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ИЗВОРИ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ПОРОДИЦЕ 
КОЛОНИСТА НАСЕЉЕНИХ У БАЈМОКУ 

ОД 1945. ДО 1948. ГОДИНЕ 

У раду се разматрају необјављени архивски извори о породици колониста насељених 
у Бајмоку од 1945. до 1948. године, који су подељени и приказани у три групе: молбе и ре 
шења за колонизацију, збирни спискови колониста и појединачна документа. Извори све 
доче о броју досељених појединаца и породица (367), величини породице, полној и старо 
сној структури, деоби и сједињењу породице и другом. Указује се на могућни, идеограф 
ски и номотетски начин проучавања породице и могућност поређења са аутохтоном поро 
дицом аграрних интересената (884) у Бајмоку, који су добили земљу у августу 1946. годи 
не. 

Кључне речи: закон, колонизација, аграрни интересенти, извори, породица. 

Привремена народна скупштина Демократске Федеративне Југославије донела је 
23.  августа  1945.  године  Закон  о  аграрној  реформи  и  колонизацији.  Тај  документ 
представља темељ за измену постојеће структуре власништва у пољопривреди, уки 
дање експлоатације рада других људи на основу својине на земљу (појединац који не 
обрађује земљу није могао да буде њен власник) и колонизацију становништва. 1 Др 
жава је посредством низа органа и аката каналисала овај процес. Постоји више изво 
ра о њему, сачуваних у нашим архивима и подложних проучавању. Њима се углав 
ном баве историчари, мада су они повољна основа и за етнолошка, географска, демо 
графска, социолошка и друга истраживања која се на неки начин дотичу породице, 
становништва, и, уопште, друштвених и културних појава. С обзиром на то да стоји 
мо на становишту да историјску науку, осим археологије, историје и историје умет 
ности, деле и етнологија и антропологија, приказаћемо необјављене архивске изворе 
о породици колониста досељених у Бајмок од 1945. до 1948. године. 

Убедљиво  најзначајнији  извор  за  проучавање  породице  колониста  насељених  у 
Бајмоку после Другог светског рата јесу молбе које су појединци, заинтересовани за 
колонизацију, подносили Министарству колонизације Демократске Федеративне Ју 
гославије у Београду, и решења која је одговарајуће државно тело издавало после по 

1 Више о томе видети у: B . P e t r anovi ć , Političke i pravne prilike za vreme Privremene vlade DFJ, Poseb 
no izdanje Instituta društvenih nauka (Odeljenje za istorijske nauke, Serija I  Monografije, 4), Beograd, 1964, 57, 
61, 63.
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зитивног  или  негативног  одговора  на  молбу  појединца.  Све  молбе  имају  углавном 
исти изглед. Сачињене су у виду формулара, са питањима на која су појединци одго 
варали. Оне садрже 21 питање, међу којима су: име, презиме и име оца молиоца, за 
нимање,  место,  котар  и  година  рођења,  назив  федералне  јединице  или  аутономне 
области у коју појединац жели да се насели, име места и котара у коме живи, брачно 
стање, имена и старост свих чланова породице, као и податке: о члановима породице 
који  су погинули, стрељани или умрли у војним  јединицама или затворима, о поје 
динцима  који  нису  учесници НОРа  али  су  били  активни  у  такозваној  позадинској 
служби, о некретнинама (земља, кућа), о степену оштећености имовине у току рата, о 
властитом погледу молиоца на право колонизације (остали разлози због којих мисли 
да има право да добије земљу), о месту и датуму подношења молбе, и потпис  (или 
отисак прста) молиоца, на основу чега се може судити о проценту писмености подно 
силаца молби за колонизацију. На поменуте молбе одговарала је Комисија за аграрну 
реформу и колонизацију при влади Федеративне Народне Републике Југославије, до 
носећи позитивна или негативна решења. Та решења, осим пописа чланова породице, 
садрже девојачко презиме особе која је удата у ову породицу, основу по којој се до 
бија колонизација, тачан попис некретнина које породица добија колонизацијом (ку 
ћа,  окућница,  ораница,  виноград),  као и податке  о  томе да  ли  су  земља и  виноград 
унесени као идеални део власника у сељачку радну задругу. 2 

Поменути извор захтева неколико коментара. У њему су заједно дате молбе и ре 
шења која су позитивна у односу на молиоца, као и она која су по њега негативна. Из 
тог документа се не види увек да ли су сви носиоци позитивно решених молби насе 
љени у Бајмоку. С обзиром да нас првенствено занимају појединци и породице које 
су реализовале колонизацију,  јер су они сада нови становници Бајмока (проучавање 
породица које нису пресељене значајно је углавном за познавање породице у старом 
крају колониста), овај документ се мора читати уз помоћ других извора, који ће у од 
носу на њега имати елиминациони карактер. На основу осталих докумената, пре све 
га разних спискова појединаца који су реализовали колонизацију, међу којима је нај 
значанији Списак новог  стања  (о коме ће  ускоро бити речи) извршиће се  селекција 
породица које ће бити подвргнуте научној обради. Према поменутом списку, пресе 
љено  је 367 породица. На том узорку (367 породица), осим имена појединаца, може 
се показати брачно стање носиоца колонизације, полна, старосна и сродничка струк 
тура породице. Уз добро познавање старог краја колониста може се, на основу дево 
јачких презимена судити да ли се оне удају у средину из које потичу, у своју локалну, 
аутохтону  сеоску заједницу, или у неку другу  средину. Оно што се не види или  се, 
пак, недовољно види из наведеног документа и других извора који се односе на коло 
низацију  у  Бајмок,  јесте  национални  састав  становништва.  Истраживања  на  терену 
показују да је у већини реч о српском становништву и да само десетак породица (пре 
зимена) припада хрватском становништву које је, као и српско, углавном из Горског 
Котара. 

