ и Чока, са 67 насељених места.633  

Нема података када је престао са радом Срески одбор 
ССРНС у Зрењанину. Рад друштвено-политичких организација 
пратио је административно-територијалну поделу земље. 
Доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о укидању 
срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 1965. године, 
укидају се срезови на територији АПВ, односно престају са радом 
среске скупштине и њихови органи.634  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Општинске конференције ССРН Србије у 
Зрењанину 10. октобра 1975. године регистратурски сређен. 
Архивистичко сређивање извршено је 1980. године по принципу 
провенијенције. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су потпуности сачуване.  
 
 
 

Ф. 374   СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ  

- ЗРЕЊАНИН (1955-?), 1955-1965. 

 

                                                
632  Мала енцикопедија Просвета, Просвета, Београд 1978, стр. 77. 
633  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
634  Исто, бр. 7/1965, стр. 99. 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 17; 2,00 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
  
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Матична књига службеника, деловодни протокол, записници 
са седница Среског комитета, планови и програми рада, извештаји 
о раду, реферати са конгреса, оганизација обележавања Дана 
младости, анализе избора руководства у омладинским 
организацијама, разни статистички извештаји, рад "Народне 
технике". 

 
Историјат ствараоца фонда: 
 Срески комитет Савеза омладине у Зрењанину почео је са 
радом на основу одлуке Секретаријата Среског комитета СКС у 
Зрењанину 1. марта 1955. године под називом Срески комитет 
Народне омладине у Зрењанину.635  

Територијална надлежност друштвено-политичких 
организација пратила је административно-територијалну поделу 
земље. После оснивања Народног одбора среза Зрењанин на 
основу Закона о изменама и допунама Закона о подели територије 
НРС од 8. јануара 1955, територијална надлежност Среског 
комитета Савеза омладине у Зрењанину поклапала се са 
територијом новоформираног Народног одбора среза Зрењанин, 
који је обухватао територију бивших срезова: НО среза бегејског и 
НО среза тамишког са 38 општина и једном градском општином.636 
Територија Народног одбора среза Зрењанин проширена је 
доношењем Закона о подручјима општина и срезова у НРС 1959. 
године637 на територије Народног одбора среза кикиндског и 
Народног одбора среза новокнежевачког. Самим тим 
територијална надлежност Среског комитета омладине у 
Зрењанину проширена је на следеће општине: Житиште, 
Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, 
Перлез, Сечањ и Чока, са 67 насељених места. 

                                                
635 

 070, Ф. 374, Срески комитет Савеза омладине-Зрењанин (1955-1965), 1955-

1965, Записник о прегледу архивске грађе, Досије фонда бр. 4/1. 
636  Службени гласник НРС, бр. 1/1955, стр. 2. 
637 Исто, бр. 51/1959, стр. 798. 
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 Улога Савеза омладине састојала се у: што ширем 
укључивању младих у политички и друштвени живот земље, 
развијању стваралачке активности и иницијативе у решавању 
актуелних проблема социјалистичког развитка, учествовању у 
борби за унапређење пољопривреде и преображаја села. Да би 
задовољио разноврсна интересовања младих људи, Савез 
омладине је подстицао и координирао акције организација у 
којима се окупљала омладина као што су: Народна техника, Савез 
спортова, Савез извиђачких организација, Савез планинара, 
Феријални савез и разна културно-уметничка друштва. Такође се 
залагао за развијање дечјих активности, а посебно се ангажавао 
на подстицању рада Савеза пионира. Од 1958. године настављена 
је организација великих омладинских радних акција, које су се 
показале као добар вид радног и политичког васпитања 
омладине.638 
 Променом назива Народна омладина Југославије у назив 
Савез омладине Југославије 1963. године, дошло је до промене 
назива Среског комитета Народне омладине у Зрењанину у Срески 
комитет Савеза омладине у Зрењанину.639 

Због недостатка података нисмо дошли до датума када је 
престао са радом Срески комитет Савеза омладине у Зрењанину, 
али доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о укидању 
срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 1965. године, 
укидају се срезови на територији АПВ, односно престају са радом 
среске скупштине и њихови органи.640  
  
Историјат фонда: 
 После укидања Среског комитета Савеза омладине у 
Зрењанину, фонд је пресељен у Покрајински комитет Савеза 
омладине Нови Сад од кога га је Архив преузео 1971. године. 
  
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 

Ф. 375   ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ,СРЕСКИ 

ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИНСКОГ 

- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1958-1965.* 

                                                
638  Мала енциклопедија Просвета, Просвета, Београд, 1978, стр. 82. 
639  Исто. 
640  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Срески 
одбор Црвеног крста-Зрењанин (1958-1965). 
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Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 11; 1,04 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: од великог значаја 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са редовних и ванредних седница Скупштине, 
Извршног одбора и Пленума, записници са седница општинских 
одбора, дописи и расписи виших форума, извештаји о раду 
општинских одбора, планови рада, извештаји о чланству, списи о 
раду разних течајева, за здравствено просвећивање; 
организовање акција прикупљања помоћи социјално угроженим 
породицама, добровољно давање крви, борба против туберкулозе 
и алкохолизма, завршни рачуни. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Нема податка када је почео са радом Срески одбор Црвеног 
крста у Зрењанину, али је познато да је територијална надлежност 
среских одбора Црвеног крста пратила административно-
територијалну поделу земље.  

Ступањем на снагу Закона о подручјима општина и срезова 
у НРС 1959. године и проширењем територије Народног одбора 
среза Зрењанин на територије Народног одбора среза кикиндског 
и Народног одбора среза новокнежевачког, дошло је до 
проширења територије Среског одбора Црвеног крста у 
Зрењанину. Самим тим територијална надлежност Среског одбора 
Црвеног крста у Зрењанину простирала се на следеће општине: 
Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови 
Кнежевац, Перлез, Сечањ и Чока, са 67 насељених места.641 
  На заједничкој седници Пленума Среског одбора Црвеног 
крста Зрењанин и Кикинда, одржаној 10. јануара 1960. године, 
изабрани су чланови Пленума, Извршног и Надзорног одбора. Том 
приликом извршена је реорганизација Среског одбора Црвеног 
крста Зрењанин, јер је наведеним Законом из 1959. године дошло 
до смањења општина, односно до смањења општинских одбора 
Црвеног крста у читавом зрењанинском срезу. На поменутутој 
седници пленума Среског одбора Црвеног крста извршена је 
децентрализација, тако што је тежиште рада пренето на 

                                                
641  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
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општинске одборе а дошло је и до поделе финансијских 
средстава. Тако је 50% прихода и исто толико чланарине остајало 
општинским одборима, а 50% је достављано Среском одбору ЦК 
Зрењанин. Општински одбори ЦК су били дужни да обезбеде 
потребан канцеларијски материјал месним одборима ЦК за 
свакодневно пословање.642  
 Из записника Извршног одбора сазнајемо да је Срески одбор 
суделовао у многим социјалним и здравственим акцијама: у борби 
против епидемија, у предавањима о хигијени, у борби против 
алкохолизма, у борби против туберкулозе, добровољном давању 
крви, у прикупљању половне одеће и животних намирница за 
социјално угрожене, прикупљању помоћи пострадалим од 
земљотреса у Скопљу, отварању ђачких кухиња и организацији 
летовања. Ради здравственог просвећивања становништва и 
подизања нивоа здравствене културе организовао је курсеве за 
кућну негу болесника, семинаре о држању курсева прве помоћи и 
предавања сеоској омладини, као и набавку стручне литературе. 
Поред тога, пратио је рад општинских месних одбора и издавао им 
упутства за спровођење плана и програма. 
 Срески одбор ЦК среза зрењанинског радио је до 26. 
децембра 1964. године, када је на ванредној седници проширеног 
пленума донета одлука да престане са радом 31. децембра 1964. 
године, да се формира Ликвидациона комисија, да се финансијска 
средства и санитетски материјал расподеле општинским одборима 
и да се списи предају Општинском одбору Црвеног крста у 
Зрењанину.643 Ликвидациони поступак је трајао до 24. априла 
1965. године.644  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1969. године од Општинског одбора ЦК у 
Зрењанину у несређеном стању. Регистратурско сређивање 
извршено је 1972. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 

Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 

                                                
642  070, Ф. 375, Главни одбор Црвеног крста Србије Срески одбор среза 
зрењанинског-Зрењанин (?-1965), 1958-1965, Записник са заједничке седнице 
пленума 1960. године, бр. к. 1, бр. пред. 1. 
643  Исто, Записник са седнице проширеног пленума 1964. године. 
644  Исто, Записник Ликвидационе комисије 1965. године. 
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Ф. 376   ОПШТА СТАМБЕНА ЗАДРУГА "НОВИ ДОМ" 

- ЗРЕЊАНИН (?-1970), 1955-1970. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 6; к. 5; 0,71 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема  
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Управног и Надзорног одбора, 
спискови чланова Задруге, молбе за пријем у Задругу, спискови 
уплаћених удела задругара, откази удела чланова, уговори за 
извођење радова са члановима, општа преписка, завршни рачуни, 
финансијска документација са платним списковима. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до податка када је почела са радом Општа 
стамбена задруга "Нови дом" у Зрењанину. 

На седници Управног одбора 27. децембра 1957. године 
донета је одлука да се у оквиру задруге оснује самостална 
занатска радионица гатера.645 Исте године отворена је и столарска 
радионица. Било је предлога почетком 1959. године да се 
организује зидарска и тесарска секција, али овај предлог Управни 
одбор није прихватио.646 Задруга је за своје чланове, под 
повољним условима, организовала 24. априла 1959. године израду 
цигала.647  

Управни одбор је на својој седници од 28. децембра 1960. 
године донео одлуку да се при Задрузи оснују следеће секције: 
молерска, фарбарска и електричарских инсталатера. Такође је 
одлучено да се приступи изради ролетни.648 

Задруга је најпре носила назив Стамбена задруга "Нови дом" 
у Зрењанину, да би доношењем нових Правила пословања 
почетком 1960. године променила назив у Општа стамбена задруга 
"Нови дом" у Зрењанину.649 

                                                
645  070, Ф. 376, Општа стамбена задруга "Нови дом"–Зрењанин (?-1970), 1955-
1970, Књига записника са седница Управног и Надзорног одбора 1957-1961. 
646  Исто, стр. 142. 
647  Исто, стр. 156. 
648  Исто, стр. 264. 
649  Службени гласник НРС, бр. 32/1960, стр. 600. 
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Поред регистроване делатности, 1961. године Задруга је 
почела да се бави печењем цигле за своје чланове.650 

Општу стамбену задругу "Нови дом" у Зрењанину Народни 
одбор општине Зрењанин, на одвојеним седницама Општинског 
већа и Већа произвођача од 19. марта 1963. године, је ставио у 
редовну ликвидацију, зато што је последње две године пословала 
са губицима. Овом приликом изабрана је Ликвидациона комисија 
која је спроводила ликвидацију до 1970. године.651  

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 26. септембра 1974. године од Опште 
стамбене задруге "Нови дом" у Зрењанину. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 377   БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО 

- ЗРЕЊАНИН (1955-1959), 1955-1960.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 4; 0,49 м 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Управног одбора и Радне заједнице; 
Правила рада, Правилник о утврђивању радних места, Тарифни 
правилник, разни уговори, извештаји о раду, персонална 
документа, извештаји о стању књиговодстава код чланова бироа, 
завршни рачун, платни спискови.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
650  Исто, бр. 14/1961, стр. 210. 
651  070, Ф. 376, Општа стамбена задруга "Нови дом"-Зрењанин (?-1970), 1955-
1970, Решење НОО Зрењанин о ликвидацији, к. Ликвидациони списи. 
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Биро 
за унапређење привредно-рачунског сектора и књиговодствене службе среза 
зрењанинског-Зрењанин (1955-1960). 
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 Биро за књиговодство у Зрењанину основан је на основу 
решења које је донео Народни одбор среза зрењанинског 11. 
августа 1955. године. Први назив је био Биро за унапређење 
привредно рачунског сектора и књиговодствене службе среза 
зрењанинског у Зрењанину. Циљ оснивања Бироа био је 
организација и унапређење привредно рачунског сектора и 
оспособљавање кадрова за вршење провредно рачунске 
службе.652 
 Народни одбор среза зрењанинског је 4. августа 1955. 
године усвојио и одобрио Правила рада Бироа, којима су били 
прецизирани задаци и делокруг рада Бироа а то је: инструисање 
свих привредних организација чланова Бироа за рачуноводствено 
пословање; обављање књиговодствене службе код привредних 
организација, самосталних трговачких и угоститељских радњи 
чланица Бироа; оспособљавање кадрова за вршење привредно 
рачунске службе у привредним организацијама, чланицама Бироа, 
пријемом у службу првенствено ученика који су завршили 
економску школу; обављање финансијских ревизија и економских 
анализа на захтев привредних организација чланица Бироа; и 
обављање других финансијских и књиговодствених услуга 
привредним организацијама чланицама Бироа. Своје задатке је 
спроводио давањем писмених и усмених тумачења и објашњења у 
погледу примене прописа из области привредно рачунске службе 
по привредним гранама, организовањем и одржавањем стручних 
састанака и дискусија, оспособљавањем постојећих и нових 
кадрова за вођење књиговодства у привредним организацијама, 
израдом завршних рачуна, заступањем пред трећим лицем као што 
је заступање на конкурсу за добијање кредита код Народне банке 
ФНРЈ.653 Чланица Бироа могла је да буде свака привредна 
организација, установа са самосталним финансирањем и 
друштвена организација и њихова предузећа са територије Среза 
зрењанинског. Чланови су могли да постану тек након склапања 
уговора са Бироом. 
 Биро за унапређење привредно рачунског сектора и 
књиговодствене службе среза зрењанинског у Зрењанину престао 
је да ради као установа са самосталним финансирањем 
доношењем решења НО среза Зрењанин 28. септембра 1956. 
године да би ушао у састав новооснованог привредног Предузећа 
за унапређење књиговодства среза Зрењанин у Зрењанину.654 На 
основу усвојених Правила о организацији и пословању Бироа 
крајем 1956. године дошло је до промене назива у: Биро за 
                                                
652  070, Ф. 377, Биро за књиговодство–Зрењанин (1955-1959), 1955-1960, 
Решење НО среза зрењанинског о оснивању, бр. к. 2, бр. пред. 4/1955. 
653  Исто, Правила рада Бироа, бр. пред. 3. 
654  Исто, Решење НО среза Зрењанин, бр. пред. бб/1956. 
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књиговодство у Зрењанину. Овим Правилима Биро је добио 
својства правног лица са организацијом по секторима.655 
 Закључењем Уговора са Бироом за књиговодство у 
Зрењанину, половином 1957. године основана је испостава Бироа 
за књиговодство у Новом Бечеју, која је носила назив Бироа за 
књиговодство Зрењанин у Новом Бечеју.656 
 На основу Уредбе о престанку предузећа и радњи коју је 
донела влада ФНРЈ657 крајем 1959. године Народни одбор општине 
Зрењанин доноси решење о ликвидацији.658  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Бироа за књиговодство у Зрењанину 8. 
априла 1960. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 378   ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН 

- ЗРЕЊАНИН (1952-1962), 1952-1962. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 12; к. 38; 4,40 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
Записник скупштинске седнице, деловодни протоколи, 

именични регистри за квалификоване и полуквалификоване 

                                                
655  Исто, Правила о организацији и пословању Бироа, бр. пред. бб/1956. 
656  Исто, Решење о допуни Правила Бироа, бр. пред. 500/1977. 
657  Службени лист, бр. 51/1953 и 8/1954. 
658  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о редовној ликвидацији, Књига записника са 30. седнице 
Општинског већа из 1959. године, бр. књ. 26. 
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раднике у трговини, именични регистар радника у трговини са 
стручном спремом, регистар привредних организација и чланова 
Коморе, матична књига радника, делимични записници седница 
Управног одбора, записници са седница секција, спискови чланица 
Коморе, подаци о стању трговачке мреже и снабдевању, извештаји 
о раду Коморе и појединих трговачких организација, општа 
преписка, преписка са Покрајинском трговачком комором, 
гаранције за доделу краткорочних и дугорочних кредита 
трговачким организацијама, сагласност за рад привредних 
организација које се баве прометом робе, договори о ценама, 
интервенције Коморе за набавку дефицитарне робе, огревног и 
грађевинског материјала; персонални досијеи службеника и 
радника, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Трговинска комора среза Зрењанин у Зрењанину основана 
је 1. септембра 1952. године на основу Уредбе о оснивању 
трговинских и угоститељских комора од 11. јуна 1952. године под 
називом Трговинска комора за срезове Тамиш, Бегеј, Јаша Томић и 
град Зрењанин у Зрењанину.659 Уредба је омогућавала оснивање 
јединствене коморе за подручје више срезова односно града (чл. 
5).660  

Чланови Коморе су била привредна предузећа и друге 
привредне организације са подручја среза, односно града, који су 
учествовали у промету робом (трговинска предузећа, шпедитерска 
предузећа, предузећа за ускладиштење робе, производна 
предузећа, пољопривредна добра, задруге и друге задружне 
организације), а чланство у Комори је било добровољно. Делокруг 
и задатак Коморе био је: да ради на унапређењу трговинске 
делатности, да даје савете и мишљења својим члановима по 
разним питањима из трговинске делатности, да представља и 
заступа потребе и интересе трговине пред државним органима као 
и према привредним организацијама других грана привреде, да 
прати развој робног промета на свом подручју, да се стара о 
стручном оспособљавању кадрова и у том смислу организује 
школе и да обавља неке послове из надлежности државних органа 
као што су послови у вези са организовањем полагања стручних 
испита.661 

Веће произвођача НО Зрењанин, на предлог Савета за 
привреду, 29. јуна 1954. године донело је одлуку о промени 
                                                
659  Службени лист ФНРЈ, бр. 31/1952. 
660  070, Ф. 378, Трговинска комора среза Зрењанин-Зрењанин (1952-1962), 
1952-1962, Захтев Коморе Градском народном одбору, Привредном одељењу у 
Зрењанину за регистрацију, бр. к. 1, бр. пред. 1.  
661  Службени лист ФНРЈ, бр. 31/1952. 
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назива дотадашње Трговинске коморе за срезове Тамиш, Бегеј, 
Јаша Томић и град Зрењанин у назив Трговинска комора Зрењанин 
и предложило је да се донесе нови статут. Комора је и даље 
обухватала подручје града Зрењанина и територију Народних 
одбора срезова: "Бегеј", "Тамиш" и "Јаша Томић".662 

Укидањем Народних одбора срезова: "Тамиш", "Бегеј" и 
"Јаша Томић", и укидањем статуса града Зрењанина, односно 
формирањем општине Зрењанин, долази до формирања 1955. 
године Среза зрењанинског.663 Због насталих административно-
теририторијалних промена долази до реорганизације Коморе. 

Доношењем Закона о удруживању и пословној сарадњи у 
привреди 2. јула 1960. године у трговинске коморе, поред 
трговинских привредних организација за трговинске услуге, 
прописано је да се обавезно учлањују и земљорадничке задруге 
које имају трговинске пословне јединице (продавнице, откупне 
станице и др.).664 
 Задаци Коморе били су: спровођење у живот закона о 
удруживању и пословној сарадњи у привреди, пружању смерница 
за што рентабилније пословање и максимално повећање промета, 
давање упутства за модернизацију трговачке мреже ширењем 
продавница за самопослуживање на територији среза, указивање 
на потребе спајања малих и стварања великих трговинских 
организација, праћење кретања робе на тржишту и школовање и 
стручно усавршавање кадрова у трговини.665 
 Према Статуту Трговинске коморе среза Зрењанин, донетом 
1961. године, у Комору су се обавезно учлањивале све трговинске 
привредне организације, привредне организације за трговинске 
услуге, као и друге привредне организације предвиђене 
прописима. Комором су управљали чланови Коморе преко 
представника које бирају њихови највиши органи. Органи Коморе 
били су: Скупштина, Управни одбор, Председништво, Надзорни 
одбор, Стручне секције, Стручни одбори и комисије и Испостава. 
Свака привредна организација, чланица Коморе, бирала је 
одређени број представника у Скупштину пропорционално броју 
запослених радника. Председништво су сачињавали председник, 
секретар и до 7 чланова Управног одбора, које је бирао Управни 

                                                
662  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о одобрењу рада, Књига записника са седница Већа произвођача 
1953-1954. године, бр. књ. 17. 
663  Службени гласник НРС, бр. 1/1955. 
664  Службени лист ФНРЈ, бр. 28/1960, стр. 587. 
665  070. Ф. 378, Трговинска комора среза Зрењанин-Зрењанин (1952-1962), 
1952-1962, Записник VIII редовне СкупштинеТрговинске коморе среза Зрењанин, 
Књига записника скупштинских седница 1961. 
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одбор из своје средине. Председништво је обављало оне послове 
које му је Управни одбор преносио у надлежности.666  

Стручне секције је Комора формирала ради унапређења 
појединих струка трговине и оне су разматрале питања и доносиле 
су препоруке које су биле од значаја за струку. У појединим 
секцијама били су образовани Одбори секције у чијој надлежности 
је било припремање састанака секције и старање о извршењу 
препорука секције. Стручни одбори су били саветодавни органи 
Коморе и као стални органи разматрали су стручна питања од 
значаја за све или више трговинских струка. Испоставе је 
оснивала Комора за подручје једне или више општина, а одлуку о 
оснивању доносио је Управни одбор. При Комори је радио и Суд 
части, који је доносио одлуке у случајевима повреде добрих 
пословних обичаја и повреде закључака Коморе.667  
 Ради лакшег разматрања стручне проблематике Комора је 
1961. године имала следеће стручне секције: Секцију за промет 
индустријско-прехрамбене робе, Секцију за промет текстилом и 
текстилном галантеријом, Секцију за промет гвожђарском робом и 
металном галантеријом, Секцију за промет огревним и 
грађевинским материјалом, Секцију за промет стоке и сточних 
производа и Секцију за промет ратарских и пољопривредних 
производа. Поред тога што је свака секција имала свој одбор, 
постојали су и следећи одбори: Одбор за организацију и 
унапређење робног промета, Одбор за школство и кадрове, Одбор 
за радничко и друштвено управљање и Одбор за финансијска 
питања, платни систем и инвестиције.668 
 Трговинска комора у Зрењанину је радила до доношења 
Закона о образовању јединствених привредних комора 1962. 
године.669 Тако је уместо свих постојећих комора (Занатске, 
Трговачке, Угоститељске и Пољопривредно-шумарске коморе и 
Среског савеза земљорадничких задруга) у Зрењанину основана 
Среска привредна комора.670 
 
Историјат фонда:  
 Фонд је преузет од Среске привредне коморе Зрењанин 
1965. године. Приликом израде ове свеске Водича кроз архивске 
фондове дошло је до спајања фонда Ф. 336, Трговинска комора за 
срезове Тамиш, Бегеј, Јаша Томић и град Зрењанин - Зрењанин 

                                                
666  Исто, Статут Коморе. 
667  Исто. 
668  Исто, Извештај о раду за 1960. годину. 
669  Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1962, стр. 346.  
670  Службени лист среза Зрењанин, Одлука о образовању Среске привредне 
коморе са седиштем у Зрењанину, бр. 14/1962. 
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(1952-1955), 1952-1955. са овим фондом, зато што се ради о 
једном фонду који је мењао само назив.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
  
 
 
 

Ф. 379   ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 

"СЛОГА" 

- НОВО МИЛОШЕВО (1954-1958), 1955-1958.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 1; 0,16 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Деловодни протокол, књига обрачуна са задругарима, 
записници контролног органа, ивестициони елаборати за 
грађевинске објекте и пољопривредне машине, грађевинске 
дозволе и планови, гаранције за инвестиционе зајмове, платни 
спискови.  

 
Историјат ствараоца фонда: 

Земљорадничка произвођачка задруга "Слога" из Новог 
Милошева настала је реорганизацијом СРЗ "Слога" у Новом 
Милошеву 1954. године у другу врсту земљорадничких задруга671 
по чл. 6 Уредбе о имовинским односима и реорганизацији 
сељачких радних задруга.672 

По Уредби о земљорадничким задругама, коју је донело 
Савезно извршно веће 26. јануара 1954. године,673 на седници 
Задружног савета од 11. новембра 1954. године, Задруга је 

                                                
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредна произвођачка задруга "Слога"-Ново Милошево (1955-1958). 
671  070, Ф. 379, Земљорадничка произвођачка задруга "Слога"-Ново Милошево 
(1954-1958), 1955-1958, Ревизиони налаз Среског савеза земљорадничких 
задруга из Кикинде, бр. к. 3, бр. пред. 500/1957. 
672  Службени лист ФНРЈ, бр. 14/1953. 
673  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954, стр. 101. 
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усвојила нова Правила рада по којима је предмет пословања 
Задруге био: организовање пољопривредне производње на 
целокупном земљишту Задруге, као и остале пољопривредне 
делатности повезане са производњом Задруге. Тада је промењен 
назив Задруге у Земљорадничка произвођачка задруга "Слога" у 
Новом Милошеву.674  

Задруга је радила само четири године. Доношењем решења 
НОО Ново Милошево бр. 04-6700/58, од 23. августа 1958. године, 
Земљорадничка произвођачка задруга "Слога" у Новом Милошеву 
припојена је Пољопривредном предузећу "Братство" у Новом 
Милошеву.675 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Земљорадничке задруге из Новог 
Милошева 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 

Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 
 
 
 

Ф. 380   ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 

"ГРМЕЧ" - КРАЈИШНИК (1954-1962), 1953-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 25; к. 2; 0,62 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница органа управе, деловодни протокол, 
регистри уз деловодни протокол, књига чланских удела, књиге 
ратарских бригада, разни обрачуни, зараде радника. 

                                                
674  Исто, Решење НО среза потиског у Новом Бечеју о реорганизацији Задруге, к. 
бр. 3, бр. пред. бб/1955. 
675  Исто, Решење Окружног привредног суда у Зрењанину о уношењу података у 
задружни регистар, бр. пред. 621/1958. 
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Историјат ствараоца фонда:  

Земљорадничка произвођачка задруга "Грмеч" у Крајишнику 
почела је да ради 1954. године. По Уредби о земљорадничким 
задругама, коју је донело Савезно извршно веће 26. јануара 1954. 
године,676 СРЗ "Грмеч" у Крајишнику је на одржаној Скупштини 
задругара 1. августа исте године усвојила нова задружна правила 
којима је извршена трансформација Задруге.677 Сходно наведеној 
Уредби регулисани су имовински односи између чланова задруге и 
земљорадничке задруге, услови учлањења у задругу, расподела 
добити и оснивање самосталних погона. Усвајањем Правила рада 
нова задруга је изабрала нову управу и добила је назив 
Земљорадничка произвођачка задруга "Грмеч" у Крајишнику.  

Земљорадничка произвођачка задруга "Грмеч" у Крајишнику 
се спојила 1. јануара 1962. године са Земљорадничком задругом 
"Победа" Крајишник и наставила да ради под називом 
Земљорадничка задруга "Грмеч" у Крајишнику, која и данас 
ради.678  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Земљорадничке задруге "Грмеч" из 
Крајишника 1973. године, а следеће године извршено је 
сређивање фонда.  
 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 381   ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "7. ЈУЛИ" 

– ТОМАШЕВАЦ (1953-1961), 1955. 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,11 m   
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 

Категоризација: /  
                                                
676  Службени лист ФНРЈ, бр. 5/1954, стр. 101. 
677  070, Ф. 380, Земљорадничка произвођачка задруга "Грмеч"-Крајишник (1954-
1962), 1953-1959, Књига записника Скупштине задругара 1953-1959. 
678  070, Досије регистратуре, бр. 615, Допис Историјском архиву Зрењанин, бр. 
9/2. 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Списи о арондацији, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Пољопривредна задруга "7. јули" у Томашевацу почела је да 
ради после реорганизације Сељачке радне задруге "7. јули" у 
Томашевацу 1953. године.679  

Пољопривредна задруга "7. јули" из Томашевца је радила до 
почетка 1961. године када је припојена Земљорадничкој задрузи у 
Томашевацу.680 
  
Историјат фонда: 
 Нисмо дошло до података када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 
 

Ф. 382   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗАДРУГА ЗА ОДГОЈ И ТОВ 
РАСНИХ СВИЊА "ВОЈВОДИНА" 

- ЗРЕЊАНИН (1955-1964), 1955-1964.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 9; к. 4; 0,58 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Скупштине, Задружног савета и Управног одбора; 
деловодни протокол, спискови задругара, књига удела, матичне 
књиге службеника и задругара, главна збирна књига, Правила 

                                                
679  070, Досије регистратуре, бр. 1030, Подаци о установама, предузећима и 
организацијама, бр. 3/3. 
680  Службени гласник НРС, Упис у задружни регистар, бр. 6/1961, стр. 107. 
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Специјализована задруга за одгој и тов свиња "Војводина"-Зрењанин (1955-
1964). 
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Задруге, записници Радничког савета, општа преписка, 
персонална документа, завршни рачуни, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Специјализована задруга за одгој и тов расних свиња 
"Војводина" у Зрењанину основана је одлуком Скупштине 
задругара од 27. априла 1955. године, а НО среза Зрењанин 6. 
априла исте године одобрио је рад и Правила пословања ове 
Задруге решењем бр. 5187/55. Задруга је првобитно пословала 
само са члановима Задруге, а од 19. јануара 1957. године по 
одобрењу НОО Зрењанин и са трећим лицима. Делокруг 
пословања била је територија општине Зрењанин и са тог 
подручја 1957. године имала је 191 члана, од којих 14 није имало 
уплаћене уделе.681 
 Органи Задруге су били: Скупштина задругара, Задружни 
савет и Управни одбор.682  
 Специјализована задруга за одгој и тов расних свиња 
"Војводина" у Зрењанину  стављена је у ликвидацију решењем бр. 
05-16892/61-1, Скупштине општине Зрењанин од 1. јуна 1962. 
године, а ликвидациони поступак је трајао до 30. јуна 1964. 
године.683  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Ликвидационе комисије Специјализоване 
земљорадничке задруге за тов свиња "Војводина" из Зрењанина 
1964. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 383   СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА  
- ЗРЕЊАНИН (1955-1962), 1955-1962. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 14; к. 35; 4,15 m 
Језик грађе: српски 

                                                
681  070, Ф. 382, Специјализована задруга за одгој и тов расних свиња 
"Војводина"-Зрењанин (1955-1964), 1955-1964, Записник сачињeн 1958. године 
о извршеном прегледу пословања Задруге 1957. године, бр. к. 12.  
682  Исто, Правила рада из 1960. године. 
683  Исто, Решење СО Зрењанин о ликвидацији Задруге, Досије фонда, бр. 3/2.  
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Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, именични регистри уз деловодни 
протокл, записници Управног одбора, Председништва и 
Скупштине; општа преписка, гаранције за инвестиционе зајмове, 
персонални досијеи службеника, завршни рачуни, платни 
спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Срески савез земљорадничких задруга у Зрењанину настао 
је почетком 1955. године са насталим променама у 
административно-територијалној подели земље доношењем 
Закона о изменама и допунама закона о подели територије НРС на 
општине, градове и срезове, односно спајањем народних одбора 
срезова бегејског и тамишког у Зрењанински срез.684 У вези са тим 
дошло је до спајања Среског савеза земљорадничких задруга 
"Бегеј" и Среског савеза земљорадничких задруга "Тамиш" и до 
формирања Среског савеза земљорадничких задруга у Зрењанину, 
доношењем решења Народног одбора среза зрењанинског бр. 
2329/1955, од 28. фебруара 1955. године.685 
 Срески савез земљорадничких задруга у Зрењанину је био 
основни савез у који су се удруживале задружне организације са 
подручја среза Зрењанин. Циљ Савеза је био да помаже развитак, 
рад и организационо јачање пољопривредних задруга. Ради 
остваривања овог циља, Савез је обављао следеће послове: 
проучавао је организацију управљања, производњу, рад и 
резултате пословања земљорадничких задруга, координирао је 
рад земљорадничких задруга и пружао стручну помоћ; путем 
конференција, саветовања и семинара разматрао проблематику из 
текућих пословања и примену законских прописа; у сарадњи са 
другим организацијама и установама радио је на културном 
уздизању села, старао се о правилној организацији и спровођењу 
задружне ревизионе службе, старао се о стручном усавршавању 
кадрова земљорадничких задруга, пропагирао је штедњу на селу 
организовањем штедно-кредитног пословања земљорадничких 
задруга, радио је на чвршћем повезивању пословања 
земљорадничких задруга и индивидуалних произвођача, 
прикупљао је, сређивао и анализирао успехе и проблеме како би 
                                                
684  Службени гласник НРС, бр. 1/1955. 
685  070, Ф. 383, Срески савез земљорадничких задруга-Зрењанин (1955-1962), 
1955-1962, Решење Окружног привредног суда у Зрењанину о регистрацији 
Задруге, Досије фонда, бр. 4/2. 
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издавао смернице у правцу потребе села и сарађивао је са 
покрајинским, републичким и савезним задружним 
организацијама. Одлуке које је доносио Савез биле су обавезне за 
све чланице. У циљу остваривања својих задатака оснивао је 
предузећа и привредне установе, сарађивао је са другим 
пољопривредним установама и сличним организацијама.686 
 Чланство у Савезу је било обавезно и факултативно. 
Обавезно је било за све земљорадничке задруге општег типа, за 
све пољопривредне произвођачке задруге и за специјализоване 
задруге, чија је делатност била пољопривредног карактера. 
Факултативно чланство је било за пословне савезе и установе које 
су оснивале земљорадничке задруге или групе земљорадничких 
задруга. Пре ступања у Савез чланице су морале најпре да се 
региструју у задружни регистар или регистар привредних 
организација или установа. За пријем у чланство, задружне 
организације или установе подносиле су писмену пријаву са 
прописаним прилозима Управном одбору Савеза, плаћањем једног 
удела и потписивањем приступне изјаве. Из чланства Савеза су 
могле иступити само организације чије је чланство факултативно. 
Међутим, Управни одбор Савеза могао је да искључи чланице ако 
у предвиђеном року не испуњавају обавезе. Чланство је 
престајало и ликвидацијом пољопривредних организација. 
Правилима Савеза била су предвиђена права и дужности 
чланица.687  
 Органи Савеза били су: Скупштина, Управни одбор и 
Ревизиона комисија. Скупштину су чинили изабрани делегати 
учлањених задружних организација и чланови Управног одбора 
Савеза. Управни одбор је из својих редова бирао Председништво 
које су чинили председник, потпреседник, секретар и 4 члана 
Управног одбора. Ревизиона комисија као орган Савеза, пратила је 
и контролисала материјално-финансијско пословање, контолисала 
је завршни рачун и подносила је извештај Скупштини.688  
 Извесне измене у Правилима пословања извршио је Савез 
после доношења Уредбе о изменама и допунама уредбе о 
земљорадничким задругама.689 Овом Уредбом укинуто је чланство 
на бази удела и јемства и прешло се на пријем чланова на основу 
минимума економске сарадње. Овај вид сарадње је допринео 
осипању чланства.  

Срески савез земљорадничких задруга у Зрењанину је 
радиo до доношења Закона о образовању јединствених 

                                                
686  Исто, Правила рада из 1957. године. 
687  Исто. 
688  Исто. 
689  Службени лист ФНРЈ, бр. 10/1961, стр. 248. 
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привредних комора 1962. године.690 Уместо свих постојећих 
комора (Занатске, Трговачке, Угоститељске и Пољопривредно-
шумарске коморе, и Среског савеза земљорадничких задруга) у 
Зрењанину је основана Среска привредна комора.691 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет заједно са фондом Среске привредне 
коморе Зрењанин 1965. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
 
 
 

Ф. 384   СТОЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИПА"  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1973), 1955-1973. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 26; к. 28; 3,75 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

Записници са седница органа управе, општа преписка, 
тужбе за принудно поравњање, разне тужбе, записници о јавном 
надметању, картице основних средстава, документа о личним 
дохоцима. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Оснивач Столарског предузећа "Липа" у Зрењанину била је 
Земљорадничка задруга у Зрењанину, која је донела решење о 

                                                
690  Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1962, стр. 346.  
691  Службени лист среза Зрењанин, Одлука о образовању Среске привредне 
коморе са седиштем у Зрењанину, бр. 14/1962. 
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оснивању 1. децембра 1954. године. Први назив је био Самостална 
столарска радња "Липа" у Зрењанину.692 
 Новооснована Столарска радња је била занатска 
организација, која се бавила производњом столарске робе и 
вршила је услуге по поруџбини. Поред грађевинарске столарије, 
производила је и уметничку столарију.693  
 Након две и по године успешног пословања 1957. године, 
Радионица је поднела захтев НОО среза Зрењанин да јој одобри 
нова Правила пословања и да јој призна статус предузећа. Тада је 
Радионица променила назив у Столарско предузеће "Липа". 
Пословање предузећа састојало се у: изради намештаја свих 
врста, грађевинске столарије, израда свих врсти ролетни, као и 
тапетарски и фарбарски послови.694 

На седници Радничког савета Столарског предузећа "Липа" 
одобрена је одлука Радничког савета Занатског предузећа "Наш 
дом" Зрењанин о издвајању њене економске јединице за 
столарску радиност и припајању Столарском предузећу "Липа".695 

У току 1962. године Предузеће се знатно машински 
опремило куповином и преузимањем машина од Фабрике 
намештаја "Жарко Зрењанин" и Грађевинско индустријског 
комбината "Банат" из Зрењанина.696  

Због пословања Предузећа са губицима наредних година, 
28. децембра 1966. године СО Зрењанин је донела одлуку о 
увођењу принудне управе.697 Половином наредне године на 
седници Принудног одбора је донета одлука да се изврши 
реорганизација предузећа како би се променила пословна 
политика.698 Међутим, Предузеће није имало техничке услове за 
успешно пословање, јер је имало погоне на две локације, а није 
имало ни просторије за тзв. шприц одељење и одељење за 
политирање, које је изгорело 1958. године. Због тога су вођени 
преговори да се припоји Индустрији намештаја "Жарко Зрењанин" 

                                                
692  070, Ф. 384 Столарско предузеће "Липа" - Зрењанин (1954-1973), 1955-1973, 
Правила рада Самосталне столарске радње "Липа" у Зрењанину, бр. пред. 
13/1955. 
693  Исто. 
694  Исто, Захтев упућен НОО среза Зрењанин, бр. пред. 20/1957. 
695  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о припајању економске јединице Столарском предузећу "Липа" 
Зрењанин, бр. пред. 12577/1962. 
696  070, Ф. 384 Столарско предузеће "Липа"–Зрењанин (1954-1973), 1955-1973, 
Записници са седница Управног одбора 1962. године, к. Записници са седница 
Управног одора, бр. пред. бб/1962. 
697  Исто, Извештај о раду принудне управе, бр. пред. 01-23/1968. 
698  Исто, Записник са седнице Принудног одбора од 20. јуна 1967, бр. пред. 01-
23/1968. 
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у Зрењанину. До интеграције није дошло, јер је Индустрија 
намештаја припремала реконструкцију у току 1969. године.699 

Предузеће је наставило да послује, али је све више 
производило губитке, па је на седници Пословодног одбора од 1. 
октобра 1970. године упућен захтев Скупштини општине 
Зрењанин за отварање стечајног поступка. Стечај је трајао до 
половине 1971. године.700 

Столарско предузеће "Липа" је 14. фебруара 1973. године 
поднело захтев Окружном привредном суду у Зрењанину захтев за 
закључивање стечајног поступка, пошто је целокупну своју 
имовину продало и измирило сва потраживања.701 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1973. године од Столарског предузећа у 
стечају "Липа" из Зрењанина. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 385   "КООПЕРАТИВА" ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП, 

ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА 

- ЗРЕЊАНИН (1955-1959), 1955-1959. 

 
 
Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 10; к. 5; 0,79 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, матична књига радника и 
службеника, нормативна акта, персонална документа, записници 
Управног одбора и Радничког савета; платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
699  Исто, Извештај о раду, бр. пред. 1713/1968. 
700  Исто, Закључак са седнице Пословодног одбора, бр. пред. 1035/1970. 
701  Исто, Захтев за окончанје стечајног поступка, бр. пред. 509/1973. 
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 "Кооператива" трговачко предузеће за откуп, промет и 
прераду индустријског биља у Зрењанину почело је да ради на 
основу одлуке Среског савеза земљорадничких задруга у 
Зрењанину донешене 29. децембра 1955. године. НОО Зрењанин 
одобрио је рад овог Предузећа и одредио је да његова надлежност 
буде: трговина сточном храном, трговина лековитим биљем 
(макове чауре), трговина воћем и поврћем и њиховим 
прерађевинама, куповина и прерађивање индустријских биљака 
(сиркове сламе за метле и кудеље за предиво) и трговина барском 
трском. Иначе сва трговина се обављала "на велико и мало".702  
 Органи управљања Предузећа били су Раднички савет (17 
чланова), Управни одбор (7 чланова) и директор.703 
 У току 1957. године, на основу одлуке Радничког савета, 
извршено је проширење делатности са трговином колонијалним 
прехрамбеним и млечним производима као и производима од 
прућа, лике и рафије. Такође је одлучено да се отворе продавнице 
за продају воћа, поврће и колонијалних прехрамбених артикала 
на мало. Извршена су нека инвестициона улагања у основна 
средстава за рад што је допринело повећаном извозу робе и 
успешном пословању. Тако је своје производе (трску, кудељу, 
коријандер, макове чауре, сирково семе и др.) извозила у Канаду, 
САД, Аргентину, Италију, Пољску, Чехословачку, Аустрију, 
Немачку и Француску.704 
 На основу одлуке Радничког савета Занатског произвођачког 
предузећа "Метлар" Зрењанин од 25. марта 1958. године дошло је 
до припајања овог предузећа "Кооперативи" трговачком предузећу 
за откуп, промет и прераду индустријског биља у Зрењанину. 
Трговачко предузеће "Кооператива" није било за ово 
фузионизање, јер је Занатско предузеће "Метлар" пословало са 
губицима. Ипак је на својој седници 1. априла 1958. године 
Раднички савет "Кооперативе" донео одлуку о припајању 
"Метлара" свом предузећу под условом да преузима основна 
средства, губитак и све његове раднике, међу којима је било и 5 
слепих.705  
 "Кооператива" трговачко предузеће за откуп, промет и 
прераду индустријског биља у Зрењанину је стављена у принудну 
ликвидацију на основу закључка донетог на седници Општинског 

                                                
702  070, Ф. 385, Кооператива" трговачко предузеће за откуп, промет и прераду 
индустријског биља-Зрењанин (1955-1959), 1955-1959, Одлука о оснивању, 
Досије фонда, бр. 1/2. 
703  Исто, бр. пред, Извештај о пословању за 1957. годину. 
704  Исто. 
705  Исто, Решење НОО Зрењанин о припајању Предузећа "Метлар" Предузећу 
"Кооперативи", бр. пред. 1773/1958. 
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већа НОО Зрењанин од 28. јануара 1959. године.706 Основна 
средства Трговинског предузећа "Кооператива" у принудној 
ликвидацији преузео је Народни одбор општине Зрењанин.707  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Ликвидационог одбора "Кооператива" 
трговачко предузеће за откуп, промет и прераду индустријског 
биља у Зрењанину 1964. године у несређеном стању па је 1971. 
године извршено регистратурско сређивање. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 386   ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ  

 ЧЕНТА (?-?), 1956-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 1; 0,20 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница, деловодни протоколи, општа 
преписка. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Нисмо дошли до података када је почео са радом Општински 

комитет СКС у Ченти. 
На основу Закона о подручјима срезова и општина у НРС из 

1955. године, општина Чента обухватала је следећа насељена 
места: Чента, катастарску општину Орловат II и катастарску 
општину Идвор I.708 Тако је Општински комитет СКС Чента током 

                                                
706  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о принудној ликвидацији, Књига записника са седнице 
Општинског већа из 1959. године, бр. књ. 26. 
707  Исто, Закључак са седнице Општинског већа НОО Зрењанин од 15. јуна 1959, 
Књига записника са седнице Општинског већа из 1959. године, бр. књ. 26.  
708  Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 441. 
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свог рада имао територијалну надлежност само над насељеном 
општином Чента.  

Немамо података када је Општински комитет СКС у Ченти 
престао је са радом, али је  доношењем Закона о подручјима 
општина и срезова у НР Србији 1959. године општина Чента ушла 
у састав општине Перлез.709  
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1970. године од Општинског комитета СКС у 
Зрењанину. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 387   ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 

- ЕЧКА (?-?), 1956-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе. : књ /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Општинског комитета и основних организација; 
извештаји о активностима Среском комитету, планови и програми 
рада, преписка са друштвено-политичким организацијама и 
привредним организацијама.  
 

Историјат ствараоца фонда: 
Нисмо дошли до података када је почео са радом Општински 

комитет СКС у Ечки.  
На основу Закона о изменама и допунама закона о 

подручјима срезова и општина у НРС из 1957. године, општина 
Ечка обухватала је следећа насељена места: Бело Блато, Ечка, 

                                                
709  Исто, бр. 51/1959, стр. 799. 
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Лукино Село и Стајићево.710 Тако је Општински комитет СКС Ечка 
имала територијалну надлежност над овим насељеним местима. 

Нисмо дошли до података када је престао са радом 
Општински комитет СКС у Општински комитет СКС у Ечки, али је 
доношењем Закона о подручјима општина и срезова у НР Србији 
1959. године општина Ечка ушла у састав Народног одбора 
општине Зрењанин.711 
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1970. године од Општинског комитета СКС 
Зрењанин. 

 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 388   ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ  

- ПЕРЛЕЗ (?-?), 1956-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 13; 1,63 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница основних организација, деловодни 
протоколи, извештаји и анализе рада, евиденције жалби и казни, 
општа преписка, плакати са разних културних манифестација, 
платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
710  Исто, бр. 27/1957, стр. 392. 
711  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 799, Закон о подручјима општина и 
срезова у НРС. 



 265  

 

Нисмо дошли до података када је почео са радом Општински 
комитет СКС у Перлезу.  

На основу Закона о изменама и допунама закона о подели 
територија НР Србије на општине, градове и срезове из 1955. 
године, општина је обухватала следећа насељена места: Перлез и 
Книћанин.712 Исте године на основу Закона о подручјима срезова и 
општина у НРС овој општини је припојена општина Фаркаждин.713 
Доношењем Закона о подручјима општина и срезова у НРС 1959. 
године Народном одбору општине у Перлезу припојене су 
општине: Ботош, Орловат, Томашевац и Чента.714 Тако је 
општински комитет СРС у Перлезу имао територијалну надлежност 
у следећим насељеним местима: Перлез, Книћанин, Фаркаждин, 
Ботош, Орловат, Томашевац и Чента. 

Нисмо дошли до података када је престао са радом 
Општински комитет СКС у Перлезу, али је доношењем Закона о 
изменама и допунама закона о подручјима општина и срезова у НР 
Србији 1965. године општина Перлез ушла у састав Народног 
одбора општине Зрењанин.715  
 Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет 1970. године од Општинског комитета СКС у 
Зрењанину. 

 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани.  
 
 
 

Ф. 389   СРЕСКО ВЕЋЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

- ЗРЕЊАНИН (1956-1965), 1958-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 4; к. 9; 1,07 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
                                                
712  Исто, бр. 1/1955. 
713  Исто, 56/1955, стр. 441. 
714  Исто, бр. 51/1959, стр. 799. 
715  Службени гласник НРС, бр. 51/1965, стр. 1077. 



 266  

 

 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, акта о оснивању, Правила рада; 
записници са седница Председништва, Извршног одбора, 
проширеног Пленума и годишњих Скупштина; извештаји са 
годишњих Скупштина, анализа о културно забавном животу 
зрењанинског среза, општа преписка. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Среско веће културно просветне заједнице у Зрењанину 
основано је 30. јуна 1956. године на оснивачкој скупштини. На 
овој седници истакнута је сврха и потреба за оснивање овакве 
заједнице.716 Регистрација заједнице извршена је на основу 
усвојених Правила рада тек 25. фебруара 1958. године, 
доношењем решења Секретаријата за унутрашње послове 
Народног одбора среза Зрењанин. Рад је одобрило и Покрајинско 
веће Културно просветне зајенице Србије за Војводину.717 

На основу Правила рада Заједница је била друштвена 
организација која је на добровољној основи обједињавала 
културно просветне активности по гранама делатности и других 
културно просветних организација, непрофесионалних културно 
просветних организација и установа, стручних друштава и 
удружења и других организација које постоје и раде на подручју 
среза Зрењанин. Она је била члан ССРН Србије, односно његовог 
Среског одбора за срез Зрењанин. У циљу унапређења културног 
живота, задатак Заједнице био је да на идеолошким основама 
усмерава, усклађује и подстиче културно просветну делатност. Да 
би остваривала свој задатак она је окупљала стручњаке, научнике 
и друге културне и јавне раднике; организовала је саветовања, 
конференције и састанке о питањима културно просветног рада, 
затим помагала је стручно оспособљавање кадрова за културно 
просветни рад и давала је иницијативу за унапређење издавачке 
делатности.718  

Органи Заједнице били су: Скупштина, Среско веће, 
Представништво и Надзорни одбор. Скупштина се сазивана једном 
годишње. Среско веће је руководило радом Заједнице између две 
скупштине. Оно је између својих чланова бирало Представништво, 
које су сачињавали, поред председника и секретара, 8–11 
чланова. Представништво је руководило радом Среског већа 

                                                
716  070, Ф. 389, Среско веће културно просветне заједнице-Зрењанин (1956-
1965), 1958-1965, Записник са оснивачке скупштине одржане 30. јуна 1956 
године, бр. пред. 6/1958.  
717  Исто, Правила Среског већа културно просветне заједнице Зрењанин, бр. 
пред. бб/1958. 
718  Исто. 
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Заједнице између два заседања. Оно је могло да формира 
повремене или сталне комисије за успешно решавање појединих 
питања културно просветне активности.719 

У Среско веће културно просветне заједнице у Зрењанину 
учлањивала су се културно просветна и уметничка друштва, 
народни и раднички универзитети и читаонице, аматерска 
позоришта, разни савези по гранама делатности и друге 
организације, стручна друштва и непрофесионалне културно 
просветне установе које су радиле на територији среза. О пријему 
чланова одлучивали су срески органи, односно општински органи 
Заједнице. Чланови су преко својих делегата учествовали у раду 
Скупштине Заједнице.720  

Доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о 
укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 
1965. године, укидају се срезови на територији АПВ,721 па у вези 
са тим Среско веће културно просветне заједнице Зрењанин на 
седници пленума од 28. децембра 1964. године донело је одлуку 
да престаје са радом 30. марта 1965. године.722  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Среског већа Културно-просветне 
заједнице  у Зрењанину 23. априла 1965. године. Излучивање 
регистратурског материјала коме је истекао рок чувања извршено 
је 1972. године. 
 

Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 
Ф. 390   "ВОЈВОДИНА", МЕСЕЧНИК ЗА УМЕТНОСТ И КУЛТУРУ, 

РЕДАКЦИЈА 

- ЗРЕЊАНИН (1956-?), 1956-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,23 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 

                                                
719  Исто. 
720  Исто. 
721  Службени гласник НРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
722  070, Ф. Ф. 389, Среско веће културно просветне заједнице–Зрењанин (1956–
1965), 1958–1965, Одлука о престанку рада, бр. пред. 15/1965. 
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Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Редакцијског одбора, преписка са 
сарадницима, уговори о раду, списак претплатника, списак 
сарадника, чланци и цртежи, роман Џемка Спахића. 
 
Историјат ствараоца фонда:  

 Лист "Војводина", месечник за уметност и културу са 
редакцијом у Зрењанину покренуо је Клуб младих писаца 1. маја 
1956. године. Излазио је једном месечно и прва два месеца је 
носио назив "Глас младих", да би јула месеца добио назив 
"Војводина". У почетку је лист био локалног карактера, али се 
касније растурао широм СФРЈ. Задатак му је био да подиже 
културни ниво становништва, како младих тако и одраслих. Имао 
је за циљ да окупи омладину на једној трибини где би могла да 
пласира своја културна достигнућа. Садржај листа је био: 
политичко-информативни, привредни, културни, спортски, 
илустровани, стручни и хумористички, као и странице за огласе и 
рекламе. Оснивач и власник листа био је Клуб младих писаца, 
који је основан четири године раније.723  

Редакција листа "Војводина" је настојала да окупи што више 
сарадника како из града и зрењанинског среза тако и из целе 
земље. Сарадници су били не само млади књижевници него и 
најпознатији писци из Војводине и Србије.724 Објављивали су своја 
књижевна дела: песме, приповетке, есеје, цртице, критичке 
приказе и др. Међу сарадницима били су књижевници који су тек 
почели да се баве писањем, као што су: Драшко Реџеп, Брана 
Црнчевић, Љубивоје Ршумовић, Матија Бећковић, Милан Туторов, 
Стојанка Грозданов, Лазар Марковић, Мирко Бањевић, Александар 
Алексић и многи други.  

Лист је финансиран донацијом НОО Зрењанин и разним 
прилозима. Слободно се продавао, а имао је месечне претлатнике, 
међу којима су биле многобројне библиотеке. Редакција је 1957. 
године имала 5 чланова (два професора, два наставника и једног 
новинара), а главни одговорни уредник је био Драгољуб Новаков, 
професор Више педагошке школе у Зрењанину. Секретар 

                                                
723  070, Ф. 390, "Војводина", месечник за уметност и културу редакција-
Зрењанин (1956-?), 1956-1958, Упитник достављен на захтев Извршног већа НР 
Србије, бр. пред. 275/ 1957. 
724  Исто, Допис Одбору културно просветне заједнице НОО Зрењанин за новчана 
средства, бр. пред. 8/1956. 
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Редакције био је Џемко Спахић, који је обављао административно 
пословање.725 

Нисмо дошли до податка када је престао да излази Лист 
"Војводина", месечник за уметност и културу у Зрењанину.  
 
Историјат фонда: 

 Фонд је преузет од Среског већа културно просветне 
заједнице у Зрењанину 1962. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су у потпуности сачувани. 
 Књиге су фрагментарно сачуване. 
 
 
 
 
 

Ф. 391   ФОНД ЗА ПУТЕВЕ СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН(1961-1965), 1962-1965.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,11 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Правила о раду, записници са седница Управног одбора, 
извештаји о финансијском пословању, уговори о изградњи и 
реконструкцији путева, решења о исплаћеним накнадама за 
експроприсано земљиште, ситуациони планови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Фонд за путеве среза у Зрењанину је основан на основу 
одлуке Народног одбора среза Зрењанин, која је донешена 20. 
децембра 1961. године, а која је почела да се примењује од 1. 
јануара 1962. године. Он је основан у циљу обезбеђивања сталних 
средстава за одржавање, реконструкцију и изградњу јавних 
                                                
725  Исто, Упитник достављен на захтев Извршног већа НР Србије, бр. пред. 
275/1957. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Фонд за 
путеве среза Зрењанин-Зрењанин (1961-1964). 
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путева на подручју среза Зрењанин. Био је самостална установа са 
изворима прихода који су предвиђени доношењем одлуке о 
оснивању: део накнаде од плаћања за друмска-моторна возила и 
друмска-запрежна возила, део пореза на промет возила у 
грађанској својини, део пореза на промет од транспортних услуга 
извршених возилима у грађанској својини, новчане казне за 
прекршаје одредаба саобраћајних прописа, новчане казне за 
прекршаје одредаба основног Закона о јавним путевима, новчане 
казне за привредне преступе по одредбама Закона о предузећима 
за путеве, дотације из буџета и других извора прихода. Новчана 
средства Фонда су се користила на основу финансијског плана 
који је доносио Управни одбор Фонда.726  
 Фондом је управљао Управни одбор од 9 чланова, од којих 
је Народни одбор среза Зрењанин именовао 5, док су остали 
делегирани и то из: Комбината "Серво Михаљ", Пољопривредне 
шумарске коморе, Аутотранспортног предузећа и "Житопродукта", 
сви из Зрењанина. Мандат чланова је трајао 2 године. Управни 
одбор фонда доносио је финансијски план и завршни рачун, али је 
обављао и друге послове који су били предвиђени Правилима 
рада.727  

Администрацију фонда вршио је орган управе Народни 
одбор среза Зрењанин надлежан за послове финансија. 
Оснивањем овог Фонда престао је са радом Путни фонд Народног 
одбора среза Зрењанин. 728 

Доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о 
укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 
1965. године, укидају се срезови на територији АПВ, односно 
престају са радом среске скупштине и њихови органи.729 Овом 
приликом престао је са радом и Фонд за путеве среза Зрењанин, а 
свака општина је формирала свој фонд за путеве. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Фонда за путеве среза Зрењанин по 
престанку са радом 1965. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 

                                                
726  070, Ф. 372, Скупштина среза Зрењанин-Зрењанин (1955-1965), 1955-1965, 
Одлука о образовању Фонда за путеве среза Зрењанин, бр. кут. 382, бр. пред. 
01-687/1962. 
727  Исто. 
728  Исто. 
729  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
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Ф. 392   СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВОЈВОДИНА"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (1958-1960), 1958-1960.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 2; к. 7; 0,83 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Управног одбора и Задружног савета; 
књига удела и чланства; преписка са задружним савезом, 
органима власти, трговинским и привредним организацијама; 
општа преписка, спискови лица која су унели земљу, статистички 
подаци, биланси, грађевинско-технички елаборати и дозволе, 
Правила рада, тарифни правилник, платни спискови, спикови 
подела зараде, ревизиони налози. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
Сељачка радна задруга "Војводина" у Новом Бечеју настала 

је 30. септембра 1958. године спајањем Земљорадничко 
произвођачке заруге "Жарко Зрењанин" и СРЗ "Јединство", обе из 
Новог Бечеја.730  

Задруга се бавила пољопривредном производњом на 
сопственом земљишту, на земљишту унетом од стране задругара 
или узетом у закуп од других лица, као и на земљишту које је 
добила из земљишног фонда општенародне имовине на 
управљање и коришћење. Поред тога, бавила се сточарством, 
прерадом својих пољопривредних, сточарских и живинарских 
производа; као и занатским радом за своје потребе.731 

Пословањем је управљао Управни одбор, који је давао 
предлоге Задружном савету за доношење тарифног правилника, 
повећању плата радницима, припремао и спроводио производни 
план, одлучивао је о набавци основних средстава и 
инвестиционим зајмовима, давао предлоге Задружном савету за 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: СРЗ 
"Војводина"-Нови Бечеј (1956-1960). 
730  070, Ф. 392, СРЗ "Војводина"-Нови Бечеј (1958-1960), 1958-1960, Решење о 
делимичном одобрењу инвестиционог кредита, бр. пред. 50/1958. 
731  Исто, Решење о регистрацији Задруге Зрењанин, бр. пред. 32/1958. 
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усвајање завршног рачуна и др. Задружни савет је пратио рад 
Управног и Контролног одбора, доносио тарифни правилник и 
правилник о заштити од пожара, усвајао завршни рачун и 
предлагао управника.732    

СРЗ "Војводина" из Новог Бечеја је радила до краја 1960. 
године. Наиме, 23. септембра 1960. године на заједничкој седници 
Задружног савета Земљорадничке задруге Нови Бечеј и Задружног 
савета СРЗ "Војводина" Нови Бечеј донета је одлука да се СРЗ 
"Војводинa" споји са Земљорадничком задругом у једну 
пољопривредну организацију 1. јануара 1961. године.733  

Опширнији подаци о раду СРЗ налазе се испред броја фонда 
Ф. 228. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 

Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 
Ф. 393   ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ 

- ТОМАШЕВАЦ (?-?), 1955-1959.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,15 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница, деловодни протокол, планови и 
програми рада, извештаји о раду, статистички извештаји, списи о 
прослави 40-годишњице КПЈ. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
                                                
732  Исто, Записници са седница Управног, Задружног и Контролног одбора из 
1959. године. 
733  Исто, Извод из записника са седнице Задружног савета, бр. пред. 918/1960. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Општински комитет Савеза комуниста Србије-Томашевац (1956-1957). 
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Нисмо дошли до података када је почео са радом Општински 
комитет СКС у Томашевцу. 