Други важан документ за проучавање породице су спискови колониста настали за 
потребе процеса колонизације. Међу њима најзначајнија је једна од свезака, односно 
књига која садржи више спискова. 3 У првом делу књиге, под називом Регистар реше 

2  Архив Војводине, Нови Сад, Фонд 184, Главна комисија  за насељавање бораца у Војводини, Нови 
Сад (1945  1948), кутије 455, 456, 457, Бајмок, Решења (1945  1948). 

3 Архив Војводине, Фонд 184, књ. 54, Бајмок  Суботица, 1948.
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ња  за  Бајмок:  19491    19860  дата  су  имена  и  презимена  носилаца  колонизације  са 
(збирним) бројем чланова породице, са местом, срезом и федералном јединицом ода 
кле долазе, катастарском општином у којој добијају кућу, окућницу, ораницу и вино 
град и податке  о  укупно додељеној  површини  земље. Други део  књиге  је Записник 
списка промена за колонију Бајмок. Те промене се углавном односе на доделу земље, 
винограда, куће, повратак у стари крај, сједињење растављене породице и деобу по 
родице. На основу тих података види се колико је породица жив али и лако рањив ор 
ганизам, оштећен, с једне стране, ратом, а, с друге стране, ишчупан из корена и пре 
сађен из горштачке у равничарску средину. Они пружају основу за  проучавање ди 
намичког аспекта структуре породице. 4 Трећи део књиге Списак новог стања (стр. 1– 
95), осим пописа свих чланова породице и њихове кућне адресе, садржи прецизне по 
датке о површини окућнице, оранице и винограда, као и податке о томе да ли је носи 
лац колонизације дао ораницу и виноград у задругу или није. Овај списак садржи 367 
породица. При том се види да је у 10 кућа (10 последњих на списку) насељено по две 
породице, и да 3 породице припадају такозваним индивидуалним решењима. Пошто 
се извори о броју породица насељених у Бајмоку разликују, чак и кад  је реч о завр 
шној фази колонизације (о чему треба написати мању али посебну студију), овај до 
кумент ће, због своје потпуности и времена настанка, имати пресудну важност за од 
ређивање тачног броја насељених породица и појединаца, до кога се може доћи про 
стим збрајањем свих пописаних колониста и њихових породица. Четврти део књиге 
је Списак новог стања за колонију Бајмок (катастарска општина Суботица 1  Таван 
кут, стр. 1–40). У њему је дат попис 178 породица и њихових чланова, који су добили 
виноград у Таванкуту, са тачном површином добијених винограда. Пети део књиге је 
Списак новог стања СРЗ „Напред“ (41–74). Овај списак садржи 168 породица и њи 
хових чланова, са површинама винограда и ораница које  су колонисти добили. По 
следња два списка могу, кад је реч о именима чланова породице и њеној структури, 
количини добијене земље, ораница и винограда, послужити као допунско светло дру 
гим изворима. 

Од појединачних спискова, који садрже извесне податке о колонистичкој породи 
ци у Бајмоку, поменућемо још два, настала у периоду од 1946. до 1948. године. Један 
од њих, Списак колониста за катастарску општину Бајмок, осим презимена, очевог 
имена и имена појединца који је носилац колонизације, садржи податке о месту, сре 
зу и округу из којег колониста долази, основи по којој добија колонизацију, начину 
на који се колонизује (са молбом или без ње, постојање решења и сл.), о броју члано 
ва породице и некретнинама које добија. Са становишта овог рада посебно  је битна 
евиденција  о  броју  чланова  породице.  Евиденција  познаје  број  појединаца  који  су 
уписани у молбу за колонизацију, број појединаца који су досељени на дан пописа, 
остале појединце, који се нису доселили, са разлозима зашто то нису учинили, и уку 

4 Три пута у XX веку Бајмок је добио ново становништво, после оба светска рата и после рата на под 
ручју бивше СФРЈ. Најпре су, на Св. Илију 1991. године, око 23 часа, пред зграду у којој се налази седиште 
друштвенополитичких организација (Комитет) дошла два аутобуса са избеглицама из Славоније (Марку 
шица и друга села). Дошло је 107 душа, углавном жена и деце, у организацији Црвеног крста. Они су се то 
ком те и следеће године вратили у свој стари крај, или у нека друга места, која нису била захваћена ратом 
(Србија, Босна и Херцеговина). Главни талас избеглица, око 800 људи, дошао је крајем лета 1995. године. 
Они  су  смештени  у  просторијама  шест  радних  организација:  Спортској  хали,  "Аутоопреми",  ресторану 
"Корзо", Ватрогасном дому, Грађевинском предузећу "Кошут" и Геронтолошком центру. Колективна ис 
храна  је организована у ресторану "Полет". У  овом  тренутку их има око 270 у колективном и око 400 у 
приватном смештају.