На основу Закона о подручјима срезова и општина у НРС из 
1955. године, општина Томашевац обухватала је само насеље 
Томашевац,734 па  територијална надлежност новоформираног 
Општинског комитета СКС у Томашевцу односила само на насеље.  

Нисмо дошли до података када је престао са радом 
Општински комитет СКС у Томашевцу, али је доношењем Закона о 
подручјима општина и срезова у НР Србији 1959. године општина 
Томашевац ушла у састав Народног одбора општине Перлез.735  

Опширније подаци о организацији и раду Савеза комуниста 
Југославије испред броја фонда Ф. 219. 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1970. године од Општинског комитета СКС у 
Зрењанину. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани.  

Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 394   САВЕЗ ДРУШТВА ЗА СТАРАЊЕ О ДЕЦИ СРЕЗА  
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1957-1965.* 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 4; 0,47 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протокол, записници Управног и Извршног 
одбора; скупштински записници, подаци о друштвима са 
територије среза, програми рада, упутства и смернице за рад 
покрајинског и републичког Савеза, општа преписка, финансијска 
документа. 
  

                                                
734  Службени гласник НРС, бр. 56/1955, стр. 441. 
735  Исто, бр. 51/1959, стр. 799. 
*     У Водичу архивских фондова из 1979. године назив фонда је био: Савез 
друштва за старање о деци-Зрењанин (1957-1965). 
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Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до податка о времену оснивања Савеза 
друштва за старање о деци среза у Зрењанину. 

Територијална надлежност Савеза друштва за старање о 
деци среза у Зрењанину простирала се на територију 
зрењанинског среза, и обухватала је следеће општине: Зрењанин, 
Житиште, Нову Црњу, Нови Бечеј, Нови Кнежевац и Сечањ.  
 Делатност Савеза била је разноврсна: решавање проблема 
дечје заштите и васпитања, изградња простора за игру и смештај 
деце, развијање мреже дечјих вртића, обележавање Дечје недеље 
са разним манифестацијама културног садржаја, учествовање у 
акцијама за скупљање књига и оснивање дечјих библиотека, 
здравствено просвећивање и здравствена заштита деце, 
просвећивање родитеља, брига о васпитно запуштеној деци, 
решавање социјалних проблема деце, организовање предавања и 
трибине за родитеље, организовање боравка у природи и 
летовања, исхрана деце у предшколским установама и др. У 
остваривању својих задатака, чланови Савеза општинских одбора 
сарађивали су са органима управе (народним одборима општина и 
Скупштином среза Зрењанин), разним друштвеним организацијама 
(првенствено ССРН), задругама и установама (школе, дечји 
вртићи, пионирски домови, позориште, здравствене амбуланте, 
Среским и општинским одбором Црвеног крста и др.).736 
 Савез је по оснивању носио назив Савез друштва за 
васпитање и заштиту деце у Зрењанину, али нисмо дошли до 
података када је променио назив.737  
 У зрењанинском срезу било је укупно 65 друштава, али је у 
8 општина постојао Општински савез друштава за старање о деци, 
зато што је у неким општинима постојало по неколико 
друштава.738  
 Савез је имао Скупштину, као највиши орган управе, која је 
разматрала програме и извештаје о раду, извештаје Надзорног 
одбора о финансијском пословању, питања оснивања општинских 
одбора, сарадњу са разним институцијама у остваривању 
програма рада и др. Рад среских савеза друштава за старање о 
деци пратио је Савез друштава и организација за старање о деци 
Војводине, који је издавао упутства за рад и који је у ту сврху 
организовао семинаре. 

                                                
736  070, Савез друштва за старање о деци среза-Зрењанин (?-1965), 1957-1965, 
Разматрање методологије и програм рада на пленарном састанку Савеза, бр. 
пред. 49/1958 
737  Исто, Допис Савезу друштва пријатеља деце НРС у вези организације 
фестивала дечјих хорова и оркестара, бр. пред. 28/1957. 
738  Исто, бр. пред. 84/1958. 
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На седници Извршног одбора Савеза друштва за старање о 
деци среза Зрењанин, која је одржана 21. априла 1965. године, 
донета је одлука о престанку рада Савеза.739 Доношењем одлуке о 
проглашењу Уставног закона о укидању срезова у Аутономној 
покрајини Војводини почетком 1965. године, укидају се срезови 
на територији АПВ, односно престају са радом среске скупштине и 
њихови органи.740 

 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1965. године од Савеза друштва за старање 
о деци среза у Зрењанину. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 395   ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БРАТСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО (1957-1958), 1957-1958. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ /; к. 3; 0,33 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници и одлуке са седнице органа управе, општа 
преписка, програми и извештаји о раду, инвестициони програм.  
 
Историјат ствараоца фонда: 

Пољопривредно предузеће "Братство" из Новог Милошева 
основано је 25. јануара 1957. године на основу одлуке Задружног 
савета Земљорадничке задруге с.о.ј. у Новом Милошеву. Месец 
дана касније изабрани су органи управе: Управни одбор (од 7 
чланова) и Раднички савет (од 19 чланова) и усвојена су Правила 
рада. Предузеће се бавило пољопривредном производњом у 

                                                
739  070, Савез друштва за старање о деци среза-Зрењанин (?-1965), 1957-1965, 
Решење о престанку радног односа секретара Савеза друштва за старања о деци 
среза, бр. пред, 125/1965. 
740  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
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ратарству, сточарству, воћарству, повртарству, пчеларству и 
продајом пољопривредних производа.741 
 На почетку рада, Пољопривредном предузећу "Братство", 
20. марта 1957. године припојена је Земљорадничко произвођачка 
задруга "Петефи Шандор" из Новог Милошева са целокупним 
инвентаром.742 Такође је овом Предузећу 12. августа 1958. године 
припојена Земљорадничко произвођачка задруга "Слога" из Новог 
Милошева.743 
 Пољопривредно предузеће "Братство" из Новог Милошева 
радило је до 4. октобра 1958. године, када је на седници 
Радничког савета донета одлука да се споји са Пољопривредно 
произвођачком задругом "Јединство" из Новог Милошева, са 
образложењем да би се тиме смањили трошкови.744 На заједничкој 
седници одржаној 17. октобра исте године донели су одлуку да се 
новооснована пољопривредна организација зове Пољопривредна 
економија "Војводина" у Новом Милошеву.745 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1963. године од Земљорадничке задруге из 
Новог Милошева. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
- 
 
 

Ф. 396   ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА  
- ПЕРЛЕЗ (?-?), 1957-1963. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,16 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
                                                
741  070, Пољопривредно предузеће "Братство"-Ново Милошево (1957-1958), 
1957-1958, Решење НОО Ново Милошево о одобрењу оснивања Задруге, бр. 
пред. 5/1957. 
742  Исто, Решење НОО Ново Милошево о одобрењу припајања, бр. пред. 
151/1957. 
743  Исто, Решење НОО Ново Милошево о одобрењу припајања, бр. пред. 
611/1958. 
744  Исто, Одлука Радничког савета о спајању, бр. пред. 885/1958. 
745  Исто, Записник са заједничке седнице, бр. пред. 971/1958. 
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Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Управног одбора, деловодни протокол, матична 
књига службеника, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Нисмо дошли до податка када је почела са радом 
Ветеринарска станица у Перлезу.  

Пословну политику Ветеринарске станице у Перлезу су 
водили управник и Управни одбор. У почетку су се три ветеринара 
бринула о здравственом стању сточног фонда и радили су на 
вештачком осемењавању крава.746  

Ветеринарска станица у Перлезу је у почетку имала 
територијалну надлежност за општину Перлез, која је обухтвала и 
насељено место Книћанин. На седници Управног одбора од 13. 
јануара 1958. године донета је одлука да се отвори Ветеринарска 
испостава у Фаркаждину, као огранак Ветеринарске станице у 
Перлезу за обављање ветеринарских услуга у селу и на 
Пољопривредном добру "Тамиш".747 

Питање реорганизације Ветеринарске станице покренуто је 
на седници Управног одбора, када је на седници од 20. фебруара 
1962. године разматран предлог Савета за привреду НОО Перлез, 
да се Ветеринарска станица припоји Земљорадничкој задрузи у 
Перлезу. Управни одбор Ветеринарске станице је донео одлуку да 
статус Станице не треба да се мења, јер добро послује а 
припајањем би изгубила слободно и јавно деловање.748  

Нисмо дошли до податка докле је радила Ветеринарска 
станица у Перлезу. 
   
Историјат фонда:  

Архивска грађа фонда је издвојена из фонда Скупштине 
општине Перлез 1972. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 
 

                                                
746  070, Ветеринарска станица–Перлез (?-?), 1957-1963, Записник Управног 
одбора 1957-1963, бр. књ. 1. 
747  Исто. 
748  Исто, Записник Управног одбора 1957-1963, бр. књ. 1. 
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Ф. 397   ЗАНАТСКО ПРЕХРАМБЕНА ЗАДРУГА "СОКО" 

 - ЗРЕЊАНИН (1956-?), 1955-1957. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,11 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Правилник о раду, Тарифни правилник, решење о оснивању 
и регистрацији, уговор о закупу пекара и продавница, персонална 
решења, завршни рачун, ликвидациони списи. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Занатско прехрамбена задруга "Соко" у Зрењанину основана 
је 22. фебруара 1956. године решењем НОО Зрењанин бр. 
243/56.749  

Делатност Задруге била је израда и продаја пецива и хлеба. 
Имовину задруге чинила су средства рада која су оснивачи 
уносили у задругу приликом ступања у њено чланство. За 
учлањење најмањи члански удео био је 5000 динара. Чланови су 
могли да дају задрузи средства за рад на коришћење у закуп или 
послугу, а могли су и да их уступе без накнаде.750 Задруга је 
имала две продавнице у граду где је према склопљеном уговору 
пласирала своје производе. Продавнице су могле да продају и 
робу других произвођача.751 
 Санитарни инспекторат НОО Зрењанин је на основу 
прегледа 30. августа 1956. године утврдио да Занатско 
прехрамбена задруга "Соко" не испуњава услове за рад, односно 
њена пекарска радионица има недостатке, па је издао решење да 
се обустави рад и отклоне недостаци.752 Крајем године 17. 
децембра 1956. године, на основу решења НОО Зрењанин бр. 
22447/56, Задруга је стављена у ликвидацију.753 Нисмо дошли до 
                                                
749  070, Ф. 397, Занатско прехрамбена Задруга "Соко"-Зрењанин (1956-?), 1955-
1959, Пријава Окружном привредном суду у Зрењанину за регистрацију, бр. 
пред. бб/1956. 
750  Исто, Уговор о оснивању Занатско прехрамбене задруге "Соко" у Зрењанину, 
бр. пред. бб/1955. 
751  Исто, Уговор склопљен између Задруге и продавнице, бр. пред. бб/1956. 
752  Исто, Решење Санитарног инспектората, бр. пред. бб/1956. 
753  Исто, Записник о прегледу завршног рачуна за 1956. годину, бр. пред. 
бб/1957. 



 279  

 

података када је окончан ликвидациони поступак, али је 
ликвидациона комисија сачинила записник 29. маја 1957. године о 
завршмом рачуну за 1956. годину.754 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Ликвидационе комисије Занатско-
прехрамбеног предузећа "Соко" у Зрењанину 1964. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 398   САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА "БОСНА"  
- БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ (1957-1973), 1957-1973. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 1; к. 2; 0,26 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са састанака радног колектива, статути и остала 
нормативна акта, деловодни протокол, решења о регистрацији 
радње, ученички уговори, персонална решења, општа преписка, 
завршни рачуни, бруто биланси, ликвидациони списи, платни 
спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Самостална угоститељска радња "Босна" у Банатском 
Деспотовцу основана је на основу одлуке Народног одбора 
општине Сутјеске од 29. јануара 1957. године. Предмет пословања 
био је: преузимање услуга точења свих врста пића и услуга 
исхране претежно хладним јелима, као и услуга смештаја у мањем 

                                                
754  Исто, Решење НОО Зрењанин о завршном рачуну, бр. пред. бб/1957. 
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обиму, продаје дувана и дуванских прерађевина. Овом приликом 
Народни одбор је усвојио и Правила рада.755 
 На основу Статута Угоститељске радње из 1965. године 
предмет пословања је проширен на помоћне активности и то: 
производња сода воде и других безалкохолних пића.756   
 Самостална угоститељска радња "Босна" у Банатском 
Деспотовцу престала је да ради доношењем решења Скупштине 
општине Зрењанин од 12. априла 1973. године, када је одлучено 
да се стави у редовну ликвидацију.757 Рок за окончање 
ликвидације НОО-Зрењанин одредила је до 31. јула 1973. 
године758 Нисмо дошли до података када је окончан ликвидациони 
поступак. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од ликвидационог управника Самосталне 
угоститељске радње "Босна" из Банатског Деспотовца 1975. 
године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 399   ЗАНАТСКО-ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА 

– ЗРЕЊАНИН (1945-1962), 1959-1961.* 

 
 
Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,21 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Финансијске картице, платни спискови. 

                                                
755  070, Самостална угоститељска радња "Босна"-Банатски Деспотовац (1957-
1973), 1957-1973, Одлука НОО Сутјеска о оснивању, бр. пред. бб/1957. 
756  Исто, Статут Самосталне угоститељске радње "Босна", бр. пред. бб/1966. 
757  Службени гласник, бр. 44/1973, стр. 1350. 
758  070, Самостална угоститељска радња "Босна"-Банатски Деспотовац (1957-
1973), 1957-1973, Решење о постављењу ликвидатора, бр. пред. бб/1973. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Занатска обућарска задруга –Зрењанин (1956-1958). 
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Историјат ствараоца фонда: 

Занатска-обућарска задруга у Зрењанину основана је 20. 
марта 1945. године. Основана је са циљем да производи и 
поправља обућу за своје потрошаче.759  

Задруга је имала, за продају својих производа, трговачку 
мрежу у Београду и Новом Саду. Крајем 1956. године. Имала је 
укупно 40 задругара (обућара-10 висококвалификованих и 30 
квалификованих), 4 службеника и 4 ученика. Раднички савет је 
чинило 15 изабраних чланова, а Управни одбор 7 чланова.760   
 Задруга је престала да ради када је добила статус 
предузећа по доношењу решења НОО Зрењанин Одељења за 
привреду 1962. године, а на основу Уредбе о оснивању предузећа 
и радњи.761 Променила је назив у "Весна" предузеће за 
производњу обуће у Зрењанину.762  
 
Историјат фонда: 

Фонд је преузет од стечајног управника 1975. године 
заједно са фондом Ф. 420, Фабрика обуће "Весне" - Зењанин 
(1962–1975), 1960–1975. Том приликом је извршено разграничење 
фондова.   
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 

Ф. 400   ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР  
– ЗРЕЊАНИН (1951-1954), 1948-1954. 

 

Фонд је припојен фонду Ф. 218, Фудбалски подсавез 
Зрењанин - Зрењанин (1951-), 1948-1968, јер је проучавањем 
историјата ствараоца фонда закључено да се ради о једном фонду. 
 
 
 

                                                
759  070, Ф. 420, Фабрика обуће "Весна"–Зрењанин (1962-1975), 1960-1975, 
Извештај о пословању за 1956. годину, бр. пред. бб/1957. 
760  Исто. 
761  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/1953, стр. 633. 
762  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о промени статуса и назива, бр. пред. 04-21522/1962. 
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Ф. 401   "СЕРВО МИХАЉ" ИНДУСТРИЈСКО ПОЉОПРИВРЕДНИ 
КОМБИНАТ ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  

- ЗРЕЊАНИН (1958-?), 1958-1967.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 13; к. 82; 9,83 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радничког савета и Управног одбора; 
деловодни протоколи, регистри уз деловодне протоколе, Тарифни 
правилници, Правилник о награђивању радника и службеника, 
записници о избору чланова Радничког савета и Управног одбора; 
ревизиони записници, персонална решења, досијеи радника и 
службеника, матичне књиге радника, уговори за станове, 
инвестициони елаборати, грађевински пројекти, дугорочни 
зајмови, главне рачунске књиге, платни спискови.  
 
Историјат ствараоца фонда:  
 "Серво Михаљ" индустријско пољопривредни комбинат 
Пољопривредно добро "Зрењанин" у Зрењанину основано је 
доношењем одлуке Општинског већа НОО Зрењанин на седници 
од 1. јула 1958. године од називом Пољопривредно добро 
"Зрењанин" у Зрењанину. Предмет пословања је био: 
пољопривредна производња, ратарске и сточарске гране.763 Оно је 
настало издвајањем из Пољопривредне станице Зрењанин, 
поделом основних средстава за производњу.764 

Општинско веће НОО Зрењанин на својој седници од 28. 
јануара 1959. године донело је закључак да се одобравају одлуке 
радничких савета: Пољопривредног добра "Михајлово" из 
Зрењанина, "Пољопривреда" производно пољопривредног 
предузећа из Зрењанина, Пољопривредног добра "Арадац" из 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро: Дирекција-Зрењанин (1958-1966). 
763  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о оснивању, Књига записника са седница Општинског већа из 
1957/58. године, бр. књ. 22. 
764  070, Ф. 401, "Серво Михаљ" ИПК Пољопривредно добро "Зрењанин"-
Зрењанин (1958-?), 1958-1967, Захтев НОО Зрењанин за формирање Комисије за 
поделу имовине, бр. пред. 12/1958. 
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Араца и Пољопривредно-производнг предузећа "1. мај" из Мужље 
да се припоје Пољопривредном добру "Зрењанин" из Зрењанина, 
као и одлуку Радничког савета Пољопривредног добра "Зрењанин" 
из Зрењанина о прихватању припајања наведених привредних 
организација са 1. јануаром 1959. године.765 На седници 
Општинског већа НОО Зрењанин од 24. децембра 1959. године 
донета је одлука да се пољопривредне организације Сељачка 
радна задруга "Слобода" из Клека, Пољопривредно добро 
"Ливаде" из Ечке и Пољопривредна задруга "Братсво и Јединство" 
из Зрењанина припоје Пољопривредном добру "Зрењанин" из 
Зрењанина. Прикључене привредне организације припојиле су се 
са целокупном својом имовином, активом и пасивом, од 1. јануара 
1960. године. На истој седници донет је закључак да се овој 
Задрузи припоји и Ветеринарска станица у Зрењанину.766 У току 
1961. године према комплексу земљишта формиране су економске 
јединице које су поред назива Пољопривредно добро "Зрењанин" 
у Зрењанину имале назив "управа" са римским бројевима за сваку 
економску јединицу (I за "Михајлово", II за "Клек", III за 
"Аеродром", IV за "Ливаде" и V за "Арадац"). 

Пољопривредно добро "Зрењанин" у Зрењанину је 23. 
јануара 1961. године на седници Радничког савета донело одлуку 
да закључи уговор о оснивању Пословног удружења за прераду, 
производњу и промет кукуруза Београд.767 

На седници Радничког савета одражаној 19. јула 1962. 
године Пољопривредно добро "Зрењанин" је донело одлуку да се 
припоји Комбинату прехрамбене и фармацеутске индустрије 
"Серво Михаљ" у Зрењанину са даном 1. августом текуће 
године.768 Исте године Раднички савет Комбината је на својој 
седници од 28. октобра 1962. године донео одлуку да се промени 
назив у "Серво Михаљ" Индустријско пољопривредни комбинат у 
Зрењанину, скраћени назив "Серво Михаљ" у Зрењанину.769 

Делатност добра је била: пољопривредна производња 
ратарске и сточарске гране, обављање свих пољопривредних 
делатности у пољопривреди, производња свих врста 
пољопривредних производа за људску и сточну исхрану, као и 
                                                
765  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Закључак о припајању, Књига записника са седнице Општинског већа из 
1959. године, бр. књ. 26. 
766  Исто. 
767  070, Ф. 401, "Серво Михаљ" ИПК Пољопривредно добро "Зрењанин"-
Зрењанин (1958-?), 1958-1966, Закључак Радничког савета о закључивању 
уговора, бр. пред. 123/1961. 
768  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Одлука о припајању, бр. пред. 12146/1962. 
769  Исто, Решење Одељења за привреду НОО Зрењанин о промени назива, бр. 
пред. 04-17372/1962. 
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индустријског биља за прераду, гајење воћа, грожђа, свих врста 
виноградарских садница и осталих биљака, дрвећа и воћака, 
одгајање стоке за приплод и клање свих врста, као и свих врста 
перади, обављање силосних услуга око ускладиштења, сушење и 
чување житарица и других аграрних производа за потребе 
предузећа, а у слободним капацитетима и за потребе других 
физичких и правних лица, организација производње, контроле и 
набавке сировина за прераду (шећерне репе, кукуруза, стоке, 
јечма, сунцокрета, и друге сировине које служе за прераду), те 
организација производње и контроле семена шећерне репе.770  

Према статуту из 1966. године, Комбинат је био састављен 
од самосталних јединица које су имале своју посебну производно-
технолошку и економску целину из одређене привредне 
делатности регистроване као предмет пословања те јединице, 
односно као привредне организације Комбината. Самосталне 
јединице су имале сопствене органе управљања и доносиле су 
сопствена нормативна акта у оквиру својих надлежности. Органи 
управљања били су: збор радне заједнице, раднички савет, а 
према потреби могле су бирати и управни одбор. Једна од тих 
самосталних јединица било је Пољопривредно добро "Зрењанин" у 
Зрењанину.771 

Пољопривредно добро "Зрењанин" је у свом саставу имало 
радне јединице, које су обављале сродне радне операције у 
процесу производње и рада. Радне јединице су имале могућност: 
планирања процеса производње и рада, одлучивања о расподели 
формираног дохотка, праћења трошкова пословања и мерење 
резултата рада. Оне су могле формирати обрачунске, односно 
радне групе, које су самостално пратиле трошкове пословања и 
вршиле расподелу и обрачун личног дохотка.772 Односи између 
организационих јединица и предузећа као целине, били су 
регулисани правилима предузећа и нормативним актима саме 
организационе јединице. Одговорност за рад у организационој 
јединици сносио је директор и шеф рачуноводства дотичне 
организационе јединице.773 Тако је Пољопривредно добро 
"Зрењанин" водило административно пословање и за радне 
јединице. 

                                                
770  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење НОО о одобрењу одлуке Радничког савета "Серво Михаљ" ИПК 
Зрењанин, бр. пред. 04-1097/1963. 
771  Статут "Серво Михаљ" ИПК Зрењанин, Зрењанин, 1966, стр. 38. 
772  Исто, стр. 40. 
773  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење НОО о одобрењу одлуке Радничког савета "Серво Михаљ" ИПК 
Зрењанин, бр. пред. 04-1097/1963. 
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Такве радне јединице биле су имања Пољопривредног добра 
"Зрењанин" и то: 1. Пољопривредно добро "Зрењанин" имање 
"Аеродром" у Зрењанину, 2. Пољопривредно добро "Зрењанин" 
имање "Златица" у Лазареву, 3. Пољопривредно добро "Зрењанин" 
имање "Клек" у Клеку, 4. Пољопривредно добро "Зрењанин" 
имање "Кумане" у Куману, 5. Пољопривредно добро "Зрењанин" 
имање "Михајлово" у Михајлову, 6. Пољопривредно добро 
"Зрењанин" имање "Меленци" у Меленцима и 7. Пољопривредно 
добро "Зрењанин" имање "Расадник" у Зрењанину, 8. 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Ливаде" у Ечки, 9. 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Арадац" у Арадцу. Све 
ове радне јединице су биле равноправне у Пољопривредном добру 
"Зрењанин" (чл. 18) и биле су обавезне да обављају своју 
делатност онако како је било предвиђено нормативним актима, 
одлукама органа управљања или међусобним договором. У 
извршавању својих задатака оне су могле међусобно да 
сарађују.774  

Радном јединицом је управљао збор радне јединице, а оне 
радне јединице које су имале више од 70 радника, могле су да 
бирају и савет. Руководиоца радне јединице постављао је управни 
одбор самосталне јединице, а на предлог савета, односно збора 
радне јединице, из редова техничких, економских или других 
стручњака у тој јединици.775 

Пољопривредно добро "Зрењанин" у Зрењанину је 1972. 
године регистровано као самостална организација удруженог рада 
са својством правног лица у оквиру "Серво Михаљ" ИПК у 
Зрењанину.776 

Због недостатка архивска грађе нисмо дошли до податка 
докле је радио "Серво Михаљ" ИПК Пољопривредно добро 
"Зрењанин" у Зрењанину. 

  
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Пољопривредног добра "Зрењанин" у 
Зрењанину 1970. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
Радне јединице:  
 
 

                                                
774  Статут Индустријског пољопривредног комбината "Серво Михаљ" Зрењанин, 
Зрењанин, 1966, стр. 41. 
775  Исто, стр. 47. 
776  Службени гласник СРС, бр. 4/1972, стр. 138. 
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ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "АЕРОДРОМ" - 
ЗРЕЊАНИН (1959-?), 1959-1964.* 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 8; 0,88 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Картице основних средстава, платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "ЗЛАТИЦА" – 
ЛАЗАРЕВО (1962-?) 1963-1967.* 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,22 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Платни спискови, инвестициони елаборати. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "КЛЕК" - КЛЕК 
(1960-?), 1959-1964.* 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. 1; к. 9; 1,19 m 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Аеродром"-Ечка (1958-1964). 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Златица"-Лазарево (1959-1967). 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Клек"-Клек (1960-1964). 
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Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Матична књига радника, картице личног дохотка, платни 
спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
  
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "КУМАНЕ" - 
КУМАНЕ (1963-?) 1964* 
       
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 13; 1,43 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "МИХАЈЛОВО" - 
МИХАЈЛОВО (1959-?), 1959-1964.*  
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 12; 1,32 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Кумане"-Кумане (1960-1963). 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Михајлово"-Михајлово (1960-1963). 



 288  

 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Картице личног дохотка, платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "МЕЛЕНЦИ" - 
МЕЛЕНЦИ 
(1962-?), 1964. 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,22 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН", ИМАЊЕ "РАСАДНИК" - 
ЗРЕЊАНИН (1962 - ?), 1964. 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 2; 0,22 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Картице основних средстава, платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
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ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "ЛИВАДЕ" - ЕЧКА 
(1960-?), 1960-1966* 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. 4; к. 5; 1,25 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Матична књига радника, регистар радника и службеника, 
платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДОБРА "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ "АРАДАЦ" – 
АРАДАЦ (1959-?), 1960.* 
 
Основни подаци о фонду 
Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,11 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Платни спискови. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 

Књиге нису сачуване. 
  
 
 

Ф. 402   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ 
"АЕРОДРОМ"  

- ЗРЕЊАНИН (1959-?), 1959-1964.* 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Ливаде"-Ечка (1946-1960). 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Арадац"-Арадац (1954-1960). 
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Фонд је спојен са фондом Ф. 401 "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" – Зрењанин (1958-?), 1958-1967. као организациона 
јединица. 
 
 
 

Ф. 403   МЛИН "ЉУБИЋ" 

– ЛАЗАРЕВО (1958-1964), 1958-1959. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Акт о регистрацији, ликвидациони списи, завршни рачуни, 
платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Млин "Љубић" у Лазареву почео је са радом 17. априла 
1958. године, када је НОО Лазарево донело решење бр. 
04/4605/57, да се млин "Љубић" из Лазарева издвоји из састава 
Предузећа "Житопродукт" из Зрењанина. Конституисање је 
извршено 15. маја исте године. Основна делатност овог 
привредног предузећа била је: прерада житарица, односно 
ушурна мељавина.777  
 На својој седници од 7. јуна 1958. године НОО Лазарево 
одобрио је Правила о раду Млина. Радни колектив, кога су 
сачињавали сви запослени, се састајао једном месечно и на 
седници је усвајао пословник о раду, привредни план, закључке о 
остваривању плана, одлучивао о расподели основних средстава, 
одобравао завршни рачун предузећа и доносио је одлуке о 
издвајању погона, односно пословних јединица из састава 
предузећа, као и спајање предузећа са другим привредним 
предузећима, разрешавао је и смењивао Управни одбор, 
                                                                                                                               
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Аеродром"-Ечка (1958-1964). 
777  070, Ф. 403, Млин "Љубић"-Лазарево (1958-1964), 1958-1959, Решење о 
оснивању, бр. пред. бб/1958. 
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расправљао о резултатима рада Управног одбора. Управни одбор 
се састојао од 3 члана, који су се старали о правилном пословању 
Млина.778 
 Млин "Љубић" из Лазарева стављен је у редовну 
ликвидацију решењем НОО Лазарево бр. 01-2262/1, од 27. јуна 
1959. године. Ликвидациони поступак је трајао до 9. јуна 1964. 
године, када је Скупштина општине Зрењанин донела решење о 
окончању ликвидационог поступка.779  
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од ликвидатора Млина "Љубић" из Лазарева 
1964. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 404   ОБУЋАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИРА"  
– ЗРЕЊАНИН (1962-1967), 1957-1967.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 8; к. 10; 1,30 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници Радничког савета и Управног одбора; матичне 
књиге радника, општа преписка, персонална документа, завршни 
рачуни, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Обућарско предузеће "Мира" у Зрењанину почело је да ради 
крајем 1962. године.780  

                                                
778  Исто, Правила о организацији и пословању, бр пред. бб/1958. 
779  Исто, Решење Скупштине општине Зрењанин о закључењу ликвидационог 
поступка, Досије фонда, бр. 1/2. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Обућарско предузеће "Мира"-Зрењанин (1958-1967). 
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 Оно је настало спајањем занатских обућарских задруга. На 
седници Радничког савета од 24. августа 1962. године Обућарска 
задруга "Мира" у Зрењанину је донела одлуку да јој се припоји 
Обућарска задруга "Стандард" из Зрењанина, и тако је 
удруживањем средстава за производњу повећавала продуктивност 
и квалитет рада.781 

Овим проширењем делатности Обућарска задруга "Мира" је 
добила статус предузећа на основу Уредбе о оснивању предузећа 
и радњи,782 а по доношењу решења НОО Зрењанин Одељења за 
привреду 1962. године. Пословала је са једним погоном и 3 
радионице, а имала је запослених 70 радника. Овом приликом је 
добила право да бира Раднички савет, да води књиговодство по 
јединственом контном плану и променила је назив у Обућарско 
предузеће "Мира" у Зрењанину.783  

Предузеће је у току 1964. године проширило своју 
делатност на производњу и продају свих врста каишева за сатове 
и то на бази занатске производње.784  

Обућарско предузеће "Мира" у Зрењанину престало је са 
радом 1967. године због спајања са Предузећем за производњу 
обућа "Весна" у Зрењанину.785 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од Фабрике обућа "Весна" у стечају у 
Зрењанину 1975. године. Приликом проучавања историјата 
ствараоца фонда, из овог фонда издвојен је фонд Ф. 688, 
Обућарска задруга "Мира" – Зрењанин (1958-1962), 1958-1962. 
Књига записника Радног колектива и Радничког савета 1960-1963, 
Матична књига радника 1958-1967. и Пријава одјава радника 
1957-1963. садрже архивску грађу фонда Ф. 688, Обућарска 
задруга "Мира" – Зрењанин (1958-1962), 1958-1962, а одложене 
су у овај фонд зато што су континуирано вођене. 
 
Степен сачуваности: 

Списи су мањим делом сачувани.  
Књиге су већим делом сачуване. 

                                                                                                                               
780  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о промени статуса и назива, бр. пред. 04-21249/1962. 
781  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о припајању, бр. пред. 04-14831/1962. 
782  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/1953. 
783  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о промени статуса и назива, бр. пред. 04-21249/1962. 
784  Службени гласник СРС, Упис решења о проширењу делатности у Окружни 
привредни суд у Зрењанину, бр. 21/1965, стр. 493. 
785  Службени гласник СРС, Објављивање решења Окружног привредног суда у 
Зрењанину, бр. 42/1967, стр. 861. 
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Ф. 405   ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ  
- НОВИ БЕЧЕЈ (1958-?), 1959-1960.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 1; 0,09 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 

Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протокол, дневници рада, општа преписка. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Школа за пољопривредне произвођаче у Новм Бечеју 
основана је на основу одлуке Народног одбора среза Зрењанин 
под бр. 08-16489 дана 19. новембра 1958. године.786  

Настава у школи трајала је три године, а свака школска 
година је трајала десет месеци. Школска година је имала у 
програму два дела: теоретско-практични (трајао је 4 месеца, 
новембар-фебруар) и практични део у трајању од шест месеци. 
Теоретско-практични програм је извођен три дана у недељи, 
сваког дана по четири часа, а практични програм су ученици 
изводили индивидуално на пољопривредном добру, 
пољопривредној задрузи или приватном имању уз повремену 
контролу и помоћ наставника-стручњака. Наставни програм је био 
подједнако усмерен на све пољопривредне гране, а нарочито на 
ратарство и сточарство.787 
 Нисмо дошли до податка када је престала са радом Школа 
за пољопривредне произвођаче у Новом Бечеју. 
 
Историјат фонда: 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Школа 
за пољопривредне произвођаче-Нови Бечеј (1959).  
786  070, Школа за пољопривредне произвођаче-Нови Бечеј (1958-?), 1959-1960, 
Предлог за избор чланова Школског одбора упућен НО среза Зрењанин, бр. пред. 
16/1959. 
787  070, Школа за пољопривредне произвођаче-Нови Бечеј (1958-?), 1959-1960, 
Наставни план и програм, бр. пред. бб. 
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 Фонд је преузет од СО Нови Бечеј 1975. године. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су мањим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 406   ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЕЛЕМИР (1960-1962), 1960-1962.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Картице основних средстава, инвестициони планови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

Пољопривредна задруга "Напредак" у Елемиру је настала 
1960. године, када су се спојиле СРЗ "Прва пролетерска", СРЗ 
"Челар Здравко" и Пољопривредна задруга "Бошко Мијатов", све 
три из Елемира.788 

Задруга је почетком 1960. године имала ратарско-сточарски 
карактер, с тим што је касније радила на повећању сточног 
фонда.789 
 На седници Радничког савета од 20. јула 1962. године 
Задруга је донела одлуку да се интегрише у Комбинат 
прехрамбене и фармацеутске индустрије "Серво Михаљ" 
Зрењанин. Раднички савет Комбината је одобрио донешену одлуку 
24. јула 1962. године.790 
 
Историјат фонда: 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредна задруга "Напредак"-Елемир (1957-1965). 
788  Службени гласник НРС, Објављивање уписа у Окружни привредни суд 
Зрењанин, бр. 8/1960, стр. 139. 
789  070, Ф. 406, Пољопривредна задруга "Напредак"-Елемир (1960-1962), 1960-
1962, Инвенстициони елаборат за 1960. годину, бр. кут. 1. 
790  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење Општинског већа и Већа произвођача о одобрењу одлуке о 
припајању, бр. пред. 11726/1962. 
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 Фонд је преузет 1970. године од Пољопривредног добра 
"Зрењанин" у Зрењанину, заједно са осталим фондовима, чији су 
ствараоци ушли у састав овог Пољопривредног добра. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су фрагментарно сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 
Ф. 407  ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" 
ИМАЊЕ  

"ЗЛАТИЦА" - ЛАЗАРЕВО (1963-?), 1963-

1967.* 

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" - Зрењанин (1958-?), 1958-1967. као организациона 
јединица. 
 
 
 

Ф. 408   СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА-ШУМАРСКА КОМОРА 

- ЗРЕЊАНИН (1960-1962), 1960-1964. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 5; к. 8; 1,02 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Скупштине, Председништва и 
Управног одбора; деловодни протокол, именици уз деловодне 
протоколе, статут, програми производње у пољопривреди, општа 
преписка, зајмови и кредити, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 

                                                
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Златица"-Лазарево (1959-1967). 
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Среска пољопривредна-шумарска комора у Зрењанину 
основана је 7. октобра 1960. године. На оснивачкој скупштини 
усвојен је и статут Коморе и изабран је Управни и Надзорни одбор. 
Управни одбор чинило је 39 чланова, који су бирани тако да су 
пропорционално биле заступљене све општине и све привредне 
организације које су биле чланице коморе.791 Чланице Коморе 
биле су: опште земљорадничке задруге, сељачке радне задруге, 
специјализоване задруге (за одгој и тов расних свиња), 
пољопривредна добра и остале задруге (семенска предузећа, 
сточарске ветеринарске станице, шумска газдинства, водне 
заједнице, пољопривредне станице, срески сточарски пословни 
савез, биро за пројектовање у пољопривреди, центар за вештачко 
осемењавање, пословни савез за пољопривредну механизацију и 
комунално предузеће). 

По Закону о удруживању и пословној сарадњи у привреди, 
који је донешен половином 1960. године, коморе су се оснивале у 
циљу заједничке делатности на унапређењу производње, робног 
промета и вршења привредних услуга. Оне су имале задатак да 
повећају продуктивност рада, унапређују организацију и услове 
рада, примењују савремене поступке и рационализацију, стварају 
услове за ефикасно коришћење постојећих капацитета, 
повећавају пласман робе, унапређују робну размену и тржиште, 
раде на подизању и усавршавању кадрова, унапређују асортиман 
и квалитет, доприносе кооперацији и специјализацији и сарађују 
са сличним организацијама у другим земљама.792  

Учлањење у коморе је било добровољно. У пољопривредно-
шумарску комору, поред предузећа из области пољопривреде и 
шумарства, учлањивале су се и привредне организације из 
области рибарства, узгајалишта дивљачи и ловишта, водне 
заједнице и установе за вршење пољопривредних и шумарских 
служби. Комором су управљали чланови преко својих 
представника, које су бирали њихове скупштине или задружни 
савети земљорадничких задруга. Скупштина коморе је била 
највиши орган коморе и она је бирала управни и надзорни 
орган.793 Према статуту Коморе, Управни одбор је из своје средине 
бирао Председништво, које је поред председника, потпредседника 
и секретара имало још 8 чланова. Ради унапређења појединих 
грана или ради међусобног повезивања грана из области 
пољопривреде и шумарства, Комора је организовала 4 стручне 
секције и то: секцију за ратарство, секцију за сточарство и 
                                                
791  070, Ф. 408, Среска пољопривредна-шумарска комора-Зрењанин (1960-
1962), 1960-1964, Књига записника са седнице Скупштине, Председништва и 
Управног одбора 1960-1962, бр. књ. 1. 
792  Службени лист ФНРЈ, бр. 28/404/1960, стр. 585-586. 
793  Исто, стр. 587-589. 
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ветеринарство, секцију за воћарство и виноградарство и секцију 
за шумарство. Поред секција, које су самостално доносиле 
препоруке по питањима које су од значаја за грану-струку, 
постојали су и стручни одбори и то: одбор за економску 
производњу, одбор за школство и кадрове, одбор за механизацију 
и хемизацију, одбор за мелиорацију, хидромелиорацију и 
наводњавање и одбор за инвестиције и пројектовање. Према 
статуту, Комора је имала свој Суд части (од 5 чланова), који је 
одлучивао о повредама добрих пословних односа међу члановима 
Коморе.794 

Територијална надлежност Коморе је подручје среза 
Зрењанин, које је обухватало следеће општине: Житиште, 
Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, 
Перлез, Сечањ и Чока, са 67 насељених места.795  

Среска пољопривредна-шумарска комора у Зрењанину 
радила је до доношења Закона о образовању јединствених 
привредних комора 1962. године.796 Тако је уместо свих 
постојећих комора (Занатске, Трговачке, Угоститељске и 
Пољопривредно-шумарске коморе, и Среског савеза 
земљорадничких задруга) у Зрењанину основана Среска 
привредна комора.797 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1965. године заједно са фондом Ф. 413, 
Среска привредна комора - Зрењанин (1962-1965), 1952-1965. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи и књиге су већим делом сачувани. 
 
 
 

Ф. 409   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ 
"КЛЕК"  

– КЛЕК(1960-?), 1959-1964.* 

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
                                                
794  070, Ф. 408, Среска пољопривредна-шумарска комора-Зрењанин (1960-
1962), 1960-1964, Књига записника са седнице Скупштине, Председништва и 
Управног одбора 1960-1962, бр. књ. 1. 
795  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
796  Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1962, стр. 346.  
797  Службени лист среза Зрењанин, Одлука о образовању Среске привредне 
коморе са седиштем у Зрењанину, бр. 14/1962,. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Клек"-Клек (1960-1964).  
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"Зрењанин" – Зрењанин (1958-?), 1958-1967 као организациона 
јединица. 
 
 
 

Ф. 410   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ 
"КУМАНЕ" 

– КУМАНЕ (1963-?)* 

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" – Зрењанин (1958-?), 1958-1967 као организациона 
јединица. 
 
 
 

Ф. 411   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  ИМАЊЕ 
"МИХАЈЛОВО"  

– МИХАЈЛОВО (1959-?), 1959-1964.*  

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" - Зрењанин (1958-?), 1958-1967 као организациона 
јединица. 
 
 

Ф. 412   СРЕСКИ САВЕТ ПИОНИРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1961-1964.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 1; 0,11 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Кумане"-Кумане (1960-1963). 
*     У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Пољопривредно добро "Зрењанин" имање "Михајлово"-Михајлово (1945-1959). 
*      У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Срески савез пионира среза Зрењанин- Зрењанин (1961-1964). 
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 Упутства за рад општинским саветима, преписка са Савезом 
друштва за старање о деци среза Зрењанин, програми и извештаји 
о раду општинских савета, ученички радови на тему расписаног 
конкурса, акција пионира за помоћ страдалој деци у земљотресу у 
Скопљу, учешће пионира у обележавању историјских датума. 

 
Историјат ствараоца фонда: 

Нисмо дошли до података када је основан Срески савет 
пионира среза Зрењанин у Зрењанину.  

Иницијативу за оснивање савета пионира у школама и 
општинама дао је Централни комитет СКЈ 1950. године у писму 
које је било упућено свим централним комитетима република и 
Централном комитету Народне омладине Југославије, укидањем 
професионалних пионирских руководилаца и оснивањем савета 
пионира "...ради васпитавања деце у што ширим и разноврснијим 
формама, без икаквих шаблона". У препоруци ИВ Скупштине 
Савета друштва за старања о деци и омладини Југославије из 
1959. године речено је да "пионирске организације треба 
третирати као саставни део нове школе" и да организован 
васпитни рад са пионирима има изванредан друштвени значај.798  

Програм рада Среског савета пионира састојао се у сарадњи 
са Савезом друштва за старање о деци среза Зрењанин и са 
другим друштвеним организацијама. Тако је овај Савет пионира у 
свом програму рада за 1964. годину предвидео проширење Савета 
са представницима из Савеза омладине и ССРН у срезу. Рад Савета 
се најчешће одвијао у школама, али избором ових представника, 
проширила се активност са пионирима и ван школе. Срески савет 
пионира је сарађивао и са Одбором Југословенских пионирских 
игара, нарочито приликом обележавања важних историјских 
датума.799  

Срески савет пионира био је организован по школама као 
слободна активност и свака школа је имала пионирски одред, а од 
I до II разреда биле су разередне дружине, од IV до VIII разреда 
интересне групе (секције) или клубови, од разредних дружина 
израсле су разередне заједнице од ученика од VII разреда, и 
најзад Савет пионирског одреда.800 Слични облици организације 
били су и по месним заједницама: кућне дружине пионира, 
пионирски колектив у клубу, подмладак друштвених организација 
и повремени облици рада. Активност општинских пионирских 

                                                
798  070, Ф. 412, Срески савет пионира среза Зрењанин-Зрењанин (?-1965), 1961-
1964, Реферат Актуелни проблеми друштвеног рада са децом, бр. пред. 53/1964.  
799  Исто, Програм рада Среског савета пионира за 1964. годину у Зрењанину, бр. 
пред. 56/1964. 
800  Исто, Шире анализе о стању и проблемима пионирске оргнизације, бр. пред. 
28/1962. 
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одреда и чета састојала се у културно-уметничком раду, у 
спортским активностима, у истицању заслуга учесника 
Народноослободилачке борбе, развијању патриотске свести, 
учествовање на наградним конкурсима. Једном речју састојала се 
у организовању друштвеног живота пионира у слободно време. 
Почетком 1964. године Срески савет пионира у Зрењанину је имао 
53 000 дечака и девојчица од 7 до 14 година.801 

Територијална надлежност Среског савета пионира 
поклапала се са територијалном надлежношћу Среског народног 
одбора Зрењанин и простирала се над следећим општинама: 
Житиште, Зрењанин, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови 
Кнежевац, Перлез, Сечањ и Чока, са 67 насељених места.802  

Доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о 
укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 
1965. године, укидају се срезови на територији АПВ, односно 
престају са радом среске скупштине и њихови органи.803 Након 
тога престао је и рад Среског савета пионира среза у Зрењанину. 

 
Историјат фонда: 
 Није утврђено када је и од кога преузет фонд. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 413   СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1965), 1962-1965. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 8; к. 44; 5,07 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 

                                                
801  Исто, Закључци са саветовања о друштвеном раду са децом у зрењанинском 
срезу, бр. пред. 55/1964. 
802  Службени гласник НРС, бр. 51/1959, стр. 798-799. 
803  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
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 Записници Управног одбора, деловодни ротоколи, именични 
регистар, општа преписка, персонална документа, решења о 
принадлежности, евиденција о члановима, правилници о раду 
чланова, грађевинске дозволе и технички елаборати 
пољопривредних организација, информације о кретању привреде 
и о пољопривредним радовима, елаборати о пољопривредној 
производњи и наводњавању, фондови задружне имовине, 
коморски допринос привредних предузећа, завршни рачуни, 
платни спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Среска привредна комора у Зрењанину настала је на основу 
Закона о образовању јединствених привредних комора из 1962. 
године,804 односно на основу одлуке донешене на седницама 
Среског већа и Већа произвођача НОО Зрењанин 27. августа 1962. 
године. Настала је спајањем: Среске пољопривредне-шумарске 
коморе, Среске трговинске коморе, Среске угоститељске коморе, 
Среске занатске коморе и Среског савеза земљорадничких 
задруга, све са седиштем у Зрењанину. Она је преузела сва 
овлашћења, права и обавезе дотадашњих комора и Среског савеза 
земљорадничких задруга.805 
 Задаци Коморе били су: да прати привредна кретања, 
анализира их и усмерава, утичући на своје чланове да се у свом 
пословању придржавају смерница привредне политике; да 
мобилише привредне организације и друге чланове Коморе на 
извршење привредних планова; испитује могућности и начине 
бољих коришћења постојећих капацатитета, да ради на 
усавршавању и модернизацији производње, повећања 
продуктивности рада, економичности и рентабилности пословања 
и спровођења савремене организације рада; да подржава и 
помаже економски оправдана интеграциона кретања у привреди; 
да ради на унапређењу унутрашње и спољне трговине 
производима; да ради на унапређењу задругарства у привреди, 
нарочито у пољопривреди; да се стара о кадровима у привреди и 
активно ради на њиховом стручном усавршавању; да пружа својим 
члановима стручну и другу помоћ давањем предлога за оснивање 
стручних установа и да сарађује са друштвено-политичким 
организацијама, синдикатом и другим факторима у циљу 
спровођења одређене политике.806  
 Комором су управљали чланови Коморе преко својих 
представника. Органи управљања су били: Скупштина, Управни и 
                                                
804  Службени лист ФНРЈ, бр. 22/1962, стр. 346. 
805  Службени лист среза Зрењанин, бр. 14/1962, стр. 225. 
806  070, Ф. 413, Среска привредна комора-Зрењанин (1962-1965), 1962-1965, 
Статут Коморе, бр. књ. 1, Записници органа управљања 1962-1964. 
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Надзорни одбор, Суд части, Скупштина секција и Управни одбор 
секција. Статутом Коморе били су прописани задаци и надлежност 
органа управљања, као и начин избора.807 

У Среској привредној комори су постојале Задружне секције 
и то: Секција за пољопривреду и шумарство, Секција за трговину, 
Секција за угоститељство и туризам, Секција за занатство, Секција 
за унапређење задругарства и Секција за индустрију, 
грађевинарство и саобраћај. Сва привредна предузећа из ових 
привредних области бирала су по једног представника у чланство 
Секције. Секције су имале своје Управне одборе од чијих чланова 
су бирани представници за Управни одбор Коморе. Управни одбор 
Среске привредне коморе су сачињавали председник, два 
потпредседика, секретар и 27 чланова по избору.808  

Доношењем одлуке о проглашењу Уставног закона о 
укидању срезова у Аутономној покрајини Војводини почетком 
1965. године, укидају се срезови на територији АПВ, односно 
престају са радом среске скупштине и њихови органи. Чланом 6 
ове одлуке одређен је и престанак рада среских привредних 
комора са даном 31. мартом 1965. године.809 Сва права на 
непокретности Комора је пренела у власништво Скупштине 
општине Зрењанин.810  

 

Историјат фонда: 
 Фонд је преузет од 1965. године од Среске привредне 
коморе из Зрењанина. 
 
Степен сачуваности: 
 Списи су у потпуности сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 414   ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ  

-ЗРЕЊАНИН (1960-?),1960-1966.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

                                                
807  Исто. 
808  Службени лист среза Зрењанин, бр. 14/1962, стр. 225. 
809  Службени гласник СРС, бр. 7/1965, стр. 99. 
810  070, Ф. 413, Среска привредна комора-Зрењанин (1962-1965), 1962-1965, 
Решење о преносу права непокретности, бр. пред. 02-769/1965. 
*   У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: Центар 
за унапређење пољопривреде-Зрењанин (1962-1966). 
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Количина архивске грађе: књ. /; к. 10; 1,10 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радне заједнице и Управног одбора; 
деловодник, правилници, преписка са НОО Зрењанин и 
пољопривредним организацијама и предузећима, стручни 
елаборати, подаци о инвестиционим зајмовима у пољопривреди, 
извештаји о пословању, статистички подаци из области 
пољопривреде, финансијска документација, завршни рачуни, 
платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Центар за унапређење пољопривреде у Зрењанину основан 
је на основу одлуке Већа произвођача НОО Зрењанин од 18. марта 
1960. године.811 
 Циљ пословања Центра је био старање о унапређењу 
пољопривредне производње и спровођење одређене политике у 
области пољопривреде на подручју општине Зрењанин. Задаци 
ове установе били су: израда акционих програма, производиних и 
економских планова пољопривредних организација, као и старање 
о реализацији ових програма и планова; пружање помоћи 
пољопривредним организацијама у изради инвестиционих 
елабората и помоћи на реализацији истих; пружање стручне 
помоћи пољопривредним организацијама у области организације 
рада, даљем унапређењу организације рада, модернизацији 
производње и усавршавању система награђивања; израда 
појединачних и збирних економских анализа; и координација рада 
пољопривредних организација, Народног одбора општине 
Зрењанин и пољопривредних служби на подручју општине.812 
 Нисмо дошли до податка докле је радио Центар за 
унапређење пољопривреде у Зрењанину. 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1966. године од ликвидатора постављеног 
од стране Скупштине општине Зрењанин. 
 
Степен сачуваности: 
                                                
811  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Записник са седнице Већа произвођача за 1960. годину, бр. књ. 29. 
812  070, Ф. 414, Центар за унапређење пољопривреде-Зрењанин (1960-?), 1960-
1966, Извештај о пословању за 1961. годину, бр. пред. бб/1962. 
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 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. 415   ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ "ВЕСНА" 

- ЗРЕЊАНИН (1945-1973), 1963-1973. 

 

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 420, Фабрика обуће "Весна" – 

Зрењанин (1962-1975), 1960-1975, јер је проучавањем историјата 
ствараоца фонда утврђено да је стваралац фонда само мењао 
назив. 
 
 
 

Ф. 416   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" ИМАЊЕ 
"МЕЛЕНЦИ"  

– МЕЛЕНЦИ (1963-?), 1964 

 
 

Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 
Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" - Зрењанин (1958-?), 1958-1967, као организациона 
јединица. 
 
 
 

Ф. 417   ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН", ИМАЊЕ 
"РАСАДНИК"  

- ЗРЕЊАНИН (1964-?), 1964. 

 

 
Фонд је спојен са фондом Ф. 401, "Серво Михаљ" 

Индустријско пољопривредни комбинат Пољопривредно добро 
"Зрењанин" - Зрењанин (1958-?), 1958-1967 као организациона 
јединица. 
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Ф. 418   ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗОТЕРМА" ЗА ТЕРМО И ХИДРО 

ИЗОЛАЦИЈУ   

- ЗРЕЊАНИН (1968-1975), 1968-1975.* 

 
 
Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 3; к. 20; 2,45 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: сређен 
Информативна средства: сумарни инвентар са ширим подацима 
о фонду 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радничког савета, деловодник, 
матична књига радника, записници са седница Управног одбора, 
статут и правилници, општа преписка, преписка Сектора за 
кадровске послове, преписка са градилишта у Холандији, уговори 
о занатским радовима, персонална документа радника, завршни 
рачун, платни спискови. 
  
Историјат ствараоца фонда: 
 Предузеће "Изотерма" за термо и хидро изолацију у 
Зрењанину основано је решењем Скупштине општине Зрењанин 
бр. 1-06/133/68, које је донето 10. јула 1968. године. Предмет 
пословања Предузећа чине следеће делатности: а) у земљи - 
обављање изолационих радова при грађевинској делатности и 
вршење осталих услуга везаних за термо и хидро изолационе 
радове; б) у иностранству - спољно трговинска делатност, 
извођење занатских радова у грађевинарству на пољу термо, 
хидро и акустичне изолације са уградњом и монтажом на лицу 
места са сопственом радном снагом и материјалом.813 Предузеће је 
у свом саставу имало 5 самосталних организација удруженог рада 
без својства правног лица и то: Управу, Радну јединицу хидро-
изолатера, фарбара и радника са диофитом, Радну јединицу 
фасадери, Радну јединицу термо-изолатери грађевинског смера и 
Радну јединицу термо-изолатера индустријског смера.  

Предузеће је радило до доношења решења Л. бр. 1/971-15, 
од 19. марта 1971. године Окружног привредног суда у 
                                                
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Предузеће за термо и хидроизолацију "Изотерма"-Зрењанин (1968-1971). 
813  070, Ф. 418, Предузеће "Изотерма" за термо и хидро изолације-Зрењанин 
(1968-1975), 1968-1975, Статут Предузећа из 1969. године, бр. кут. 6, Статути и 
правилници. 
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Зрењанину, када је отворен стечајни поступак над Предузећем.814 
Међутим, стечајни поступак је окончан тек 1975. године када је 
Предузеће и брисано из привредног регистра. 

 
Историјат фонда: 
 Већи део фонда је преузет 1975. године, а мањи део 1978. 
године. Архивска грађа је преузета од стечајног управника 
"Изотерме" предузећа за термо и хидро изолацију у стечају у 
Зрењанину.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су већим делом сачувани. 
 Књиге су мањим делом сачуване. 
 
 

 

Ф. 419   ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ У ПРИВРЕДИ 

 - ЗРЕЊАНИН (1970-1974), 1970-1974.  

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. /; к. 5; 0,55 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе:  

Записници органа управљања, нормативна акта, општа 
преписка, бруто биланси, финансијске картице, списи 
Ликвидационе комисије.  
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Пословно удружење привреде у Зрењанину основано је 
склапањем уговора привредних организација 1970. године под 
називом Пословно удружење привреде Зрењанин Пословно-
информативни биро у Зрењанину. Оно је вршило усклађивање и 
обједињавање пословних интереса својих чланова. Поред тога, 
пратило је и проучавало кретање на тржишту и прикупљало 
информације од интереса за своје чланове ради појединачног или 
заједничког иступања у међусобним односима и према трећим 
лицима. Испитивало је могућности за заједничко коришћење 

                                                
814  Службени лист СФРЈ, бр. 15/1971, стр. VII. 
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опреме и уређаја, обједињавало је и организовало заједничку 
обраду података механографским путем за потребе својих чланова 
и других организација, заједничко учествовање у извршењу 
појединих послова или извођење радова путем стручних служби, 
заједничку продају постројења, сировина и материјала, као и 
друге робе произведене од чланова удружења. Такође је 
организовало заједничко договарање и измену искустава чланова 
удружења и представника других организација, друштвено 
политичких заједница, комора и других асоцијација-удружења.815  
 Нисмо дошли до података када је Пословно удружење 
привреде Зрењанин Пословно-информативни биро у Зрењанину 
променило назив у Пословно удружење привреде у Зрењанину. 
 Пословно удружење у привреди у Зрењанину радило је до 
26. априла 1973. године када је решењем Скупштине општине 
Зрењанин отворен поступак редовне ликвидације. Поступак је 
трајао до 8. априла 1974. године.816 
 
Историјат фонда: 
 Фонд је преузет 1975. године од стране ликвидатора 
Пословног удружења у привреди у Зрењанину у редовној 
ликвидацији.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге нису сачуване. 
 
 
 

Ф. 420   ФАБРИКА ОБУЋЕ "ВЕСНА"  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1975), 1960-1975.* 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 41; к. 24: 2,79 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 

                                                
815  Службени гласник СРС бр. 45/1970, стр. 1224.  
816  070, Ф. 419, Пословно удружење у привреди-Зрењанин (1970-1974), 1970-
1974, Извештај о окончаној ликвидацији, бр. пред. бб/1974. 
*    У Водичу кроз архивске фондове из 1979. године назив фонда је био: 
Фабрика обуће "Весна"-Зрењанин (1967-1974). 
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Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Записници са седница Радничког савета, Управног и 
Пословодног одбора; општа преписка, списи о стечајном поступку, 
персонални досијеи, финансијске картице, картице личног 
дохотка, платни спискови. 
 

Историјат ствараоца фонда: 
 Фабрика обуће "Весна" у Зрењанину почела је да ради када 
је Занатсака обућарска задруга у Зрењанину добила статус 
предузећа по доношењу решења НОО Зрењанин, Одељења за 
привреду 1962. године, а на основу Уредбе о оснивању предузећа 
и радњи из 1953. године.817 Задруга је временом изменила 
карактер својине средстава за производњу, у технолошком 
погледу је доста напредовала и повећала је обим производње. 
Тада је добила право да бира Раднички савет, јер је имала 
запослено више од 50 радника, и да води књиговодство по 
јединственом контном плану. Променила је назив у "Весна" 
предузеће за производњу обуће Зрењанин.818  

Предузећу за производњу обуће "Весна" 1967. године 
припојено је Обућарско предузећа "Мира" из Зрењанина. Том 
приликом ово предузеће је променило назив у Фабрика обуће 
"Весна" у Зрењанину. Оно је наставило да се бави производњом и 
продајом женске и дечје обуће, као и ситном галантеријом.819 

Фабрика обуће "Весна" у Зрењанину радила је до 18. 
јануара 1973. године, када је решењем Окружног привредног суда 
Л. бр. 7/12 отворен стечајни поступак.820 Исте године право 
коришћења имовине (просторије, машине погонски и пословни 
инвентар) уговором је пренешено на Фабрику обуће "Нада" у 
Зрењанину.821 Због великих дугова Фабрика је своју имовину 
продавала, а у току 1974. године извршен је отпис неких 
потраживања. Стечајни поступак је окончан 6. децембра 1974. 
године, а решењем Окружног привредног суда сва права 
потраживања су пренесена на Фонд заједничке потрошње 
Скупштине општине у Зрењанину.822 Овим је Фабрика 1975. 

                                                
817  Службени лист ФНРЈ, бр. 51/1953, стр. 633. 
818  070, Ф. 160, Народни одбор општине Зрењанин-Зрењанин (1944-1963), 1939-
1963, Решење о промени статуса и назива, бр. пред. 04-21522/1962. 
819  Службени гласник СРС, Оглашавање решења Окружног привредног суда у 
Зрењанину, бр. 42/1967, стр. 861. 
820  Службени лист СФРЈ, бр. 5/1973, стр. VII. 
821  070, Ф. 420, Фабрика обуће "Весна"–Зрењанин (1962-1975), 1960-1975, 
Уговор склопљен са стечајним управником, бр. пред. бб/1973. 
822  Службени лист СФРЈ, бр. 65/1974, стр. XI. 
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године брисана из регистра Окружног привредног суда у 
Зрењанину.823 

 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет 1975. године од Фабрике обућа "Весна" у 
стечају - Зрењанин, односно од стечајног управника. Приликом 
израде ове свеске Водича кроз архивске фондове и проучавања 
историјата ствараоца фонда утврђено је да треба спојити фонд Ф. 
415, Предузеће за производњу обуће "Весна" – Зрењанин (1962-
1973), 1963-1973. са овим фондом, јер се ради о једном фонду.   
 

Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 

Књиге су већим делом сачуване. 
 
 
 

Ф. 421   ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО 

"ЈУГОПРОДУКТ"  
- ЗРЕЊАНИН (1968-1977), 1968-1977. 

 

 

Основни подаци о фонду 

 

Количина архивске грађе: књ. 17; к. 12; 1,82 m 
Језик грађе: српски 
Степен сређености: несређен 
Информативна средства: нема 
Категоризација: / 
 
Основне карактеристике садржаја грађе: 
 Деловодни протоколи, матичне књиге радника, главне 
збирне књиге, главне књиге, решења о регистрацији пословних 
јединица, персонална документа, општа преписка, документа о 
стечајном поступку, финансијске картице, завршни рачуни, 
аналитичке картице, платни спискови. 
 
Историјат ствараоца фонда: 
 Трговинско предузеће на велико и мало "Југопродукт" у 
Зрењанину основано је на основу решења Скупштине општине 
Зрењанин бр. 1-06/78/68 од 18. априла 1968. године. Оно се у 
почетку звало Предузеће за вршење услуга у промету робе 

                                                
823  070, Ф. 420, Фабрика обуће "Весна"–Зрењанин (1962-1975), 1960-1975, 
Обавештење Фабрике обуће "Весна" у стечају, бр. пред. 155/1975. 
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Зрењанин. Предмет пословања предузећа састојао се: у 
посредовању приликом промета робе при купопродаји између 
радних организација у земљи и иностранству за свој и туђ 
интерес, вршило је све видове заступничког пословања, обављало 
је комисионе послове за свој и туђ рачун; вршило је контролу 
квалитета сировина, полупроизвода и готових производа; вршило 
је агенцијске послове и услуге и вршило је друге сличне услуге у 
промету робе.824 Предузеће је исте године променило назив у 
"Југопродукт" предузеће за вршење услуга у промету робе у 
Зрењанину и том приликом је проширило делатност. Поред већ 
регистроване делатности, бавило се откупом и продајом и то: свих 
врста пољопривредних и прехрамбених производа, половних и 
нових основних средстава, сирове коже, вуне, свињске и остале 
длаке, перја и свих врста отпадака.825 
 Следеће године 1969. проширује делатност на основу 
одлуке Савета радне заједнице од 2. јуна 1969. године. Поред већ 
регистрованог пословања Предузеће је донело одлуку да тргује 
следећом робом: црном металургијом, обојеним металима, 
неметалима, производима металне индустрије, производима 
електроиндустрије, производима хемијске индустрије, 
производима грађевинског материјала, производима шумске 
индустрије, производима дрвне индустрије, свим врстама 
аутомобила и теретних возила, резервним деловима и сви врстама 
техничке робе, производима папирне индустрије, обућом и кожом, 
производима гумарских и пластичних маса, производима 
текстилне индустрије и радиности, производима дуванске 
индустрије, лековитим биљем, етеричним уљима и мирисним 
материјама, као и организацијом производње појединих 
производа. Овом приликом Предузеће је променило назив који је 
задржало до краја: Трговинско предузеће на велико и мало 
"Југопродукт" у Зрењанину.826 
 У оквиру Предузећа осниване су самосталне пословне 
јединице у својству организације удруженог рада. Тако је на 
основу одлуке Савета радне заједнице од 19. августа 1969. године 
основано Складиште техничких гасова у Зрењанину.827 Складиште 
је на основу одлуке Савета радне заједнице Предузећа од 3. маја 

                                                
824  070, Ф. 421, Трговинско предузеће на велико и мало "Југопродукт"-Зрењанин 
(1968-1977), 1968-1977, Решење о оснивању СО Зрењанин, бр. пред. бб/1968. 
825  Службени гласник СРС, бр. 30/1968, стр. 634. 
826  070, Ф. 421, Трговинско предузеће на велико и мало "Југопродукт"-Зрењанин 
(1968-1977), 1968-1977, Извод из записника Савета радне заједнице, бр. пред. 
бб/1969. 
827  070, Исто, Решење Окружног привредног суда у Зрењанину о регистрацији 
фирме, бр. пред. бб/1969. 
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1970. године променило назив у Самостална организација 
удруженог рада.828 
 Одлуком Савета радне заједнице од 4. маја 1970. године 
основна делатност Предузећа проширена је на: комплетан 
инжињеринг, пројектовање и извођење радова на свим врстама 
објеката друштвеног и комуналног стандарда, индустријских 
објеката, као и хотелско-туристичких и културно-здравствених 
објеката, затим пројектовање и подизање објеката, изградња 
инсталације и опремање истих у земљи, као и уређење ентеријера 
и екстеријера и израда комплетне техничко-технолошке и 
економске експертизе и елабората. Такође је вршило туристичке 
услуге и бавило се економском пропагандом, филмском 
продукцијом и дистрибуцијом. Поред тога, Предузеће је вршило 
интелектуалне и пословне услуге, организовало је изложбе и 
разне културне манифестације.829  
 Трговинско предузеће на велико и мало "Југопродукт" у 
Зрењанину било је сложене структуре. Оно је у већим градовима 
имало своја Представништва и то у Новом Саду, Београду, Нишу, 
Вршцу, Загребу, Ријеци, Љубљани, Сарајеву и Скопљу. 
Представништва су посредовала у промету робе, обављала су 
заступничке и комисионе послове, вршила су агенцијске услуге и 
отварала су консигнациона складишта. Тако је на седници Савета 
радне заједнице Предузећа од 5. новембра 1969. године основано 
Представништво у Београду, а на седници од 14. априла 1970. 
године Представништво у Новом Саду које је као организација 
удруженог рада добило статус правног лица.830 Такође је на 
основу одлуке Савета радне заједнице од 26. децембра 1969. 
године основано Представништво у Вршцу.831 На седници Савета 
радне заједнице Предузећа од 4. маја 1970. године Предузеће је 
донело одлуку о оснивању свог Представништва у Загребу.832 

Одлуком Радничког савета од 21. јуна 1971. године из 
Предузећа се издваја Самостална организација удруженог рада 
"Инжињеринг" Београд.833 
 На седници Радничког савета 20. новембра 1970. године 
донета је одлука да се Предузећу припоји Трговинско предузеће 
на велико и мало "Форум" из Србобрана, а припајање је извршено 
фебруара 1971. године.834 
                                                
828  Исто, бр. пред. бб/1970. 
829  070, Исто, Извод из записника, бр. пред. бб/1970. 
830  Исто. 
831  Исто, Решење Окружног привредног суда у Панчеву о регистрацији, бр. 
бб/1970. 
832  Исто, Извод из записника, бр. пред. бб/1970. 
833  Исто, Решење Окружног привредног суда у Београду о регистрацији, бр. 
бб/1971. 
834  Исто, Извод из записника, бр. пред. бб/1970. 
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 Предузеће је имало Савет радне заједнице у који су улазили 
сви радници и службеници предузећа у Зрењанину, док су 
представништва ван Зрењанина делегирала по једног члана. Из 
редова Савета биран је Управни одбор, који се састојао од 5 до 7 
чланова. Предузеће је имало директора, помоћника директора, 
општу службу, комерцијалну службу, привредно-рачунски сектор, 
службу унутрашњег тржишта, администрацију дирекције и службу 
кооперације са приватним занатлијама.835  
 Предузеће није дуго радило, јер је решењем Окружног 
привредног суда Л. бр. 5/71-7, од 3. маја 1972. године, отворен 
стечајни поступак. Овом приликом отворен је стечајни поступак и 
над његовим самосталним организацијама удруженог рада у 
Вршцу, Нишу и Новом Саду.836 Међутим, стечајни поступак је 
трајао до 1977. године због великог броја судских потраживања. 
После извршене продаје и деобе имовине Предузеће је брисано из 
судског привредног регистра.837 
 
Историјат фонда:  

Фонд је преузет од стечајног управника 1977. године.  
 
Степен сачуваности: 
 Списи су мањим делом сачувани. 
 Књиге су већим делом сачуване. 
  

                                                
835  Исто, Организациона шема, Досије фонда, бр. 6/2. 
836  Службени лист СФРЈ, бр. 24/1972, стр. III. 
837  070, Ф. 421, Трговинско предузеће на велико и мало "Југопродукт"-Зрењанин 
(1968-1977), 1968-1977, Завршни извештај стечајног управника Окружном 
привредном суду, бр. пред. бб/1977. 



 313  

 

ПОПИС ФОНДОВА 

ПО КЛАСИФИКАЦИОНОЈ ШЕМИ 
 

 
 

А.1. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 
А.1.4.  АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944. 

 
 Подгрупу фондова органа управе социјалистичког периода 
чине 10 фондова, који садрже архивску грађу постратног периода. 
То су фондови среских (4) и општинских органа управе (6). 

Карактеристике грађе: Фондови среских органа управе су 
од великог значаја и имају већим делом сачувану архивску грађу, 
укупно 149,41 m. Они садрже преписку о колонизацији, 
конфискацији, утврђивању ратне добити и ратне штете. Поред 
тога, садрже документа о организовању привредне производње, 
као и извештаје о раду из свих области живота. Остали фондови 
имају мањим делом сачувану архивску грађу, укупно 56,67 m. 
Фондови из стамбене управе садрже документа о додели и закупа 
стамбених зграда, као и евиденције о продатим становима из 
општенародне имовине.  

Сви обухваћени фондови овом подгрупом имају укупно 
194,88 м архивске грађе.  

Временски распон грађе: Фондови ове подгрупе садрже 
архивску грађу од ослобођења 1946. до 1965. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фондови 
Ф. 221, Ф. 222, Ф. 223, Ф. 273 и Ф. 286 су сређени и имају израђен 
сумарни инвентар и белешке о фонду, док фонд Ф. 221 има 
израђен именски регистар за архивску грађу из 1946. године, која 
садржи податке о конфискацији имовине. За архивску грађу Ф. 
222 и Ф. 223 израђен је аналитички инвентар, а за типске 
предмете о арондацији земљишта у насељено место Мали Торак Ф. 
223 израђен је именски регистар. 

Фондови: Ф. 252, Ф. 344, Ф. 353, Ф. 372 и Ф. 391 су 
несређени. Наиме, фонд Ф. 372 (Скупштина среза Зрењанин) је 
сређен 1983. године, али је накнадно припојен један део архивске 
грађе, па је потребно извршити улагање. Он има састављену 
белешку о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 



 314  

 

1. А.1.4. Ф. 221 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЈАШАТОМИЋКОГ 
 - ЈАША ТОМИЋ (1946-1955), 1946-1955. 
 

2. А.1.4. Ф. 222 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ 
- ЗРЕЊАНИН (1946-1955), 1946-1955 
 

3. А.1.4. Ф. 223 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМИШКОГ  
-ЗРЕЊАНИН (1946-1955), 1946-1955. 
 

4. А.1.4. Ф. 252 ГРАДСКО СТАНБЕНО ИМОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ЗРЕЊАНИН (1947-1949), 1947-1949 
 

5. А.1.4. Ф. 273 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОЛИН  
- МОЛИН (?-1955), 1951-1955. 
 

6. А.1.4. Ф. 286 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - БАЗА ЗРЕЊАНИН  
– ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1952. 
 

7. А.1.4. Ф. 344 СТАНБЕНА УПРАВА  
– ЗРЕЊАНИН (1953-1959), 1954-1959. 
 

8. А.1.4. Ф. 353 ОДБОР ЗА ЕЛЕТРИФИКАЦИЈУ ПОДРУЧЈА 
ЗРЕЊАНИН  
– ЗРЕЊАНИН (?-1958), 1953-1959. 
 

9. А.1.4. Ф. 372 СКУПШТИНА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (1955-1965), 1955-1965. 
 

10. А.1.4. Ф. 391 ФОНД ЗА ПУТЕВЕ СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (1961-1965), 1962-1965 

. 
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А.2.  ПРАВОСУЂЕ 

 
А.2.4.  АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944. 

 
 
 Подгрупа фондова правосудних органа после Другог 
светског рата садржи 3 фонда, који су категорисани као фондови 
од великог значаја. 
 Карактеристике грађе: Фонд Ф. 225 поседује архивску 
грађу која је настала због незадовољства власника земље, којима 
је по важећим законским прописима одузимана као вишак изнад 
предвиђеног максимума или зато што им обрада земље није било 
једино занимање. Фонд има 2,40 м архивске грађе од које су 
већим делом сачувани списи. Остала два фонда имају врло мало 
сачуваних списа, док књиге нису ни сачуване, тако да је укупно 
сачувано 2,20 м. За целу подгрупу укупно је сачувано 4,60 м. 
 Временски распон грађе: Сва три фонда садрже архивску 
грађу насталу радом правосудних органа непосредно после Другог 
светског рата, тј. од 1946. до 1957. године 

Степен сређености и информативна средства: Фондови 
ове подгрупе су сређени, имају сумарни инвентар и белешку о 
фонду, а за Ф. 225 је израђен топографски регистар, јер је 
архивска грађа сређена по насељеним местима. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.2.4. Ф. 225 ОКРУЖНИ АГРАРНИ СУД  

- ЗРЕЊАНИН (1945-1948), 1946-1948. 
 

2. А.2.4. Ф. 250 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО  
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1947-1950 
 

3. А.2.4. Ф. 315 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО  
- НОВИ БЕЧЕЈ (1946-1957), 1949-1957 
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А.4.   ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
 Подгрупа просветне установе (школе) садржи 6 фондова 
чији је стваралац радио после Другог светског рата. То су 
новоосноване школске установе са новим програмом рада. 

Карактеристике грађе: Међу овим фондовима налазе се 
два са архивском грађом осмогодишње школе, један са архивском 
грађом непотпуне мешовите гимназије и остала три садрже 
архивску грађу стручних школа. Сви фондови имају мањим делом 
сачуване списе сем Ф. 217, док су књиге релативно добро 
сачуване за све фондове. Укупно за све фондове је сачувано 4,10 
m архивске грађе. Фонд Ф. 214 има део архивске грађе писане 
мађарским језиком, док су сви остали фондови на српском језику.  

Временски распон грађе: Фондови садрже архивску грађу 
из периода од 1944. до 1962. године. 

Степен сређености и информативна средства: Сви 
фондови су сређени и имају сумарни инвентар и белешку о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
1. А.4.1. Ф. 214 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "СЕРВО МИХАЉ"  

- ЗРЕЊАНИН (?-1958), 1945-1958. 
 

2. А.4.1. Ф. 215 НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА 
- ЗРЕЊАНИН (1945-1954), 1945-1954. 
 

3. А.4.1. Ф. 216 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА 
- ЗРЕЊАНИН (1945-1950), 1944-1950. 
 

4. А.4.1. Ф. 217 СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
- ЗРЕЊАНИН (1945-1952), 1945-1952. 
 

5. А.4.1. Ф. 329 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА РИБАР" 
 - ЗРЕЊАНИН (1950-1958), 1944-1962. 
 

6. А.4.1. Ф. 405 ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОЂАЧЕ  
– НОВИ БЕЧЕЈ (1958-?), 1959-1960. 

А.4.2.   КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

 Подгрупа садржи 2 фонда.  
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Карактеристике грађе: Фонд Ф. 330 има фрагментарно 
сачувану архивску грађу док Ф. 390 има списе у потпуности 
сачуване, а књиге фрагментарно. Оба фонда имају укупно 0,37 m 
архивске грађе. Списи Месечног часописа "Војводина" садрже 
податке о свим активностима редакције. 

Временски распон грађе: Фондови садрже архивску грађу 
у периоду од 1951. до 1958. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фонд Ф. 
330 је сређен са израђеним сумарним инвентаром и белешком. Ф. 
390 није сређен. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.4.2. Ф. 330 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, БИОСКОП 

"ВОЈВОДИНА"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948-1957), 1951-1957. 
 

2. А.4.2. Ф. 390 "ВОЈВОДИНА", МЕСЕЧНИК ЗА УМЕТНОСТ И 
КУЛТУРУ, РЕДАКЦИЈА  
- ЗРЕЊАНИН (1956-?), 1956-1958. 
 

 
 

А.5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  
 

А.5.1. СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ 
  
 Подгрупа "социјалне установе" садржи 1 фонд чији је 
стваралац радио непосредно после рата. 
 Карактеристике грађе: Архивска грађа овог фонда је 
незнатно мало сачувана, укупно 0,59 метара. 

Временски распон грађе: Фонд садржи архивску грађу од 
1946. до 1954. године. 

Степен сређености и информативна средства: Архивска 
грађа је сређена са  израђеним сумарним инвентаром и белешком.  

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.5.1. Ф. 244 ДЕЧЈИ ДОМ НОВИ БЕЧЕЈ  

- НОВИ БЕЧЕЈ (?-1954), 1946-1954. 
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А.5.2.   ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 
 
 Подгрупа "здравствене установе" садржи 1 фонд. 

Карактеристике грађе: Фонд има већим делом сачуване 
списе, а укупно је сачувано 2,44 m архивске грађе. Он садржи 
архивску грађу за град и насељено место близу града - Мужља. 
Такође садржи статистичке податке за територију народних 
одбора срезова "Бегеј" и "Тамиш".  

Временски распон грађе: Архивска грађа се временски 
односи на период од 1953. до 1958. године. 

Степен сређености и информативна средства: Архивска 
грађа фонда није сређена. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.5.2. Ф. 345 ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА  

- ЗРЕЊАНИН (1952-1958), 1953-1958. 
 

 
 

А.6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО 

 

1. А.5.2. Ф. 345 ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА  
- ЗРЕЊАНИН (1952-1958), 1953-1958. 
 

 

А.6.2.   ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 
 

А.6.2.1.   ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА 
 
Подгрупом "привредна удружења" обухваћено је 9 фондова 

чија архивска грађа се односи на 7 привредних комора и једно 
пословно удружење. Архивска грађа наведених фондова настала 
је у другој половини 20. века. Фонд Ф. 320 садржи архивску грађу 
од великог значаја.  

Карактеристике грађе: Приликом проучавања историјата 
стваралаца фондова Ф. 336 и Ф. 378 утврђено је да се ради о 
једном фонду па је извршено спајање ова два фонда. Наиме, 
Трговинска комора за срезове "Тамиш", "Бегеј", "Јаша Томић" и 
град Зрењанин је само променила назив у Трговинска комора 
среза Зрењанин. Сви наведени фондови среских комора имају у 
потпуности сачувану архивску грађу сем фонда Ф. 378 који има 
списе мањим делом сачуване, а књиге фрагментарно, док фонд Ф. 
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419 има само списе мањим делом сачуване. Укупно је од 
наведених фондова сачувано 26,45 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Фондови ове подгрупе 
обухватају временски период од 1950. до 1974. године. 

Степен сређености и информативна средства: Архивска 
грађа наведених фондова је сређена сем фондова: Ф. 335, Ф. 378, 
Ф. 408, Ф. 413 и Ф. 419. За сређене фондове израђен је сумарни 
инвентар и белешка о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.2.1. СРЕСКА ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА  

- ЗРЕЊАНИН (1955-1962), 1955-1962. 
 

2. А.6.2.1. Ф. 321 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН (1950-1952), 1950-1952. 
 

3. А.6.2.1. Ф. 322 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1950-1952), 1951-1952. 
 

4. А.6.2.1. Ф. 335 СРЕСКА УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН (1951-1962), 1951-1962. 
 

5. А.6.2.1. Ф. 336 ТРГОВИНСКА КОМОРА ЗА СРЕЗОВЕ "ТАМИШ", 
"БЕГЕЈ", "ЈАША ТОМИЋ" И ГРАД ЗРЕЊАНИН  
-ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 
 

6. А.6.2.1. Ф. 378 ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
– ЗРЕЊАНИН (19521-1962), 1952-1962. 
 

7. А.6.2.1. Ф. 408 СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА-ШУМАРСКА 
КОМОРА 
 - ЗРЕЊАНИН (1960-1962), 1960-1964. 
 

8. А.6.2.1. Ф. 413 СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1965), 1962-1965. 
 

9. А.6.2.1. Ф. 419 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ У ПРИВРЕДИ 
- ЗРЕЊАНИН (1970-1974), 1970-1974. 
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А.6.2.2. ЗАДРУЖНИ САВЕЗИ 
 

Овом подгрупом обухваћена су 3 фонда чија се архивска 
грађа односи на задружне савезе срезова: "Тамиш". "Бегеј" и 
Зрењанинског среза.  

Карактеристике грађе: Фондови имају архивску грађу која 
је настала радом среских савеза земљорадничких задруга. Срески 
савези земљорадничких задруга били су основни савези у које су 
се удруживале задружне организације са подручја срезова. Циљ 
Савеза је био да помаже развитак, рад и организационо јачање 
пољопривредних задруга. Архивска грађа садржи податке о раду 
земљорадничких, пољопривредно-произвођачких и 
специјализованих задруга. Укупно је сачувано 5,16 m архивске 
грађе. 

За фондове Ф. 226 и Ф. 383 су већим делом сачувани списи 
а књиге мањим делом (укупно 5,16 m) док је стање у Ф. 227 
обрнуто. За све фондове укупно је сачувано 5,66 m архивске 
грађе. 

Временски распон грађе: Фондови поседују архивску 
грађу од 1948. до 1962. године. 

Степен сређености и информативна средства: Сва три 
фонда су сређена, имају израђене сумарне инвентаре и белешку о 
фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
1. А.6.2.2. Ф. 226 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 

"ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН (1948-1955), 1949-1955. 
 

2. А.6.2.2. Ф. 227 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА  
"БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1947-1955), 1948-1955. 
 

3. А.6.2.2. Ф. 383 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 
- ЗРЕЊАНИН (1955-1962), 1955-1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 321  

 

А.6.3.  ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

А.6.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 
 

Фондови ове подгрупе су временски везани за период после 
Другог светског рата и има их укупно 17, а њихова архивска грађа 
садржи податке из индустрије и електропривреде. 

Карактеристике грађе: Половина фондова садрже 
архивску грађу насталу радом индустријских предузећа у току 
административног начина управљања (1-7). Фонд Ф. 415, 
Предузеће за производњу обуће "Весна" – Зрењанин (1962-1973), 
1963-1973. спојен је са фондом Ф. 420, Фабрика обуће "Весна" - 
Зрењанин (1962-1973), 1960-1975. Фондови Ф. 249, Ф. 278, Ф. 
355 и Ф. 418 имају већим делом сачуване списе, а Ф. 384, Ф. 404 и 
Ф. 415 већим делом књиге. Међутим, фондови Ф. 213, Ф. 247, Ф. 
282, Ф. 327, Ф. 328, Ф. 354, Ф. 356, Ф. 359, и Ф. 403 имају врло 
мало сачуване архивске грађе (5,93 m). Сви фондови заједно 
имају сачувано укупно 20,12 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Фондови поседују архивску 
грађу од 1945. до 1975. године. 

Степен сређености и информативна средства: Сређени 
фондови су: Ф. 282, Ф. 354, Ф. 356 и Ф. 418 са израђеним 
сумарним инвентаром и белешкама о фонду, док су остали 
фондови ове подгрупе несређени. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.3.1. Ф. 213 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ"  

- ЗРЕЊАНИН (1944-1960), 1945-1953. 
 

2. А.6.3.1. Ф. 247 "КОЖАРАЦ" ЛОКАЛНО ПРИВРЕДНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ КОЖНИХ ПРОИЗВОДА 
- НОВИ БЕЧЕЈ (1947-1954), 1947-1954. 
 

3. А.6.3.1. Ф. 249 СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1952.  
 

4. А.6.3.1. Ф. 278 ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"МЛИНПРЕД"  
- ЗРЕЊАНИН (1948-1951), 1948-1951. 
 

5. А.6.3.1. Ф. 282 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА  
- ПЕРЛЕЗ (1948-?), 1948-1949. 
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6. А.6.3.1. Ф. 327 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТАМИШ" 
 - ЗРЕЊАНИН (1950-1955), 1950-1955. 
 

7. А.6.3.1. Ф. 328 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1950-1953), 1950-1953. 
 

8. А.6.3.1. Ф. 354 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА "ОМАЉЕВ МИЛОШ" 
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948-1958), 1948-1958. 
 

9. А.6.3.1. Ф. 355 ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА  
- КЛЕК (1952-?), 1952-1958. 
 

10. А.6.3.1. Ф. 356 ЦИГЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- МЕЛЕНЦИ (1948-1975), 1949-1975. 
 

11. А.6.3.1. Ф. 359 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 
- ТОМАШЕВАЦ (1947-1960), 1953-1960. 
 

12. А.6.3.1. Ф. 384 СТОЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИПА"  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1973), 1955-1973. 
 

13. А.6.3.1. Ф. 403 МЛИН "ЉУБИЋ"  
- ЛАЗАРЕВО (1958-1964), 1958-1959. 
 

14. А.6.3.1. Ф. 415 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ 
"ВЕСНА" 
 - ЗРЕЊАНИН (1945-1973), 1963-1973. 
 

15. А.6.3.1. Ф. 404 ОБУЋАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИРА"  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1967), 1957-1967. 
 

16. А.6.3.1. Ф. 418 ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗОТЕРМА" ЗА ТЕРМО И  
ХИДРО ИЗОЛАЦИЈУ  
- ЗРЕЊАНИН (1968-1975), 1968-1975. 
 

17. А.6.3.1. Ф. 420 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ВЕСНА"  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1975), 1960-1975. 
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А.6.3.2.   ПОЉОПРИВРЕДА, ВОДОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО 
 

 Овом подгрупом обухваћени су фондови из области 
пољопривреде из друге половине 20. века. Укупно има 19 
фондова. Посебно треба нагласити да је дошло до спајања 
фондова: Пољопривредна добра имања "Аеродром", "Златица", 
"Клек", "Кумане", "Михајлово", "Меленци" и "Расадник", односно 
Ф. 402, Ф. 407, Ф. 409, Ф. 410, Ф. 411, Ф. 416 и Ф. 417 са фондом 
Ф. 401, јер су имања пословала као организационе јединице у 
оквиру Пољопривредног добра Зрењанин, које је било самостална 
јединица у оквиру "Серво Михаљ" Индустријско пољопривредног 
комбината Зрењанин.  

Карактеристике грађе: Од наведених фондова само Ф. 
265, Ф. 351, Ф. 401 и Ф. 414 имају већим делом сачуване списе, 
док остали фондови имају мањим делом сачуване списе, а књиге 
фрагментарно или нису сачуване. Укупно је сачувано за све 
фондове заједно 20,98 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Фондови поседују архивску 
грађу од 1948. до 1967. године. 

Степен сређености и информативна средства: Од 
наведених фондова Ф. 211, Ф. 265 и Ф. 362 су сређени, са 
белешкама о фонду и израђеним сумарним инвентаром, док су 
остали фондови несређени. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.3.2. Ф. 211 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "МИХАЈЛОВО" 

- ЗРЕЊАНИН (1950-1959), 1949-1960. 
 

2. А.6.3.2. Ф. 265 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ТИСА"  
- БЕЛО БЛАТО (1949-1953), 1949-1954. 
 

3. А.6.3.2. Ф. 339 СРЕСКА СТОЧАРСКО-ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ 
 - ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 
 

4. А.6.3.2. Ф. 340 СРЕСКА ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СРЕЗА  
ТАМИШКОГ 
 - ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1954. 
 

5. А.6.3.2. Ф. 351 ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "1. МАЈ" 
 - МУЖЉА (1953-1959), 1953-1959. 
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6. А.6.3.2. Ф. 361 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "АРАДАЦ"  
- АРАДАЦ (1954-1959), 1954-1960. 
 

7. А.6.3.2. Ф. 362 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "БЕЛО БЛАТО"  
– БЕЛО БЛАТО (1954-1959), 1954-1960. 
 

8. А.6.3.2. Ф. 366 "ПОЉОПРИВРЕДА" ПРОИЗВОДНО  
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
– ЗРЕЊАНИН (1948-1959), 1948-1959. 
 

9. А.6.3.2. Ф. 395 ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БРАТСТВО"  
 -НОВО МИЛОШЕВО (1957-1958),1957-1958. 
 

10. А.6.3.2. Ф. 396 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА  
- ПЕРЛЕЗ (?-?), 1957-1963. 
 

11. А.6.3.2. Ф. 401 "СЕРВО МИХАЉ" ИНДУСТРИЈСКО 
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
- ЗРЕЊАНИН (1958-?), 1958-1967. 
 

12. А.6.3.2. Ф. 402 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "АЕРОДРОМ" 
- ЗРЕЊАНИН (1959-?), 1959-1964. 
 

13. А.6.3.2. Ф. 407 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" 
ИМАЊЕ  "ЗЛАТИЦА"  
- ЛАЗАРЕВО (1963-?), 1963-1967. 
 

14. А.6.3.2. Ф. 409 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "КЛЕК"  
- КЛЕК (1960-?), 1959-1964. 
 

15. А.6.3.2. Ф. 410 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "КУМАНЕ" – КУМАНЕ (1963-?) 
 

16. А.6.3.2. Ф. 411 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "МИХАЈЛОВО"  
– МИХАЈЛОВО (1959-?), 1959-1964.  
 

17. А.6.3.2. Ф. 414 ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ  
- ЗРЕЊАНИН (1960-?), 1960-1966. 
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18. А.6.3.2. Ф. 416 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "МЕЛЕНЦИ"  
– МЕЛЕНЦИ(1963-?), 1964. 
 

19. А.6.3.2. Ф. 417 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН", 
ИМАЊЕ "РАСАДНИК"  
- ЗРЕЊАНИН (1964-?), 1964. 

 
 

А.6.3.3.    ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 
 

А.6.3.3.    ТРГОВИНА 
 
 Подгрупа "трговина" садржи већи број фондова из периода 
самоуправљања после Другог светског рата, када је трговачко 
пословање било под контролом државе. Укупно је обухваћено 12 
фондова. 

Карактеристике грађе: Од свих наведених фондова ове 
подгрупе једино Ф. 365 има већим делом сачувану архивску грађу 
(4,84 m), док Ф. 364 има већим делом сачуване списе, а Ф. 385 и 
Ф. 421 књиге. Сви остали фондови имају сачувану архивску грађу 
незнатно мало. Тако је укупно сачувано за 12 фондова 18,20 m 
архивске грађе.  

Временски распон грађе: Фондови имају сачувану 
архивску грађу у периоду од 1947 до 1977. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фондови 
Ф. 245, Ф. 248, Ф. 323 и Ф. 364 имају сређену архивску грађу са 
израђеним сумарним инвентаром и белешком о фонду, док су 
остали фондови несређени. Фонд Ф. 385 има само белешку о 
фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.3.3. Ф. 245 НАБАВНО ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКОГ 

НАРОДНОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (1948-1952), 1948-1952. 
 

2. А.6.3.3. Ф. 248 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКЕ И СТОЧНИМ 
ПРОИЗВОДИМА "СТОЧАР"  
- ЗРЕЊАНИН (1946-950), 1947-1951.  
 

3. А.6.3.3. Ф. 267 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА 
- ЗРЕЊАНИН (?-1952), 1948-1952. 
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4. А.6.3.3. Ф. 268 "ЖИВИНОПРОМЕТ" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И  
ПРОМЕТ ЖИВИНОМ, ЈАЈИМА, ПЕРЈЕМ  
И ДИВЉАЧИМА  
- ЗРЕЊАНИН (1947-1954), 1947-1954. 
 

5. А.6.3.3. Ф. 310 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЦЕНТРОБАНАТ"  
- ЗРЕЊАНИН (1951-?), 1951-1959.  
 

6. А.6.3.3. Ф. 323 ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАНОНИЈА" 
 - ЗРЕЊАНИН (1950-1951), 1950-1951. 
 

7. А.6.3.3. Ф. 324 ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА 
БЕГЕЈСКОГ ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦА,  
СТОКЕ И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1950-1954), 1950-1954. 
 

8. А.6.3.3. Ф. 337 ГРАДСКО ОТКУПНО МЕСАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – 
ЗРЕЊАНИН (1948–1953), 1952-1953. 
 

9. А.6.3.3. Ф. 364 ЈУГОПРОДУКТ" ЕКСПОРТ ИМПОРТ  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1964), 1954-1964. 
 

10. А.6.3.3. Ф. 365 "СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ  НА ВЕЛИКО ЗА ПРОМЕТ 
СЕМЕНСКЕ РОБЕ  "АГРОПЛОД" 
- ЗРЕЊАНИН (1961-?), 1956-1964 
 

11. А.6.3.3. Ф. 385 "КООПЕРАТИВА" ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ОТКУП, ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКОГ 
БИЉА  
- ЗРЕЊАНИН (1955-1959), 1955-1959. 
 

12. А.6.3.3. Ф. 421 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И 
МАЛО  "ЈУГОПРОДУКТ" 
- ЗРЕЊАНИН (1968-1977), 1968-1977. 
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А.6.3.3.   УГОСТИТЕЉСТВО 
 
 Подгрупа "угоститељство" садржи фондове угоститељских 
предузећа и радњи из друге половине 20. века. Обухваћено је 
укупно 10 фондова. Фонду под бројем Ф. 311 припојена је 
архивска грађа фонда под бројем Ф. 326, јер се ради о једном 
фонду. 

Карактеристике грађе: Архивска грађа наведених 
фондова је мањим делом сачувана, а код неких чак фрагментарно. 
Укупно је сачувно 1,76 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Фондови имају сачувану 
архивску грађу у периоду од 1947. до 1973. године. 

Степен сређености и информативна средства: Од 
наведених фондова сређени су само фондови Ф. 281, Ф. 325 и Ф. 
398 са израђеним сумарним инвентаром и белешком о фонду, док 
су остали фондови несређени. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
 
 
1. А.6.3.3. Ф. 269 МЕСНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  

- ХЕТИН (1947-1956), 1947-1956. 
 

2. А.6.3.3. Ф. 281 НАРОДНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- РАДОЈЕВО (1948-1951), 1948-1951. 
 

3. А.6.3.3. Ф. 309 ГРАДСКИ ДЕЧЈИ РЕСТОРАН  
- ЗРЕЊАНИН (1949-1952), 1949-1952. 
 

4. А.6.3.3. Ф. 311 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН (1950-1956), 1950-1956. 
 

5. А.6.3.3. Ф. 325 УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕСНОГ 
НАРОДНОГ ОДБОРА  
- ЧЕСТЕРЕГ (1947-1955), 1950-1955. 
 

6. А.6.3.3. Ф. 326 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ТАМИШ" 
 - ЗРЕЊАНИН (1950-1956), 1950-1957. 
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7. А.6.3.3. Ф. 331 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ГОСТИОНА 
"СЛОБОДА"   
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1948-?), 1948-1953. 
 

8. А.6.3.3. Ф. 369 ЗАДРУЖНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА"ЈУТРО"  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1955), 1954-1955. 
 

9. А.6.3.3. Ф. 370 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ЖИТНИ ТРГ"  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1955), 1954-1955. 
 

10. А.6.3.3. Ф. 398 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  
"БОСНА"  
- БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ  
(1957-1973), 1957-1973. 

  
 

А.6.3.4.   САОБРАЋАЈ 
 

 Подгрупа "саобраћај" садржи 1 фонд.  
Карактеристике грађе: Архивска грађа је мањим делом 

сачувана, али садржи податке о оснивању ствараоца фонда. 
Укупно је сачувано 0,60 m 

Временски распон грађе: Фонд има архивску грађу од 
1953. до 1964. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фонд је 
несређен и не поседује информативна средства. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведеног фонда је доступна истраживачима у оригиналу, 
али након сређивања. 

 
1. А.6.3.4. Ф. 357 УСТАНОВА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ВОЗИЛА  

"ТИСА" 
 - ЗРЕЊАНИН (1953-1964), 1953-1964. 

 
 

А.6.3.5.   ОСТАЛО 
  

Овом подгрупом су обухваћена 3 фонда са незнатно мало 
сачуваном архивском грађом. 

Карактеристике грађе: Фонд Ф. 360 има фрагментарно 
сачувану архивску грађу 0,10 m, док Ф. 266 и Ф. 377 има мањим 
делом сачувану архивску грађу. Укупно је сачувано 1,42 m 
архивске грађе. 
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Временски распон грађе: Архивска грађа за ову подгрупу 
је сачувана од 1947. до 1960. године. 

Степен сређености информативна средства: Сви 
фондови су несређени. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
 
 
1. А.6.3.5. Ф. 266 СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

- ЗРЕЊАНИН (1947-1949), 1947-1950. 
 

2. А.6.3.5. Ф. 360 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН (1954-1957), 1954-1957. 
 

3. А.6.3.5. Ф. 377 БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО 
- ЗРЕЊАНИН (1955-1959), 1955-1960. 
 

 
А.6.4. ЗАНАТСТВО 

  
Ова подгрупа има 3 фонда који садрже архивску грађу 

занатских радионица.  
Карактеристике грађе: Фондови ове подгрупе имају 

мањим делом сачувану архивску грађу, укупно 0,61 m 
Временски распон грађе: Фондови садрже архивску грађу 

у временском периоду од 1948. до 1958. године 
Степен сређености и информативна средства: Фонд Ф. 

279 је сређен, док остала два фонда су несређена. 
Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 

снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
 
 
1. А.6.4.Ф. 279 КОЛАРСКО-КОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "КОЛАР"  

- ЗРЕЊАНИН (1948-?), 1948-1955. 
 

2. А.6.4.Ф. 367 САРАЧКО СЕДЛАРСКА РАДЊА 
- ЗРЕЊАНИН (1953-1956), 1954-1956.  
 

3. А.6.4. Ф. 368 ЗАНАТСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"МЕТЛАР"   
- ЗРЕЊАНИН (1956-1958), 1956-1958. 
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А.6.5.   ЗАДРУГЕ 
 
 

А.6.5.1.   ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ И ПОЉОПРИВРЕДНО 
ПРОИЗВОЂАЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 
  

 
Подгрупа "пољопривредне задруге и пољопривредно 

произвођачке задруге" садржи 6 фондова. Ствараоци фондова Ф. 
349 и 338 су почели да раде после реорганизације сељачких 
радних задруга. 

Карактеристике грађе: Наведени фондови имају укупно 
сачувано 6,09 m архивске грађе. Фондови Ф. 381 и Ф. 406 имају 
само списе који су фрагментарно сачувани, а фондови Ф. 338 и Ф. 
277 имају фрагметарно сачуване књиге. Фонд Ф. 349 има већим 
делом сачуване књиге, а фонд Ф. 348 списе.  

Временски распон грађе: Фондови садрже архивску грађу 
у временском распону од 1952. до 1962. године. 

Степен сређености и информативна средства: Од 
наведених фондова ове подгрупе једино је сређен фонд Ф. 277, са 
израђеним сумарним инвентаром и белешком о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
 

1. А.6.5.1. Ф. 277 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУЖНА ЕКОНОМИЈА 
"ВОЈВОДИНА"  
- НОВО МИЛОШЕВО (1958-?), 1958-1960. 
 

2. А.6.5.1. Ф. 338 ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 
"ЈЕДИНСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО (1954-1958),1952-1958. 
 

3. А.6.5.1. Ф. 348 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА  
"БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО" 
 - ЗРЕЊАНИН (1953-1960), 1953-1960. 
 

4. А.6.5.1. Ф. 349 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "КОЧА 
КОЛАРОВ" 
 - ЗРЕЊАНИН (1953-1959), 1953-1959. 
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5. А.6.5.1. Ф. 381 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "7. ЈУЛИ"  
- ТОМАШЕВАЦ (1953-1961), 1955. 
 

6. А.6.5.1. Ф. 406 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЕЛЕМИР (1960-1962), 1960-1962. 
 

  
А.6.5.2. ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ  

ПРОИЗВОЂАЧКЕ ЗАДРУГЕ  
 
Ова подгрупа има 5 фондова. Земљорадничке произвођачке 

задруге су настале реорганизацијом сељачких радних задруга 
1953. године, док су земљорадничке задруге осниване када и 
сељачке радне задруге. Приликом проучавања историјата 
ствараоца фонда утврђено је да је фонд Ф. 262, Сељачка радна 
задруга "Бора Главашки" - Нови Бечеј (1953-1960), 1947-1961, 
део фонда Ф. 261, Сељачка радна задруга "Бора Главашки" - Нови 
Бечеј (1947-1953), 1947-1953, и да је ствараоц овог фонда од 
1954 до 1958. године носио назив Пољопривредна произвођачка 
задруга "Бора Главашки" у Новом Бечеју, али је 1958. године 
променио назив у Сељачка радна задруга "Бора Главашки" у 
Новом Бечеју. 

Карактеристике грађе: Списи ове подгрупе су мањим 
делом или фрагментарно сачувани, једино код фонда Ф. 264 су 
већим делом сачувани. Књиге су већим делом сачуване код 
фондова: Ф. 264, Ф. 350 и Ф. 380. Укупно је сачувано 5,22 m 
архивске грађе. 

Временски распон грађе: Наведени фондови поседују 
архивску грађу везана за период од 1947. до 1963. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фондови 
су већим делом сређени једино је несређена архивска грађа 
фонда Ф. 350 и Ф. 379. Сређени фондови имају израђен сумарни 
инвентар и белешку о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 
 
1. А.6.5.2. Ф. 263 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "15. МАЈ"  

- СЕЧАЊ (1947-?), 1947-1963. 
 

2. А.6.5.2. Ф. 264 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
 - НОВИ БЕЧЕЈ (1947 - 1969), 1947-1960. 
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3. А.6.5.2. Ф. 350 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 
"НОВО ДОБА"  
- ЈАША ТОМИЋ (1953-1959), 1953-1959. 
 

4. А.6.5.2. Ф. 379 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 
"СЛОГА"  
- НОВО МИЛОШЕВО(1954-1958),1955-1958.  
 

5. А.6.5.2. Ф. 380 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА ЗАДРУГА 
"ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК (1954-1962), 1953-1959. 
 

 
А.6.5.3.   СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ 

  
Подгрупа "сељачке радне задруге" обухвата 61 фонд. 

Ствараоци фондова су радили после Другог светског рата када је 
уведен систем колективне пољопривредне производње. Године 
1953. већи број сељачких радних задруга престаје са радом, док 
сје мањи број трансформисао у другу врсту земљорадничких 
задруга, а највише у земљорадничке произвођачке задруге.  

Карактеристике грађе: За ову подгрупу је 
карактеристично да има већину фондова у којима су списи 
фрагментарно или мањим делом сачувани. То није случај код 
фондова: Ф. 233, Ф. 236, Ф. 240, Ф. 253, Ф. 262, Ф. 289, Ф. 297, Ф. 
303, Ф. 307 и Ф. 392. Књиге су мањим делом сачуване у 
фондовима: Ф. 230, Ф. 232, Ф. 235, Ф. 241, Ф. 242, Ф. 243, Ф. 254, 
Ф. 258, Ф. 274, Ф. 287, Ф. 291, Ф. 294, Ф. 302, Ф. 308, Ф. 346 и Ф. 
392, а већим делом су сачуване у фондовима: Ф. 228, Ф. 229, Ф. 
231, Ф. 239, Ф. 241, Ф. 255, Ф, 256, Ф. 260, Ф. 261, Ф. 275, Ф. 276, 
Ф. 288, Ф. 290, Ф. 292, Ф. 293, Ф. 295, Ф. 296, Ф. 297, Ф. 298, Ф. 
299, Ф. 300, Ф. 301, Ф. 304, Ф. 305, Ф. 319 и Ф. 341. Постоје 
фондови у којима списи нису сачувани (Ф. 241, Ф. 257, Ф. 259, Ф. 
287, Ф. 294, Ф. 302 и Ф. 308), као и фондови у којима књиге нису 
сачуване (Ф. 234, Ф. 237, Ф. 318, Ф. 342, Ф. 343 и Ф. 363). За све 
фондове укупно је сачувано 43,74 m архивске грађе.  

Временски распон грађе: Подгрупа садржи архивску 
грађу у врменском периоду од 1946. до 1961. године, али већина 
фондова има архивску грађу до 1954. године.  

Степен сређености и информативна средства: Више од 
половине наведених фондова ове подгрупе је сређено, а нису 
сређени: Ф. 261, Ф. 262, Ф. 287, Ф. 288, Ф. 289,Ф. 292, Ф. 293, Ф. 
295, Ф. 296, Ф. 297, Ф. 298, Ф. 299, Ф. 300, Ф. 301, Ф. 302, Ф. 303, 
Ф. 304, Ф. 305, Ф. 306, Ф. 307, Ф. 308, Ф. 318, Ф. 341, Ф. 342, Ф. 
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343, Ф. 363 и Ф. 392. Сређени фондови имају израђен сумарни 
инвентар и белешку о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.5.3. Ф. 228 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ШОША"  

- ХЕТИН (1946-?), 1946-1954. 
 

2. А.6.5.3. Ф. 229 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОШ КЛИМА" 
- МОЛИН (1946-1953), 1946-1953. 
 

3. А.6.5.3. Ф. 230 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "РАЈКО БОСНИЋ" 
-  КРАЈИШНИК (1946-1949), 1946-1950. 
 

4. А.6.5.3. Ф. 231 ТРЕЋА СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"БРАЋА МАРКОВ"  
- МЕЛЕНЦИ (1949-1954), 1949-1954. 
 

5. А.6.5.3. Ф. 232 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" 
С.О.Ј. 
 - КРАЈИШНИК (?-1949), 1947-1951. 
 

6. А.6.5.3. Ф. 233 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОБОДА"  
- КЛЕК (1946-1953), (1955-1959),  
1953-1960. 
 

7. А.6.5.3. Ф. 234 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "2. ОКТОБАР" 
- КЛЕК (?-1954), 1953-1954. 
 

8. А.6.5.3. Ф. 235 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЉУБОТЕН" 
- ЈАША ТОМИЋ (?-1948), 1946-1948. 
 

9. А.6.5.3. Ф. 236 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"МЛАДЕНОВА КРАЈИНА" 
-ЧЕСТЕРЕГ (?-?), 1946-1954. 
 

10. А.6.5.3. Ф. 237 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ТАМИШ"  
- ФАРКАЖДИН (?-1954), 1953-1954. 
 

11. А.6.5.3. Ф. 238 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА"  
- ЕЛЕМИР (1946-1960), 1946-1953. 
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12. А.6.5.3. Ф. 239 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"ЗОРА СОЦИЈАЛИЗМА" 
 - РАДОЈЕВО (1949-1953), 1949-1953. 
 

14. А.6.5.3. Ф. 241 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СИМО ШОЛАЈА" 
 - СРПСКА ЦРЊА (?-?), 1946-1954. 
 

15. А.6.5.3. Ф. 242 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"ВЛАДО ТОМАНОВИЋ" 
 - СЕЧАЊ (?-?), 1947-1949. 
 

16. А.6.5.3. Ф. 243 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"ЕДВАРД КАРДЕЉ"  
- СЕЧАЊ (1950-1952), 1947-1952. 
 

17. А.6.5.3. Ф. 253 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА `"ПРВОБОРАЦ 
СТАНКО"  
-БАНАТСКИ ДВОР (1947-1954), 1947-1953.  
 

18. А.6.5.3. Ф. 254 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПОБЕДА"  
- ЈАША ТОМИЋ (?-1948), 1947-1948. 
 

19. А.6.5.3. Ф. 255 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВО ДОБА" 
 - ЈАША ТОМИЋ (1948-1953), 1947-1954.  
 

20. А.6.5.3. Ф. 256 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЧЕЛАР ЗДРАВКО 
- ЕЛЕМИР (1946-1960), 1946-1958. 
 

21. А.6.5.3. Ф. 257 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  
- НОВО МИЛОШЕВО (?-1948), 1947. 
 

22. А.6.5.3. Ф. 258 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО"  
- ТОРДА (1948-?), 1948-1954. 
 

23. А.6.5.3. Ф. 259 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ХЕРЦЕГОВИНА"  
-РАВНИ ТОПОЛОВАЦ (1946-1953),1947-1954. 
 

24. А.6.5.3. Ф. 260 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИРО ПОПАРА" - 
СЕЧАЊ (1946-1950), 1947-1949. 
 

25. А.6.5.3. Ф. 261 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ" –  
НОВИ БЕЧЕЈ (1947-1953), 1947-1953. 
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26. А.6.5.3. Ф. 262 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ" 
 - НОВИ БЕЧЕЈ (1953-1960), 1947-1961. 
 

27. А.6.5.3. Ф. 274 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД 
КАРДЕЉ" 
 - НОВО МИЛОШЕВО (1947-?), 1948-1952. 
 

28. А.6.5.3. Ф. 275 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ (1948-1953), 1948-1953.  
 

29. А.6.5.3. Ф. 276 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. ОКТОБАР"  
- РАДОЈЕВО (1948-1953), 1948-1954. 
 

30. А.6.5.3. Ф. 287 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (?-?), 1949-1951. 
 

31. А. 6.5.3. Ф. 288 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОРАД 
ПОПОВ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ, (1949-1954), 1949-1954. 
 

32. А.6.5.3. Ф. 289 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СОЊА 
МАРИНКОВИЋ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (?-?), 1949-1953. 
 

33. А.6.5.3. Ф. 290 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
- НЕУЗИНА (1949-1953), 1949-1954. 
 

34. А.6.5.3. Ф. 291 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "6. ОКТОБАР"  
- МИХАЈЛОВО (1949-?), 1949-1954. 
 

35. А.6.5.3. Ф. 292 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- НЕУЗИНА (1949-1953), 1949-1953. 
 

36. А.6.5.3. Ф. 293 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВРЕБАЛОВ 
БОШКО"  
- МЕЛЕНЦИ (1949-1960), 1949-1954. 
 

37. А.6.5.3. Ф. 294 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ ЖИВОТ"  
- ЈАША ТОМИЋ (?-1953), 1949-1952. 
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38. А.6.5.3. Ф. 295 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
– "УНИРИЕА"  
- ЈАНКОВ МОСТ (1949-1953), 1949-1953. 
 

39. А.6.5.3. Ф. 296 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј. "БРАТСТВО 
И ЈЕДИНСТВО"  
- ХЕТИН (1949-1953), 1949-1953. 
 

40. А.6.5.3. Ф. 297 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОШКО 
МИЈАТОВ" 
- ЕЛЕМИР (1949-?), 1949-1952.  
 

41. А.6.5.3. Ф. 298 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛАН ЖЕЖЕЉ" 
 - БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО  
(1949-1953), 1949-1953. 
 

42. А.6.5.3. Ф. 299 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- БАНАТСКИ ДВОР (?-1953), 1949-1953. 
 

43. А.6.5.3. Ф. 300 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОГА"  
- НОВО МИЛОШЕВО (1949-1954),1949-1954. 
 

44. А.6.5. 3. Ф. 301 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  
- НОВА ЦРЊА (1949-?), 1949-1954.  
 

45. А.6.5.3. Ф. 302 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕЂШЕГ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (?-1956), 1949-1954. 
 

46. А.6.5.3. Ф. 303 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- ВОЈВОДА СТЕПА (1949-1953), 1949-1953. 
 

47. А.6.5.3. Ф. 304 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ"  
- ТОРДА (1949-?), 1949-1954. 
 

48. А.6.5.3. Ф. 305 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј.  
"ФЕЈЕШ КЛАРА"  
- ТОБА (1949-1954), 1949-1953. 
 

49. А.6.5.3. Ф. 306 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "5. ОКТОБАР"  
- СРПСКА ЦРЊА (1949-1953), 1949-1953. 
 

50. А.6.5.3. Ф. 307 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЂУРА ЈАКШИЋ" - 
СРПСКА ЦРЊА (1949-?), 1949-1954. 
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51. А.6.5.3. Ф. 308 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
 - СЕЧАЊ (?-?), 1949. 
 

52. А.6.5.3. Ф. 317 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ 
ШАНДОР" 
 - НОВО МИЛОШЕВО (1950-1954),1950-1954.  
 

53. А.6.5.3. Ф. 318 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"ВЕЉКО ЂУРИЧИН"  
- ЈАРКОВАЦ (?-?), 1952-1953. 
 

54. А.6.5.3. Ф. 319 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК (1949-1954), 1950-1954. 
 

55. А.6.5.3. Ф. 341 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НИКОЛА ТЕСЛА"  
- ВОЈВОДА СТЕПА (1952-1954), 1952-1954. 
 

56. А.6.5.3. Ф. 342 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "КАЋУША"  
- ЈАРКОВАЦ (?-?), 1952-1953. 
 

57. А.6.5.3. Ф. 343 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МАРШАЛ ТИТО" - 
ЈАРКОВАЦ (?-?), 1952-1954. 
 

58. А.6.5.3. Ф. 346 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО (1948-1954),1948-1954.  
 

59. А.6.5.3. Ф. 347 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК (1953-1954), 1954. 
 

60. А.6.5.3. Ф. 363 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРАНИЧАР"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (?-1953), 1953-1954.  
 

61. А.6.5.3. Ф. 392 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВОЈВОДИНА"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (1958-1960), 1958-1960. 
 

 
 
 

А.6.5.4.    ЗАНАТСКЕ ЗАДРУГЕ 
 

Подгрупа фондова занатских задруга има 11 фондова и сви 
су са архивском грађом после Другог светског рата, јер су се 
занатлије удруживали како би у новоствореном друштвено-
политичком систему наставили да раде.  
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Карактеристике грађе: Фондови занатских задруга имају 
врло мало сачувану архивску грађу. Списи су фрагментарно или 
мањим делом сачувани, изузев код фонда Ф. 376. Исто је стање и 
са књигама код појединих фондова, изузев код Ф. 280, Ф. 312 и Ф. 
313. Све укупно подгрупа има 2,45 m архивске грађе.  

Временски распон грађе: Фондови ове подгрупе имају 
архивску грађу у временском распону од 1946. до 1970. године. 

Степен сређености и информативна средства: Од 
наведених фондова у овој подгрупи нису сређени Ф. 312, Ф. 313, 
Ф. 376 и Ф. 397. Сређени фондови имају израђен сумарни 
инвентар и белешку о фондовима. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.5.4. Ф. 246 ОБУЋАРСКА ОПАНЧАРСКА ПАПУЧАРСКА  

ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА 
С.О.Ј. "ЈЕДИНСТВО"  
- СРПСКА ЦРЊА (1949-1956), 1948-1958. 
 

2. А.6.5.4. Ф. 270 ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- СРПСКА ЦРЊА (1948-?), 1949-1955.  
 

3. А.6.5.4. Ф. 271 КОЛАРСКА ЗАДРУГА "ПОБЕДА"  
– СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1947-?), 1953-1958. 
 

4. А.6.5.4. Ф. 280 ОПАНЧАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-
ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЗРЕЊАНИН (1948-1953), 1948-1954. 
 

5. А.6.5.4. Ф. 283 МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКА 
ПРОИЗВОЂАЧКО– ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА 
– ЗРЕЊАНИН (?-1951), 1946-1952. 
 

6. А.6.5.4. Ф. 284 БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА "2. 
ОКТОБАР"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ (1947-1956), 1948-1956. 
 

7. А.6.5.4. Ф. 312 ОБУЋАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-
ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА 
-ТОРДА (1949-1954), 1949-1955. 
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8. А.6.5.4. Ф. 313 ДРЖАВНА ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА 
"НАПРЕДАК" 
 – НОВА ЦРЊА (1948-?), 1949-1955.  
 

9. А.6.5.4. Ф. 376 ОПШТА СТАМБЕНА ЗАДРУГА "НОВИ ДОМ" 
- ЗРЕЊАНИН (?-1970), 1955-1970.  
 

10. А.6.5.4. Ф. 397 ЗАНАТСКО ПРЕХРАМБЕНА ЗАДРУГА "СОКО"  
- ЗРЕЊАНИН (1956-?), 1955-1957 
 

11. А.6.5.4. Ф. 399 ЗАНАТСКО-ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА  
- ЗРЕЊАНИН (1945-1962), 1959-1961. 
 

     
 
 

А.6.5.5. ОСТАЛЕ ЗАДРУГЕ 
 
 Подгрупом "остале задруге" обухваћени су 2 фонда. 
Стваралац фонда Ф. 382 бавио се специјалном врстом 
пољопривредне производње, а фонда Ф. 212 набавком животних 
намирница, пољопривредним производима, предметима за 
пољопривредну производњу и горивом. 

Карактеристике грађе: Архивска грађа Ф. 382 је мањим 
делом сачувана, док су код фонда Ф. 212 већим делом сачуване 
књиге а списи фрагментарно. Укупно је за оба фонда сачувано 
0,82 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Фондови имају архивску грађу 
од 1945. до 1964. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фондови 
нису сређени. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.6.5.2. Ф. 212    ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА НАБАВКЕ  

И ПРОДАЈУ  
- НОВО МИЛОШЕВО (1946-?), 1945-1959. 
 

2. А.6.5.5. Ф. 382 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗАДРУГА ЗА ОДГОЈ И 
ТОВ РАСНИХ СВИЊА "ВОЈВОДИНА" 
 - ЗРЕЊАНИН  (1955-1964), 1955-1964. 
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А.7.  ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,  
ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА 

 
А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
 Ова подгрупа обухвата 14 фондова са архивском грађом из 
друге половине 20. века, од којих су 11 са грађом партијске 
организације, а 3 са грађом друштвено-политичких организација.  

Карактеристике грађе: Архивска грађа појединих фондова 
је незнатно мало сачувана, док је нешто боље сачувана у 
фондовима: Ф. 220 (списи и књиге већим делом), Ф. 285 (књиге 
већим делом), Ф. 371 и Ф. 374 (списи већим делом), Ф. 373 (списи 
већим делом) и Ф. 388 (списи и књиге већим делом). Укупно за све 
фондове подгрупе има 18,39 m архивске грађе. 

Временски распон грађе: Временски распон подгрупе је 
од 1946. до 1968. године. 

Степен сређености и информативна средства: Већина 
фондова су несређени, изузев 4 фонда: Ф. 219, Ф. 220, Ф. 285 и 
Ф. 373. Сређени фондови имају израђен сумарни инвентар и 
белешку о фондовима, а Ф. 220 има израђен и аналитички 
инвентар. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.7.1. Ф. 219 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  

СРБИЈЕ - ОРЛОВАТ (?-?), 1947-1959. 
 

2. А.7.1. Ф. 220 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ "ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН (?-?), 1946-1955. 
 

3. А.7.1. Ф. 272 МЕСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ  
ЈУГОСЛАВИЈЕ - МОЛИН (?-?), 1948-1949. 
 

4. А.7.1. Ф. 285 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ - БОТОШ (?-?), 1949-1968.  
 

5. А.7.1. Ф. 314 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ "ПОТИСКИ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ (?-?), 1950-1955. 
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6. А.7.1. Ф 333 ГРАДСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА  
РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ - РАДИО СТАНИЦА 
ЗРЕЊАНИН 
 - ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 
 

7. А.7.1. Ф. 371 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА 
СРБИЈЕ  
 - ЗРЕЊАНИН (?-?), 1955-1965.  
 

8. А.7.1. Ф. 373 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА  
РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ  
- ЗРЕЊАНИН (?-?), 1955-1965. 
 

9. А.7.1. Ф. 374 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ  
– ЗРЕЊАНИН (1955-?), 1955-1965. 
 

10. А.7.1. Ф. 386 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ - ЧЕНТА (?-?), 1956-1959. 
 

11. А.7.1. Ф. 387 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ СКС - ЕЧКА (?-?), 1956-1959. 
 

12. А.7.1. Ф. 388 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ - ПЕРЛЕЗ (?-?), 1956-1965. 
 

13. А.7.1. Ф. 393 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ 
 - ТОМАШЕВАЦ (?-?), 1955-1959. 
 

14. А.7.1. Ф. 412 СРЕСКИ САВЕТ ПИОНИРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1961-1964. 
 

 
 

А.7.2.    СТАЛЕШКЕ КОРПОРАЦИЈЕ 
 
 Подгрупа садржи један фонд са архивском грађом из 
периода после Другог светског рата. 
  Карактеристике грађе: Фонд има мањим делом сачувану 
архивску грађу, укупно 1,33 m.  
 Временски распон грађе: Архивска грађа ове подгрупе је 
сачувана од 1946. до 1959. године. 
 Степен сређености и информативна средства: Фонд је 
сређен и има израђен сумарни инвентар. 
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Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведеног фонда је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
. 

1. А.7.2. Ф. 224    СРЕСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА  
- ЗРЕЊАНИН (?-1959), 1946-1959 

 
 
 
 

А.7.3.    ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА 
 

 Ова подгрупа има 6 фондова са архивском грађом из друге 
половине 20. века. Два фонда садрже архивску грађу о раду 
среских и градских одбора Црвеног крста. Фонд Ф. 375 поседује 
архивску грађу од великог значаја. 

Карактеристике грађе: Сви фондови имају мањим делом 
сачувану архивску грађу сем Ф. 358. Подгрупа има укупно 4,36 m 
архивске грађе. 

Временски распон грађе: Подгрупа има архивску грађу од 
1947. до 1965. године. 

Степен сређености и информативна средства: Сви 
наведени фондови су несређени . 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.7.3. Ф. 251 ГРАДСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА  

- ЗРЕЊАНИН (1947-), 1947-1955. 
 

2. А. 7.3. Ф. 316 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 
СРЕСКИ ОДБОР 
-НОВИ БЕЧЕЈ (1950-1955), 1950-1955. 
 

3. А.7.3. Ф. 333 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОПАГАНДУ ГРАДСКОГ 
ОДБОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ 
НАРОДА СРБИЈЕ - РАДИО СТАНИЦА 
ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (1952-1955), 1952-1955. 
 

4. А.7.3. Ф. 358 САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ ЗА АПВ-СРЕСКИ 
ОДБОР - ЗРЕЊАНИН (1947-1964), 1948-1964. 
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5. А.7.3. Ф. 375 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, 
СРЕСКИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИНСКОГ  
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1958-1965. 
 

6. А.7.3. Ф. 394 САВЕЗ ДРУШТВА ЗА СТАРАЊЕ О ДЕЦИ СРЕЗА 
- ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1957-1965. 
 

 
 
 

А.7.4.    КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА  
  
 Ова подгрупа садржи 1 фонд. Творац фонда је кратко радио 
али је архивска грађа већим делом сачувана и може да послужи за 
проучавање културно-просветног живота зрењанинског среза.  

Карактеристике грађе: Фонд има већим делом сачувану 
архивску грађу, укупно 1,07 m. 

Временски распон грађе: Наведени фонд има сачувану 
архивску грађу од 1958. до 1965. године. 

Степен сређености и информативна средства: Архивска 
грађа фонда је несређена и нема информативна средства. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
 

1. А.7.4. Ф. 389    СРЕСКО ВЕЋЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 
- ЗРЕЊАНИН (1956-1965), 1958-1965. 
 

 
 
 
 

А.7.6.    СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА 
 

 Подгрупа "спортска друштва и удружења" обухвата 4 
фонда од којих су 2 са архивском грађом о спортским друштвима и 
један са архивском грађом удружења феријалаца. Фонд Ф. 400 је 
припојен фонду Ф. 218, Фудбалски подсавез Зрењанин – 
Зрењанин (1951-), 1948-1968, јер је проучавањем историјата 
ствараоца фонда закључено да се ради о једном фонду. 
 Карактеристике грађе: Сви наведени фондови имају 
већим делом сачувану, а Ф. 218 има у потпуности сачувану 
архивску грађу. Укупно за све фондове је сачувано 4,64 m. 
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Временски распон грађе: Архивска грађа наведених 
фондова обухвата период од 1948. до 1968. године. 

Степен сређености и информативна средства: Фонд Ф. 
218 и Ф. 334 су сређени и имају израђен сумарни инвентар и 
белешку о фонду. 

Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 
снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација) архивске грађе 
наведених фондова је доступна истраживачима у оригиналу. 

 
1. А.7.6. Ф. 218 ФУДБАЛСКИ ПОДСАВЕЗ ЗРЕЊАНИН  

- ЗРЕЊАНИН (1951- ), 1948-1968. 
 

2. А. 7.6. Ф. 332 КОЊИЧКО СПОРТСКО ДРУШТВО "БАНАТ"  
- ЗРЕЊАНИН (1951-?), 1951-1953. 
 

3. А.7.6. Ф. 334 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ -  
ИЗВРШНИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН (1962-1965), 1962-1965. 
 

4. А.7.6. Ф. 400 ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР  
- ЗРЕЊАНИН (1951-1954), 1948-1954. 
 

 
 

 
А.7.7. ОСТАЛО 

 
Ова подгрупа има 1 фонд. 
Карактеристике грађе: Наведени фонд има већим делом 

сачуване списе. Укупно је сачувано 0,50 m архивске грађе. 
Временски распон грађе: Фонд Ф. 352 има архивску грађу 

1956 – 1965. године. 
Степен сређености и информативна средства: Фонд 

није сређен и нема израђена информативна средства. 
Начин заштићености: Пошто није извршено заштитно 

снимање (ни микрофилмовање, ни дигитализација), архивска 
грађа наведеног фонда је доступна у оригиналу, али након 
сређивања. 
 

1. А.7.7. Ф. 352 НАРОДНА ТЕХНИКА СРБИЈЕ, СРЕСКО ВЕЋЕ 
– ЗРЕЊАНИН (?-1965), 1956-1965. 
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР 
 
 
 

 
БРОЈ НАЗИВ ФОНДА 

 
РАСПОН 
ГОДИНА 

Ф. 284 БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА "2. 
ОКТОБАР" - СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1947-1956), 
1948-1956. 

Ф. 377 БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1959), 
1955-1960. 

 
Ф. 360 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ "БЕГЕЈ" -  

ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1957), 
1954-1957. 

Ф. 396 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА - ПЕРЛЕЗ 
 

(?-?),  
1957-1963. 
 

Ф. 390 "ВОЈВОДИНА", МЕСЕЧНИК ЗА УМЕТНОСТ 
И КУЛТУРУ, РЕДАКЦИЈА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-?), 
1956-1958. 

Ф. 316 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 
СРЕСКИ ОДБОР - НОВИ БЕЧЕЈ 
 

(1950-1955), 
1950-1955. 

 
Ф. 375 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, 

СРЕСКИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИНСКОГ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1958-1965. 

Ф. 309 ГРАДСКИ ДЕЧЈИ РЕСТОРАН - ЗРЕЊАНИН 
 

(1949-1952), 
1949-1952. 

 
Ф. 251 ГРАДСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-), 
1947-1955. 

Ф. 252 ГРАДСКО СТАНБЕНО ИМОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1949), 
1947-1949. 

Ф. 244  ДЕЧЈИ ДОМ НОВИ БЕЧЕЈ - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-1954), 
1946-1954.  

 
Ф. 286 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - БАЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1952. 
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Ф. 345 ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1958), 
1953-1958. 

 
Ф. 313 ДРЖАВНА ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА 

"НАПРЕДАК" - НОВА ЦРЊА  
 

(1948-?), 
1949-1955. 

Ф. 278 ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"МЛИНПРЕД" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1951), 
1948-1951. 

Ф. 282 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - ПЕРЛЕЗ 
 

(1948-?), 
1948-1949. 

 
Ф. 359 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - ТОМАШЕВАЦ 

 
(1947-1960), 
1953-1960. 

 
Ф. 369 ЗАДРУЖНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 

"ЈУТРО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1955), 
1954-1955 

Ф. 397 ЗАНАТСКО ПРЕХРАМБЕНА ЗАДРУГА 
"СОКО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-?), 
1955-1957. 

Ф. 368 ЗАНАТСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"МЕТЛАР" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-1958), 
1956-1958. 

Ф. 399 ЗАНАТСКО-ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1945-1962), 
1959-1961. 

 
Ф. 264 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - НОВИ БЕЧЕЈ 

 
(1947-1969), 
1947-1960. 

 
Ф. 263 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "15. МАЈ" -  

СЕЧАЊ  
 

(1947-?), 
1947-1963. 

Ф. 212 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА НАБАВКЕ  
И ПРОДАЈУ - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1946-?), 
1945-1959. 

 
Ф. 350 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 

ЗАДРУГА "НОВО ДОБА" - ЈАША ТОМИЋ  
 

(1953-1959), 
1953-1959. 

 
Ф. 379 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 

ЗАДРУГА  
"СЛОГА" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1949-1958), 
1955-1958. 
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Ф. 380 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 
ЗАДРУГА  
"ГРМЕЧ" – КРАЈИШНИК  
 

(1954-1962), 
1953-1959. 

Ф. 364 "ЈУГОПРОДУКТ" ЕКСПОРТ ИМПОРТ  
– ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1964), 
1954-1964. 

Ф. 247 "КОЖАРАЦ" ЛОКАЛНО ПРИВРЕДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ КОЖНИХ ПРОИЗВОДА  
- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1947-1954), 
1947-1954. 

 

Ф. 271 КОЛАРСКА ЗАДРУГА "ПОБЕДА"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ 
 

(1947-?), 
1953-1958. 

 
Ф. 279 КОЛАРСКО-КОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"КОЛАР" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1955. 

Ф. 332 КОЊИЧКО СПОРТСКО ДРУШТВО "БАНАТ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-?), 
1951-1953. 

Ф. 385 "КООПЕРАТИВА" ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ОТКУП, ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ 
ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1959), 
1955-1959. 

Ф. 283 МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКА 
ПРОИЗВОЂАЧКО–ПРЕРАЂИВАЧКА 
ЗАДРУГА - ЗРЕЊАНИН 
 

(?-1951), 
1946-1952. 

 

Ф. 272 МЕСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ 
ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ -МОЛИН  
 

(?-?),  
1948-1949. 

Ф. 330 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 
БИОСКОП "ВОЈВОДИНА" - СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1948-1957), 
1951-1957. 

 
Ф. 331 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 

ГОСТИОНА  
"СЛОБОДА" - СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1948-?), 
1948-1953. 

 

Ф. 354 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 
ЕЛЕКТРИЧНА  
ЦЕНТРАЛА "ОМАЉЕВ МИЛОШ"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ 
 

(1948-1958), 
1948-1958. 
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Ф. 269 МЕСНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ХЕТИН 
 

(1947-1956), 
1947-1956. 

 
Ф. 403 МЛИН "ЉУБИЋ" - ЛАЗАРЕВО 

 
(1958-1964), 
1958-1959. 

 
Ф. 245  НАБАВНО ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ЗРЕЊАНИН 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1952), 
1948-1952. 

 

Ф. 273 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОЛИН  
- МОЛИН  
 

(?-1955), 
1951-1955. 

Ф. 222 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1946-1955), 
1946-1955. 

 
Ф. 221 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЈАШАТОМИЋКОГ 

- ЈАША ТОМИЋ  
 

(1946-1955), 
1946-1955. 

Ф. 223 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМИШКОГ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1946-1955), 
1946-1955. 

Ф. 281 НАРОДНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- РАДОЈЕВО  
 

(1948-1951), 
1948-1951. 

Ф. 216 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1950), 
1944-1950. 

Ф. 215  НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА 
 - ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1954), 
1945-1954. 

Ф. 270 ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- СРПСКА ЦРЊА  
 

(1948-?), 
1949-1955. 

Ф. 246 ОБУЋАРСКА ОПАНЧАРСКА ПАПУЧАРСКА  
ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА  
С.О.Ј. "ЈЕДИНСТВО" - СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-1956), 
1948-1958. 

 

Ф. 312 ОБУЋАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-
ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - ТОРДА  
 

(1949-1954), 
1949-1955. 

Ф. 404 ОБУЋАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИРА"  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1962-1967), 
1957-1967. 
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Ф. 353 ОДБОР ЗА ЕЛЕТРИФИКАЦИЈУ ПОДРУЧЈА  
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1958), 
1953-1959. 

 
Ф. 333 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОПАГАНДУ ГРАДСКОГ 

ОДБОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ - РАДИО 
СТАНИЦА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

Ф. 225 ОКРУЖНИ АГРАРНИ СУД - ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1948), 
1946-1948. 

 
Ф. 280 ОПАНЧАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-

ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1953), 
1948-1954. 

 

Ф. 376 ОПШТА СТАМБЕНА ЗАДРУГА "НОВИ ДОМ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1970), 
1955-1970. 

Ф. 393 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТA СРБИЈЕ  
- ТОМАШЕВАЦ  
 

(?-?),  
1955-1959. 

Ф. 219 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ОРЛОВАТ  
 

(?-?),  
1947-1959. 

Ф. 285 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - БОТОШ  
 

(?-?),  
1949-1968. 

Ф. 387 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ЕЧКА  
 

(?-?),  
1956-1959. 

Ф. 388 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ПЕРЛЕЗ  
 

(?-?),  
1956-1965. 

Ф. 386 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ - ЧЕНТА  
 

(?-?),  
1956-1959. 

Ф. 329 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА 
РИБАР" – ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1958), 
1944-1962. 

Ф. 214 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "СЕРВО МИХАЉ" 
 - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1958), 
1945-1958. 
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Ф. 366 "ПОЉОПРИВРЕДА" ПРОИЗВОДНО  
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1959), 
1948-1959. 

Ф. 381 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "7. ЈУЛИ"  
- ТОМАШЕВАЦ  
 

(1953-1961), 
1955. 

Ф. 348 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО И 
ЈЕДИНСТВО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1960), 
1953-1960. 

Ф. 349 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "КОЧА 
КОЛАРОВ" – ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1959), 
1953-1959. 

Ф. 406 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЕЛЕМИР  
 

(1960-1962), 
1960-1962. 

Ф. 277 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУЖНА 
ЕКОНОМИЈА"ВОЈВОДИНА"  
- НОВО МИЛОШЕВО 
 

(1958-?), 
1958-1960. 

 

Ф. 338 ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОЂАЧАКА  
ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1954-1958), 
1952-1958. 

 

Ф. 361 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "АРАДАЦ"  
- АРАДАЦ  
 

(1954-1959), 
1954-1960. 

Ф. 402 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "АЕРОДРОМ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1959-?), 
1959-1964. 

Ф. 409 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "КЛЕК" - КЛЕК 
 

(1960-?), 
1959-1964. 

 
Ф. 410  ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  

ИМАЊЕ "КУМАНЕ" - КУМАНЕ 
 

(1963-?) 
 

Ф. 411 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "МИХАЈЛОВО" - МИХАЈЛОВО 
 

(1959-?), 
1959-1964.  

 
Ф. 416 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  

ИМАЊЕ "МЕЛЕНЦИ" - МЕЛЕНЦИ 
 

(1963-?), 
1964. 
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Ф. 407 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" 
ИМАЊЕ "ЗЛАТИЦА" - ЛАЗАРЕВО  
 

(1963-?), 
1963-1967. 

Ф. 417 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН",  
ИМАЊЕ "РАСАДНИК" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1964-?), 
1964. 

 
Ф. 211  ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "МИХАЈЛОВО"  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1959), 
1949-1960. 

Ф. 265 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ТИСА"  
- БЕЛО БЛАТО  
 

(1949-1953), 
1949-1954. 

Ф. 362  ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "БЕЛО БЛАТО"  
– БЕЛО БЛАТО  
 

(1954-1959), 
1954-1960. 

Ф. 395 ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"БРАТСТВО" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1957-1958), 
1957-1958. 

Ф. 351 ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "1. МАЈ" - МУЖЉА  
 

(1953-1959), 
1953-1959. 

Ф. 419 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ У ПРИВРЕДИ 
 - ЗРЕЊАНИН  
 

(1970-1974), 
1970-1974. 

Ф. 418 ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗОТЕРМА" ЗА ТЕРМО И 
 ХИДРО ИЗОЛАЦИЈУ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1968-1975), 
1968-1975. 

 
Ф. 268 "ЖИВИНОПРОМЕТ" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ 

И ПРОМЕТ ЖИВИНОМ, ЈАЈИМА, ПЕРЈЕМ И 
ДИВЉАЧИМА  - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1954), 
1947-1954. 

Ф. 337 ГРАДСКО ОТКУПНО МЕСАРСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948–1953), 
1952-1953. 

Ф. 415 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ 
"ВЕСНА" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1973), 
1963-1973. 

Ф. 248 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКЕ И 
СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА "СТОЧАР"  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1946-1950), 
1947-1951. 

 

Ф. 267 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧАРА - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1952), 
1948-1952. 
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Ф. 323 ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАНОНИЈА"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1951), 
1950-1951. 

Ф. 394 САВЕЗ ДРУШТВА ЗА СТАРАЊЕ О ДЕЦИ 
СРЕЗА - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1957-1965. 

Ф. 358 САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ ЗА АПВ-СРЕСКИ  
ОДБОР - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1964), 
1948-1964. 

 
Ф. 326 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  

"ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1956), 
1950-1957. 

Ф. 370 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  
"ЖИТНИ ТРГ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1955), 
1954-1955. 

 
Ф. 398 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 

"БОСНА" - БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ  
 

(1957-1973), 
1957-1973. 

Ф. 311  САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1956), 
1950-1956. 

Ф. 367 САРАЧКО СЕДЛАРСКА РАДЊА - 
ЗРЕЊАНИН 
 

(1953-1956), 
1954-1956.  

 
Ф. 255 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  

"НОВО ДОБА" - ЈАША ТОМИЋ  
 

(1948-1953), 
1947-1954. 

 
Ф. 300 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  

"СЛОГА" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

 
Ф. 257 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  

- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(?-1948), 
1947. 

Ф. 276 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. ОКТОБАР"  
- РАДОЈЕВО  
 

(1948-1953), 
1948-1954. 

Ф. 234. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "2. ОКТОБАР"  
- КЛЕК  
 

(?-1954), 
1953-1954. 

Ф. 275 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ  
 

(1948-1953), 
1948-1953. 

Ф. 299 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- БАНАТСКИ ДВОР  
 

(?-1953), 
1949-1953. 
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Ф. 303 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР"  
- ВОЈВОДА СТЕПА  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 306 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "5. ОКТОБАР"  
- СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 291 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "6. ОКТОБАР"  
- МИХАЈЛОВО  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 261  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1947-1953), 
1947-1953. 

Ф. 262 
 
 

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1953-1960), 
1947-1961. 

Ф. 297 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОШКО 
МИЈАТОВ" - ЕЛЕМИР  
 

(1949- ?), 
1949-1952. 

Ф. 258 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО"  
- ТОРДА  
 

( 1948-?), 
1948-1954. 

Ф. 318 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЕЉКО 
ЂУРИЧИН" - ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?),  
1952-1953. 

Ф. 242  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЛАДО 
ТОМАНОВИЋ" - СЕЧАЊ  
 

(?-?),  
1947-1949. 

Ф. 392 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВОЈВОДИНА"  
- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1958-1960), 
1958-1960. 

Ф. 293 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВРЕБАЛОВ 
БОШКО" - МЕЛЕНЦИ  
 

(1949-1960), 
1949-1954. 

Ф. 363 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРАНИЧАР"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(?-1953), 
1953-1954. 

Ф. 347 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК  
 

(1953-1954), 
1954. 

Ф. 307 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЂУРА 
ЈАКШИЋ" - СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 243  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД 
КАРДЕЉ" - СЕЧАЊ  
 

(1950-1952), 
1947-1952. 
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Ф. 274 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД 
КАРДЕЉ" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1948-?), 
1948-1952. 

Ф. 301 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  
- НОВА ЦРЊА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 302 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕЂШЕГ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-1956), 
1949-1954. 

Ф. 287 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?), 1949-
1951. 

Ф. 239  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЗОРА 
СОЦИЈАЛИЗМА" - РАДОЈЕВО  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 346  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1948-1954), 
1948-1954. 

Ф. 308 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- СЕЧАЊ  
 

(?-?), 1949. 

Ф. 290 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- НЕУЗИНА  
 

(1949-1953), 
1949-1954. 

Ф. 295 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- "УНИРИЕА" - ЈАНКОВ МОСТ  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

 
Ф. 342 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "КАЋУША"  

– ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?), 1952-
1953. 

Ф. 235 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЉУБОТЕН"  
- ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1948), 
1946-1948. 

Ф. 319 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК  
 

(1949-1954), 
1950-1954. 

Ф. 343 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МАРШАЛ 
ТИТО" - ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?),  
1952-1954. 

Ф. 298 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛАН 
ЖЕЖЕЉ" - БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

 
Ф. 240  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОВАН 

ЂИЛАС" - ВОЈВОДА СТЕПА  
 

(?-1953), 
1948-1954. 
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Ф. 288 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОРАД 
ПОПОВ" - НОВИ БЕЧЕЈ,  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

Ф. 229 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОШ 
КЛИМА" - МОЛИН  
 

(1946-1953), 
1946-1953. 

Ф. 260 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИРО 
ПОПАРА" - СЕЧАЊ  
 

(1946-1950), 
1947-1949. 

Ф. 236 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МЛАДЕНОВА 
КРАЈИНА" - ЧЕСТЕРЕГ  
 

(?-?),  
1946-1954. 

Ф. 292 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- НЕУЗИНА  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 341 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НИКОЛА 
ТЕСЛА" - ВОЈВОДА СТЕПА  
 

(1952-1954), 
1952-1954. 

Ф. 294 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ ЖИВОТ" 
- ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1953), 
1949-1952. 

Ф. 304 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ"  
- ТОРДА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 254 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПОБЕДА"  
- ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1948), 
1947-1948. 

Ф. 238  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВА 
ПРОЛЕТЕРСКА" - ЕЛЕМИР  
 

(1946-1960), 
1946-1953. 

Ф. 253 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВОБОРАЦ  
СТАНКО" - БАНАТСКИ ДВОР  
 

(1947-1954), 
1947-1953.  

 
Ф. 230 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "РАЈКО 

БОСНИЋ" - КРАЈИШНИК  
 

(1946-1949), 
1946-1950. 

Ф. 241  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СИМО 
ШОЛАЈА" - СРПСКА ЦРЊА  
 

(?-?),  
1946-1954. 

Ф. 233  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОБОДА"  
- КЛЕК  
 

(1946-1953), 
(1955-1959), 
1953-1960. 

Ф. 289 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СОЊА 
МАРИНКОВИЋ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?), 
1949-1953. 
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Ф. 237  СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ТАМИШ"  
- ФАРКАЖДИН  
 

(?-1954), 
1953-1954. 

Ф. 259 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА 
"ХЕРЦЕГОВИНА" - РАВНИ ТОПОЛОВАЦ  
 

(1946-1953), 
1947-1954. 

Ф. 232 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА" С.О.Ј. - КРАЈИШНИК  
 

(?-1949), 
1947-1951. 

Ф. 256 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЧЕЛАР 
ЗДРАВКО - ЕЛЕМИР  
 

(1946-1960), 
1946-1958. 

Ф. 228 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ШОША"  
- ХЕТИН  
 

(1946-?), 
1946-1954. 

Ф. 296 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј.  
"БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО" - ХЕТИН  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

 
Ф. 305 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј. "ФЕЈЕШ 

КЛАРА" - ТОБА  
 

(1949-1954), 
1949-1953. 

Ф. 317 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА 
"ПЕТЕФИ ШАНДОР" - НОВО МИЛОШЕВО 
 

(1950-1954), 
1950-1954. 

 
Ф. 266 СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН 

  
(1947-1949), 
1947-1950. 

 
Ф. 401 "СЕРВО МИХАЉ" ИНДУСТРИЈСКО 

ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1958-?), 
1958-1967. 

 

Ф. 372 СКУПШТИНА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1955-1965), 
1955-1965. 

 
Ф. 382 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗАДРУГА ЗА ОДГОЈ И 

ТОВ РАСНИХ СВИЊА "ВОЈВОДИНА"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1964), 
1955-1964. 

 

Ф. 365 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО ЗА ПРОМЕТ 
СЕМЕНСКЕ РОБЕ  
"АГРОПЛОД" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1961-?), 
1956-1964. 
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Ф. 217 СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1952), 
1945-1952. 

Ф. 340 СРЕСКА ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СРЕЗА  
ТАМИШКОГ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1954. 

Ф. 322 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "БЕГЕЈ"  
– ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1952), 
1951-1952. 

Ф. 321 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1952), 
1950-1952. 

Ф. 320 СРЕСКА ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1962), 
1955-1962. 

Ф. 408 СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА - ШУМАРСКА 
КОМОРА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1960-1962), 
1960-1964. 

Ф. 413 СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1962-1965), 
1962-1965. 

Ф. 339 СРЕСКА СТОЧАРСКО-ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

 
Ф. 335 СРЕСКА УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-1962), 
1951-1962. 

Ф. 314 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ "ПОТИСКИ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?),  
1950-1955. 
 

Ф. 371 СРЕСКИ КОМИТЕТ САРЕЗА КОМУНИСТА 
СРБИЈЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-?),  
1955-1965. 

Ф. 220 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА 
СРБИЈЕ "ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН (?-?),  
 

1946-1955. 

Ф. 374 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-?), 
1955-1965. 

Ф. 224 СРЕСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1959), 
1946-1959. 
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Ф. 373 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ 
САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(?-?),  
1955-1965. 
 

Ф. 226 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА "ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1955), 
1949-1955. 

Ф. 383 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1962), 
1955-1962. 

Ф. 227 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА "БЕГЕЈ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1955), 
1948-1955. 

Ф. 412 СРЕСКИ САВЕТ ПИОНИРА СРЕЗА 
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1961-1964. 

Ф. 389 СРЕСКО ВЕЋЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ – ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-1965), 
1958-1965. 

Ф. 352 НАРОДНА ТЕХНИКА СРБИЈЕ, СРЕСКО ВЕЋЕ 
– ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1956-1965. 

Ф. 249 СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"БЕГЕЈ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1952. 

Ф. 250 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО - ЗРЕЊАНИН 
 

(?-1965), 
1947-1950. 

 
Ф. 315 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО - НОВИ 

БЕЧЕЈ 
 

(1946-1957), 
1949-1957. 

 
Ф. 328 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ"  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1953), 
1950-1953. 

Ф. 327 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТАМИШ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1955), 
1950-1955. 

Ф. 324 ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА 
БЕГЕЈСКОГ ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦА, СТОКЕ 
И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА "БЕГЕЈ" 
 - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1954), 
1950-1954. 

Ф. 344 СТАНБЕНА УПРАВА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1959), 
1954-1959. 
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Ф. 384 СТОЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИПА"  
– ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1973), 
1955-1973. 

Ф. 355 ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА - КЛЕК  
 

(1952-?), 
1952-1958. 

 
Ф. 378 ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1962), 
1952-1962. 

Ф. 310 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЦЕНТРОБАНАТ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-?), 
1951-1959. 

Ф. 421 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И 
МАЛО "ЈУГОПРОДУКТ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1968-1977), 
1968-1977. 

 
Ф. 231 ТРЕЋА СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАЋА 

МАРКОВ" - МЕЛЕНЦИ  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

Ф. 325 УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕСНОГ 
НАРОДНОГ ОДБОРА - ЧЕСТЕРЕГ  
 

(1947-1955), 
1950-1955. 

Ф. 357 УСТАНОВА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И 
ВОЗИЛА "ТИСА" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1964), 
1953-1964. 

Ф. 420 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ВЕСНА" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1962-1975), 
1960-1975. 

 
Ф. 213 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ"  

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1944-1960), 
1945-1953. 

Ф. 334 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ -  
ИЗВРШНИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1962-1965), 
1962-1965. 

Ф. 391 ФОНД ЗА ПУТЕВЕ СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
– ЗРЕЊАНИН  
 

(1961-1965), 
1962-1965. 

Ф. 336 ТРГОВИНСКА КОМОРА ЗА СРЕЗОВЕ 
"ТАМИШ", "БЕГЕЈ", "ЈАША ТОМИЋ" И ГРАД 
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

Ф. 218 ФУДБАЛСКИ ПОДСАВЕЗ ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-), 
1948-1968. 
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Ф. 400 ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР - ЗРЕЊАНИН 
 

(1951-1954), 
1948-1954. 

 
Ф. 414  ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1960-?), 
1960-1966. 

Ф. 356 ЦИГЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - МЕЛЕНЦИ  
 

(1948-1975), 
1949-1975. 

 
Ф. 405 ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОЂАЧЕ - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1958-?), 
1959-1960. 
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ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР 
 
 
БРОЈ НАЗИВ ФОНДА  

 
РАСПОН 
ГОДИНА 

  

АРАДАЦ 

 

 

Ф. 361 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "АРАДАЦ"  
- АРАДАЦ  
 

(1954-1959), 
1954-1960. 

  

БАНАТСКИ ДВОР 

 

 

Ф. 253 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВОБОРАЦ  
СТАНКО" - БАНАТСКИ ДВОР  
 

(1947-954), 
1947-1953 

Ф. 299 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР" 
- БАНАТСКИ ДВОР  
 

(?-1953), 
1949-1953 

  

БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

 

Ф. 398 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"БОСНА"  
- БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ  
 

(1957-1973), 
1957-1973. 

  

БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 

 

 

Ф. 298 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛАН 
ЖЕЖЕЉ"  
- БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

  

БЕЛО БЛАТО 

 

 

Ф. 265 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ТИСА" 
 – БЕЛО БЛАТО  
 

(1949-1953), 
1949-1954. 

Ф. 362 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "БЕЛО БЛАТО"  
- БЕЛО БЛАТО  
 

(1954-1959), 
1954-1960. 
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БОТОШ 

 

 

Ф. 285 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - БОТОШ  
 

(?-?),  
1949-1968. 

  

ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 

 

 

Ф. 275 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР" 
- ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ  
 

(1948-1953), 
1948-1953. 

  

ВОЈВОДА СТЕПА 

 

 

Ф. 240 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОВАН 
ЂИЛАС" - ВОЈВОДА СТЕПА  
 

(?-1953), 
1948-1954. 

Ф. 303 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "4. ОКТОБАР" 
- ВОЈВОДА СТЕПА,  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 341 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НИКОЛА 
ТЕСЛА" - ВОЈВОДА СТЕПА  
 

(1952-1954), 
1952-1954. 

  

ЕЛЕМИР 

 

 

Ф. 238 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПРВА 
ПРОЛЕТЕРСКА" -ЕЛЕМИР  
 

(1946-1960), 
1946-1953. 

Ф. 256 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЧЕЛАР 
ЗДРАВКО -ЕЛЕМИР  
 

(1946-1960), 
1946-1958 

Ф. 297 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОШКО 
МИЈАТОВ" - ЕЛЕМИР  
 

(1949-?), 
1949-1952. 

Ф. 406 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК" 
- ЕЛЕМИР  
 

(1960-1962), 
1960-1962. 

 ЕЧКА 

 
 

Ф. 387 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ЕЧКА  
 

(?-?), 
1956-1959 
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ЗРЕЊАНИН 

 

 

Ф. 211 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "МИХАЈЛОВО" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1959), 
1949-1960. 

Ф. 213 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1944-1960), 
1945-1953. 

Ф. 214 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "СЕРВО 
МИХАЉ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1958), 
1945-1958. 

Ф. 215 НИЖА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
ИНТЕРНАТСКОГ ТИПА – ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1954), 
1945-1954. 

Ф. 216 НЕПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА 
- ЗРЕЊАНИН  

 

(1945-1950), 
1944-1950. 

Ф. 217 СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1952), 
1945-1952. 

Ф. 218 ФУДБАЛСКИ ПОДСАВЕЗ ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951- ), 
1948-1968. 

Ф. 220 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА 
СРБИЈЕ  "ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-?), 
1946-1955. 

Ф. 222 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1946-1955), 
1946-1955. 

Ф. 223 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМИШКОГ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1946-1955), 
1946-1955. 

Ф. 224 СРЕСКИ ОДБОР РАТНИХ ВОЈНИХ 
ИНВАЛИДА - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1959), 
1946-1959. 

Ф. 225 ОКРУЖНИ АГРАРНИ СУД - ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1948), 
1946-1948. 

Ф. 226 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА "ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1955), 
1949-1955. 

Ф. 227 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА "БЕГЕЈ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1955), 
1948-1955. 
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Ф. 245 НАБАВНО ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ГРАДСКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА 
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1952), 
1948-1952. 

Ф. 248 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ СТОКЕ И 
СТОЧНИМ ПРОИЗВОДИМА "СТОЧАР"  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1946-1950), 
1947-1951. 

 

Ф. 249 СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"БЕГЕЈ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1952. 

Ф. 250 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1947-1950. 

Ф. 251 ГРАДСКИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-), 
1947-1955. 

Ф. 252 ГРАДСКО СТАНБЕНО ИМОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1949), 
1947-1949. 

Ф. 266 СЕМЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН 
 
 

(1947-1949), 
1947-1950. 

Ф. 267 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧАРА – ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1952), 
1948-1952 

Ф. 268 "ЖИВИНОПРОМЕТ" ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ 
И ПРОМЕТ ЖИВИНОМ, ЈАЈИМА, ПЕРЈЕМ И 
ДИВЉАЧИМА -ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1954), 
1947-1954. 

Ф. 278 ДРЖАВНО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"МЛИНПРЕД" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1951), 
1948-1951. 

Ф. 279 КОЛАРСКО-КОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"КОЛАР" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1955 

Ф. 280 ОПАНЧАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКА-
ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1953), 
1948-1954. 

Ф. 283 МЕСАРСКО-КОБАСИЧАРСКА 
ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА 
ЗАДРУГА - ЗРЕЊАНИН 
 

(?-1951), 
1946-1952. 
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Ф. 286 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - БАЗА ЗРЕЊАНИН 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-?), 
1948-1952. 

Ф. 309 ГРАДСКИ ДЕЧЈИ РЕСТОРАН - ЗРЕЊАНИН 
 

(1949-1952), 
1949-1952. 

 
Ф. 310 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЦЕНТРОБАНАТ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-?), 
1951-1959 

Ф. 311 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1956), 
1950-1956. 

Ф. 320 СРЕСКА ЗАНАТСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1962), 
1955-1962. 

Ф. 321 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "ТАМИШ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1952), 
1950-1952. 

Ф. 322 СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1952), 
1951-1952. 

Ф. 323 ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАНОНИЈА"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1951), 
1950-1951. 

Ф. 324 ПРЕДУЗЕЋЕ НАРОДНОГ ОДБОРА СРЕЗА 
БЕГЕЈСКОГ ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦА, СТОКЕ 
И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1954), 
1950-1954. 

Ф. 326 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  
"ТАМИШ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1956), 
1950-1957. 

Ф. 327 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТАМИШ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1955), 
1950-1955 

Ф. 328 СРЕСКО МЛИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕГЕЈ"  
– ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1953), 
1950-1953. 

Ф. 329 ОСМОГОДИШЊА ШКОЛА "ИВО ЛОЛА 
РИБАР" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1950-1958), 
1944-1962 

Ф. 332 КОЊИЧКО СПОРТСКО ДРУШТВО "БАНАТ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-?), 
1951-1953. 
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Ф. 333 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОПАГАНДУ ГРАДСКОГ 
ОДБОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА 
РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ - РАДИО 
СТАНИЦА ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

Ф. 334 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ -  
ИЗВРШНИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1962-1965), 
1962-1965. 

Ф. 335 СРЕСКА УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1951-1962), 
1951-1962. 

Ф. 336 ТРГОВИНСКА КОМОРА ЗА СРЕЗОВЕ 
"ТАМИШ", "БЕГЕЈ", "ЈАША ТОМИЋ" И 
ГРАД ЗРЕЊАНИН -ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

Ф. 337 ГРАДСКО ОТКУПНО МЕСАРСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ - ЗРЕЊАНИН 
 

(1948–1953), 
1952-1953. 

Ф. 339 СРЕСКА СТОЧАРСКО-ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА СРЕЗА БЕГЕЈСКОГ - ЗРЕЊАНИН  
 
 

(1952-1955), 
1952-1955. 

Ф. 340 СРЕСКА ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА СРЕЗА  
ТАМИШКОГ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1955), 
1952-1954. 

Ф. 344 СТАНБЕНА УПРАВА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1959), 
1954-1959. 

 
Ф. 345 ДОМ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА - ЗРЕЊАНИН  

 
(1952-1958), 
1953-1958. 

 
Ф. 348 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО И  

ЈЕДИНСТВО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1960), 
1953-1960. 

 
Ф. 349 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "КОЧА 

КОЛАРОВ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1959), 
1953-1959. 

Ф. 352 НАРОДНА ТЕХНИКА СРБИЈЕ, СРЕСКО 
ВЕЋЕ – ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1956-1965. 

Ф. 353 ОДБОР ЗА ЕЛЕТРИФИКАЦИЈУ ПОДРУЧЈА  
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1958), 
1953-1959. 
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Ф. 357 УСТАНОВА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И 
ВОЗИЛА "ТИСА" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1953-1964), 
1953-1964. 

Ф. 358 САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ ЗА АПВ, СРЕСКИ  
ОДБОР ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(1947-1964), 
1948-1964. 

Ф. 360 БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ "БЕГЕЈ"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1957), 
1954-1957. 

Ф. 364 "ЈУГОПРОДУКТ" ЕКСПОРТ ИМПОРТ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1964), 
1954-1964. 

Ф. 365 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО ЗА ПРОМЕТ 
СЕМЕНСКЕ РОБЕ  
"АГРОПЛОД" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1961-?), 
1956-1964. 

Ф. 366 "ПОЉОПРИВРЕДА" ПРОИЗВОДНО  
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1948-1959), 
1948-1959. 

Ф. 367 САРАЧКО СЕДЛАРСКА РАДЊА  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1953-1956), 
1954-1956.  

 
Ф. 368 ЗАНАТСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"МЕТЛАР" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-1958), 
1956-1958. 

Ф. 369 ЗАДРУЖНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА 
"ЈУТРО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1955), 
1954-1955. 

Ф. 370 САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  
"ЖИТНИ ТРГ" – ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1955), 
1954-1955. 

 
Ф. 371 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА 

СРБИЈЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-?),  
1955-1965. 

Ф. 372 СКУПШТИНА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(1955-1965), 
1955-1965. 

 
Ф. 373 СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ 

САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ  
- ЗРЕЊАНИН 
 

(?-?), 
1955-1965. 
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Ф. 374 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-?), 
1955-1965. 

Ф. 375 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, 
СРЕСКИ ОДБОР СРЕЗА ЗРЕЊАНИНСКОГ  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1958-1965. 

Ф. 376 ОПШТА СТАМБЕНА ЗАДРУГА "НОВИ ДОМ" 
- ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1970), 
1955-1970 

Ф. 377 БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1959), 
1955-1960. 

 
Ф. 378 ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ЗРЕЊАНИН 

- ЗРЕЊАНИН  
 

(1952-1962), 
1952-1962. 

Ф. 382 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ЗАДРУГА ЗА ОДГОЈ И 
ТОВ РАСНИХ СВИЊА "ВОЈВОДИНА"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1964), 
1955-1964. 

 

Ф. 383 СРЕСКИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ 
ЗАДРУГА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1962), 
1955-1962. 

Ф. 384 СТОЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛИПА"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1954-1973), 
1955-1973. 

Ф. 385 "КООПЕРАТИВА" ТРГОВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ЗА ОТКУП, ПРОМЕТ И ПРЕРАДУ 
ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1955-1959), 
1955-1959. 

Ф. 389 СРЕСКО ВЕЋЕ КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ- ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-1965), 
1958-1965. 

Ф. 390 "ВОЈВОДИНА", МЕСЕЧНИК ЗА УМЕТНОСТ 
И КУЛТУРУ, РЕДАКЦИЈА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-?), 
1956-1958. 

Ф. 391 ФОНД ЗА ПУТЕВЕ СРЕЗА ЗРЕЊАНИН  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1961-1965), 
1962-1965. 

Ф. 394 САВЕЗ ДРУШТВА ЗА СТАРАЊЕ О ДЕЦИ 
СРЕЗА - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1957-1965. 

Ф. 397 ЗАНАТСКО ПРЕХРАМБЕНА ЗАДРУГА 
"СОКО" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1956-?), 
1955-1957. 
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Ф. 399 ЗАНАТСКО-ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА - 
ЗРЕЊАНИН 
 

(1945-1962), 
1959-1961. 

 
Ф. 400 ФУДБАЛСКИ ЦЕНТАР - ЗРЕЊАНИН 

 
(1951-1954), 
1948-1954. 

 
Ф. 401 "СЕРВО МИХАЉ" ИНДУСТРИЈСКО 

ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ 
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1958-?), 
1958-1967. 

Ф. 402 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "АЕРОДРОМ" - ЗРЕЊАНИН 
 

(1959-?), 
1959-1964 

 
Ф. 404 ОБУЋАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МИРА"  

- ЗРЕЊАНИН 
 

(1962-1967), 
1957-1967. 

 
Ф. 408 СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА - ШУМАРСКА 

КОМОРА - ЗРЕЊАНИН  
 

(1960-1962), 
1960-1964. 

Ф. 412 СРЕСКИ САВЕТ ПИОНИРА СРЕЗА 
ЗРЕЊАНИН - ЗРЕЊАНИН  
 

(?-1965), 
1961-1964. 

Ф. 413 СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА  
- ЗРЕЊАНИН  
 

(1962-1965), 
1962-1965. 

Ф. 414 ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1960-), 
1960-1966. 

Ф. 415 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОБУЋЕ 
"ВЕСНА" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1945-1973), 
1963-1973. 

Ф. 417 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН",  
ИМАЊЕ "РАСАДНИК" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1964-?), 
1964. 

 
Ф. 418 ПРЕДУЗЕЋЕ "ИЗОТЕРМА" ЗА ТЕРМО И 

 ХИДРО ИЗОЛАЦИЈУ - ЗРЕЊАНИН  
 

(1968-1975), 
1968-1975. 

 
Ф. 419 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ У ПРИВРЕДИ 

 - ЗРЕЊАНИН  
 

(1970-1974), 
1970-1974. 

Ф. 420 ФАБРИКА ОБУЋЕ "ВЕСНА" - ЗРЕЊАНИН  
 
 

(1962-1975), 
1960-1975. 
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Ф. 421 ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НА ВЕЛИКО И 
МАЛО "ЈУГОПРОДУКТ" - ЗРЕЊАНИН  
 

(1968-1977), 
1968-1977. 

  

ЈАНКОВ МОСТ 

 

 

Ф. 295 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
- "УНИРИЕА" - ЈАНКОВ МОСТ  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

 
  

ЈАРКОВАЦ 

 

 

Ф. 318 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЕЉКО 
ЂУРИЧИН" - ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?),  
1952-953. 

Ф. 342 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "КАЋУША"  
- ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?), 
 1952-1953. 

Ф. 343 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МАРШАЛ 
ТИТО" - ЈАРКОВАЦ  
 

(?-?), 
 1952-1954. 

  

ЈАША ТОМИЋ 

 

 

Ф. 221 НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ЈАШАТОМИЋКОГ 
- ЈАША ТОМИЋ  

 

(1946-1955), 
1946-1955. 

Ф. 235 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЉУБОТЕН"  
- ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1948), 
1946-1948. 

Ф. 254 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПОБЕДА"  
- ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1948), 
1947-1948. 

Ф. 255 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВО ДОБА" 
 - ЈАША ТОМИЋ  
 

(1948-1953), 
1947-1954. 

Ф. 294 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ 
ЖИВОТ" - ЈАША ТОМИЋ  
 

(?-1953), 
1949-1952. 

Ф. 350 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 
ЗАДРУГА "НОВО ДОБА" - ЈАША ТОМИЋ  
 
 

(1953-1959), 
1953-1959. 
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КЛЕК 

 

 

Ф. 233 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОБОДА"  
- КЛЕК  

(1946-1953), 
(1955-
1959), 1953-
1960. 

 
Ф. 
234. 

СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "2. ОКТОБАР" 
-КЛЕК  
 

(?-1954), 
1953-1954. 

Ф. 355 ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА - КЛЕК  
 

(1952-?), 
1952-1958. 

 
Ф. 409 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  

ИМАЊЕ "КЛЕК" - КЛЕК  
 

(1960-?), 
1959-1964. 

  

КРАЈИШНИК 

 

 

Ф. 230 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "РАЈКО 
БОСНИЋ" - КРАЈИШНИК  
 

(1946-1949), 
1946-1950. 

Ф. 232 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЦРВЕНА 
ЗВЕЗДА" С.О.Ј. - КРАЈИШНИК  
 

(?-1949), 
1947-1951. 

Ф. 319 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК  
 

(1949-1954), 
1950-1954. 

Ф. 347 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРМЕЧ"  
- КРАЈИШНИК  
 

(1953-1954), 
1954. 

Ф. 380 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 
ЗАДРУГА "ГРМЕЧ" - КРАЈИШНИК  
 

(1954-1962), 
1953-1959. 

  

КУМАНЕ 

 

 

Ф. 410 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "КУМАНЕ" – КУМАНЕ  
 
 
 
 

(1963-?) 
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ЛАЗАРЕВО 

 

 

Ф. 403 МЛИН "ЉУБИЋ" - ЛАЗАРЕВО 
 

(1958-1964), 
1958-1959. 

 
Ф. 407 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН" 

ИМАЊЕ "ЗЛАТИЦА" - ЛАЗАРЕВО  
 

(1963-?), 
1963-1967. 

  

МЕЛЕНЦИ 

 

 

Ф. 231 ТРЕЋА СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА  
"БРАЋА МАРКОВ" - МЕЛЕНЦИ  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

 
Ф. 293 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВРЕБАЛОВ 

БОШКО" - МЕЛЕНЦИ  
 

(1949-1960), 
1949-1954. 

Ф. 356 ЦИГЛАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – МЕЛЕНЦИ  
 

(1948-1975), 
1949-1975. 

 
Ф. 416 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  

ИМАЊЕ "МЕЛЕНЦИ" - МЕЛЕНЦИ 
 

(1963-?), 
1964. 

 
  

МИХАЈЛОВО 

 

 

Ф. 291 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "6. ОКТОБАР" 
- МИХАЈЛОВО  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 411 ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО "ЗРЕЊАНИН"  
ИМАЊЕ "МИХАЈЛОВО" - МИХАЈЛОВО   
 

(1959-?), 
1959-1964. 

  

МОЛИН 

 

 

Ф. 229 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОШ 
КЛИМА" - МОЛИН  
 

(1946-1953), 
1946-1953. 

Ф. 272 МЕСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ 
ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - МОЛИН  
 

(?-?),  
1948-1949. 

Ф. 273 НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОЛИН  
- МОЛИН  
 

(?-1955), 
1951-1955. 



 373  

 

  

МУЖЉА 

 

 

Ф. 351 ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРОИЗВОДНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "1. МАЈ" - МУЖЉА  
 

(1953-1959), 
1953-1959. 

  

НЕУЗИНА 

 

 

Ф. 290 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
- НЕУЗИНА  
 

(1949-1953), 
1949-1954. 

Ф. 292 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК" -  
НЕУЗИНА  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

  

НОВА ЦРЊА 

 

 

Ф. 301 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  
- НОВА ЦРЊА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 313 ДРЖАВНА ОБУЋАРСКА РАДИОНИЦА 
"НАПРЕДАК" - НОВА ЦРЊА  
 

(1948-?), 
1949-1955. 

Ф. 244 ДЕЧЈИ ДОМ НОВИ БЕЧЕЈ - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-1954), 
1946-1954. 

 
Ф. 247 "КОЖАРАЦ" ЛОКАЛНО ПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ КОЖНИХ ПРОИЗВОДА  
- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1947-1954), 
1947-1954. 

 

Ф. 261 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1947-1953), 
1947-1953. 

  

НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

Ф. 262 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БОРА 
ГЛАВАШКИ"- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1953-1960), 
1947-1961. 

Ф. 264 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 
 - НОВИ БЕЧЕЈ 
 

(1947-1969), 
1947-1960. 
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Ф. 287 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?),  
1949-1951. 

Ф. 288 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИЛОРАД 
ПОПОВ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

Ф. 289 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СОЊА 
МАРИНКОВИЋ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?), 1949-
1953. 

Ф. 302 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕЂШЕГ"  
- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-1956), 
1949-1954. 

Ф. 314 СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА  
СРБИЈЕ "ПОТИСКИ" - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(?-?), 1950-
1955. 

 
Ф. 315 СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИОШТВО  

- НОВИ БЕЧЕЈ 
 

(1946-1957), 
1949-1957. 

 
Ф. 316 ГЛАВНИ ОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ 

СРЕСКИ ОДБОР - НОВИ БЕЧЕЈ 
 

(1950-1955), 
1950-1955. 

 
Ф. 392 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВОЈВОДИНА" 

- НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1958-1960), 
1958-1960. 

Ф. 405 ШКОЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОЂАЧЕ - НОВИ БЕЧЕЈ  
 

(1958-?), 
1959-1960. 

  

НОВО МИЛОШЕВО 

 

 

Ф. 212 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА НАБАВКЕ  
И ПРОДАЈУ - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1946-?), 
1945-1959. 

 
Ф. 257 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. МАЈ"  

- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(?-1948), 
1947. 

Ф. 274 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД 
КАРДЕЉ" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1948-?), 
1948-1952. 

Ф. 277 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУЖНА 
ЕКОНОМИЈА"ВОЈВОДИНА"  
- НОВО МИЛОШЕВО 
 

(1958-), 
1958-1960. 
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Ф. 300 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СЛОГА" 
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1949-1954), 
1949-1954. 

 
Ф. 317 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА - "ПЕТЕФИ 

ШАНДОР" - НОВО МИЛОШЕВО 
 

(1950-1954), 
1950-1954. 

 
Ф. 338 ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОЂАЧАКА  

ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1954-1958), 
1952-1958. 

 

Ф. 346 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1948-1954), 
1948-1954. 

Ф. 379 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ПРОИЗВОЂАЧКА 
ЗАДРУГА "СЛОГА" - НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1949-1958), 
1955-1958. 

 
Ф. 395 ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"БРАТСТВО"  
- НОВО МИЛОШЕВО  
 

(1957-958), 
1957-1958. 

  

ОРЛОВАТ 

 

 

Ф. 219 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ОРЛОВАТ  
 

(?-?),  
1947-1959. 

  

ПЕРЛЕЗ 

 

 

Ф. 282 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА - ПЕРЛЕЗ 
 

(1948-?), 
1948-1949. 

 
Ф. 388 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 

КОМУНИСТА  РБИЈЕ - ПЕРЛЕЗ  
 

(?-?),  
1956-1965. 

Ф. 396 ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА – ПЕРЛЕЗ 
 
 

(?-?), 
 1957-1963 
 

  

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ 

 

 

Ф. 259 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА 
"ХЕРЦЕГОВИНА" - РАВНИ ТОПОЛОВАЦ  
 

(1946-1953), 
1947-1954. 
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РАДОЈЕВО 

 

 

Ф. 239 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЗОРА 
СОЦИЈАЛИЗМА" - РАДОЈЕВО  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

Ф. 276 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "1. ОКТОБАР" 
– РАДОЈЕВО  
 

(1948-1953), 
1948-1954. 

Ф. 281 НАРОДНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- РАДОЈЕВО  
 

(1948-1951), 
1948-1951. 

  

СЕЧАЊ 

 

 

Ф. 242 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ВЛАДО 
ТОМАНОВИЋ" - СЕЧАЊ  
 

(?-?),  
1947-1949. 

Ф. 243 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЕДВАРД 
КАРДЕЉ" -СЕЧАЊ  
 

(1950-1952), 
1947-1952. 

Ф. 260 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МИРО 
ПОПАРА" - СЕЧАЊ  
 

(1946-1950), 
1947-1949. 

Ф. 263 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "15. МАЈ"  
– СЕЧАЊ  
 

(1947-?), 
1947-1963. 

Ф. 308 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЈЕДИНСТВО" 
- СЕЧАЊ  
 

(?-?), 
1949. 

  

СРПСКА ЦРЊА 

 

 

Ф. 241 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "СИМО 
ШОЛАЈА" - СРПСКА ЦРЊА  
 

(?-?),  
1946-1954. 

Ф. 246 ОБУЋАРСКА ОПАНЧАРСКА ПАПУЧАРСКА  
ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА 
ЗАДРУГА С.О.Ј. "ЈЕДИНСТВО" 
 - СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-1956), 
1948-1958. 

 

Ф. 270 ОБУЋАРСКА ЗАДРУГА "НАПРЕДАК"  
- СРПСКА ЦРЊА  
 

(1948-?), 
1949-1955. 
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Ф. 306 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "5. ОКТОБАР" 
- СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-1953), 
1949-1953 

Ф. 307 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ЂУРА 
ЈАКШИЋ" - СРПСКА ЦРЊА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

  

СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

 

 

Ф. 271 КОЛАРСКА ЗАДРУГА "ПОБЕДА" 
 - СРПСКИ ИТЕБЕЈ 
 

(1947-?), 
1953-1958. 

Ф. 284 БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА "2. 
ОКТОБАР" - СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1947-1956), 
1948-1956. 

Ф. 330 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
БИОСКОП, "ВОЈВОДИНА"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1948-1957), 
1951-1957. 

 

Ф. 331 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 
ГОСТИОНА "СЛОБОДА" - СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(1948-?), 
1948-1953. 

 
Ф. 354 МЕСНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 

ЕЛЕКТРИЧНА  
ЦЕНТРАЛА "ОМАЉЕВ МИЛОШ" 
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ 
 

(1948-1958), 
1948-1958. 

 

Ф. 363 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ГРАНИЧАР"  
- СРПСКИ ИТЕБЕЈ  
 

(?-1953), 
1953-1954. 

  

ТОБА 

 

 

Ф. 305 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј. "ФЕЈЕШ 
КЛАРА" - ТОБА  
 

(1949-1954), 
1949-1953. 

  

ТОМАШЕВАЦ 

 

 

Ф. 359 ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА 
- ТОМАШЕВАЦ  
 

(1947-1960), 
1953-1960. 
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Ф. 381 ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "7. ЈУЛИ" 
- ТОМАШЕВАЦ  
 

(1953-1961), 
1955. 

Ф. 393 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ТОМАШЕВАЦ  
 

(?-?),  
1955-1959. 

  

ТОРДА 

 

 

Ф. 258 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "БРАТСТВО"  
- ТОРДА  
 

(1948-?), 
1948-1954. 

Ф. 304 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ПЕТЕФИ"  
- ТОРДА  
 

(1949-?), 
1949-1954. 

Ф. 312 ОБУЋАРСКА ПРОИЗВОЂАЧКО-
ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА - ТОРДА  
 
 

(1949-1954), 
1949-1955. 

  

ФАРКАЖДИН 

 

 

Ф. 237 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ТАМИШ"  
- ФАРКАЖДИН  
 

(?-1954), 
1953-1954. 

  

ХЕТИН 

 

 

Ф. 228 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "ШОША"  
- ХЕТИН  
 

(1946-?), 
1946-1954. 

Ф. 269 МЕСНО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ  
- ХЕТИН 
 

(1947-1956), 
1947-1956. 

 
Ф. 296 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА С.О.Ј.  

"БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО" - ХЕТИН  
 

(1949-1953), 
1949-1953. 

 
  

ЧЕНТА 

 

 

Ф. 386 ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА 
КОМУНИСТА СРБИЈЕ - ЧЕНТА  
 

(?-?),  
1956-1959. 
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ЧЕСТЕРЕГ 

 

 

Ф. 236 СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "МЛАДЕНОВА 
КРАЈИНА" -ЧЕСТЕРЕГ  
 

(?-?),  
1946-1954. 

Ф. 325 УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕСНОГ 
НАРОДНОГ ОДБОРА - ЧЕСТЕРЕГ  
 

(1947-1955), 
1950-1955. 
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УПОРЕДНЕ ТАБЛИЦЕ 
 
Бр фонда Назив фонда Назив по новом правопису 

 
Ф. 252 ИМОВИНСКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ - 
ЗРЕЊАНИН  
(1947-1949), 1947-1949. 

ГРАДСКО СТАМБЕНО 
ИМОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
- ЗРЕЊАНИН  
(1947-1949),1947-1949.  
 

Ф. 250 СРЕСКО ЈАВНО 
ТУЖИОШТВО - 
ЗРЕЊАНИН  
(?-1965), 1947-1950. 
 

СРЕСКО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО 
- ЗРЕЊАНИН  
(1947-1965), 1947-1950. 
 

Ф. 315 СРЕСКО ЈАВНО 
ТУЖИОШТВО 
 - НОВИ БЕЧЕЈ  
(1946-1957), 1949-1957. 
 

СРЕСКО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО 
 - НОВИ БЕЧЕЈ  
(1946-1957), 1949-1957. 
 

Ф. 344 СТАНБЕНА УПРАВА 
 - ЗРЕЊАНИН  
(1953-1959), 1954-1959. 

СТАМБЕНА УПРАВА   
 - ЗРЕЊАНИН  
(1953-1959), 1954-1959. 
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