Бранко Ћупурдија 192 

пан  број  чланова  породице  (као  основ  за  доделу  некретнина).  Таквих  узорака  има 
укупно  368. 5  Они  су  врстан  извор  за  проучавање  динамике  у  структури  породице, 
предвојености  породице,  и,  уопште,  симбол  су  деловања  глобалних  друштвених 
услова на породицу овога времена. Други документ  је Списак домаћинстава ката 
старске општине Бајмок. У том списку дато је 357 колонистичких породица. У „По 
пису“ се разликују носиоци права и носиоци молбе за колонизацију, старешина дома 
ћинства, чланови домаћинства и сроднички однос међу њима. 6 

Наведеним документима исцрпљени су извори, спискови, који директно говоре о 
колонистичкој породици у Бајмоку. Постоје још три врсте извора, опет спискова, ко 
ји могу допунски осветлити овај проблем. Једно су спискови појединаца који су но 
сиоци колонизације. На њима нема података о броју чланова породице, али се из њих 
јасно види да је у Бајмок насељено 357 породица, да су три решења за колонизацију 
индивидуална  (360) и да  је  у седам наврата по две породице насељено у исту кућу. 
Осим тога, овај документ садржи једно решење задруге IV типа („Напред“) и имена 
24 појединца из Бајмока који су добили решења о замени, (арондацији) земље са др 
жавом за потребе колониста. 7 Друго су спискови који се односе на одобрене молбе за 
колонизацију из котара Огулин, што не значи да су сви њихови чланови и колонизо 
вани. Зато ове изворе, значајне углавном по томе што осим имена и презимена носио 
ца колонизације имају и збирне податке о броју чланова породица, треба узимати као 
допунске. 8  Трећи  спискови,  који могу  допунски  осветлити познавање  колонистичке 
породице у Бајмоку, говоре о појединцима и породицама које су досељене у Бајмок 
али су се касније, током 1946. и 1947. године, из њега одселиле. Углавном је реч о по 
јединцима и породицама које су се вратиле у стари крај. Постоје два списка поврат 
ника (деколониста). На првом списку је уписано 37 породица које се враћају из Бај 
мока. У оквиру тог списка наведена су имена повратника, збирни број чланова њихо 
вих породица, место, срез и федеративна јединица одакле су насељени, број одлуке, 
датум и место куда се враћају, податке о томе: да ли су и где дали изјаву да одустају 
од колонизације, да ли им је одобрен повратак, јесу ли измирили све обавезе око об 
раде земље и слично. Други списак је мање обиман и мање исцрпан. На њему је наве 
дено  осам  носилаца  деколонизације  са  бројем  чланова њихових  породица,  местом, 
срезом и федералном јединицом одакле потичу. 9 

И, на крају, трећу групу извора, осим молби и решења за колонизацију и збирних 
спискова  колониста,  чине  појединачни, мање  обимни документи  који  се  унеколико 

5 Архив Војводине, Фонд 184.1489, Списак колониста к.о. Бајмок, срез Суботица (1946  1948). 
6 Архив Војводине, Фонд 184.1490, Списак домаћинстава за к.о. Бајмок, срез Суботица. 
7 Архив Војводине, Фонд 185, Одељење за аграрну реформу и колонизацију Главног извршног одбора 

Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад (1945  1951), 693, Списак решења о колонизацији (носилаца 
колонизације) за место Бајмок (1948). 

8 АрхивВојводине, Фонд 184.1372,Списак решенихмолби срезаОгулин (323 носиоца колонизације); Ар 
хив Војводине, Фонд 184, кутија 398, кошуљица 267, Списак одобренихмолби на предлог Министарства по 
љопривреде и шумарства, Одјел за аграрну реформу и колонизацију  Загреб, котар Огулин (на једном спи 
ску, 48 а на другом 150 носилаца колонизације); Архив Југославије, Београд, Фонд 97, Комисија за аграрну 
реформу и колонизацију при влади ФНРЈ, 27, Списак молби предложених на одобрење за котар Огулин 
(194 носиоца колонизације), Исказ предложених молби за пресељење из котара Огулин (93 молиоца), Спи 
сак одобрених молби за срез (котар) Огулин (од 150  148 одобрених молби). Списак одобрених молби на 
предлог Министарства пољопривреде и шумарства, Одјел за аграрну реформу и колонизацију  Загреб, ко 
тар Огулин (48 носилаца колонизације). 

9 Архив Војводине, Фонд 184.962, Периодични спискови враћених колонистичких породица, катастар 
ска општина Бајмок.
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односе на породицу. У тој групи докумената превлађују три  основне теме.  Једна  је 
предвојеност породице, изазвана процесом колонизације. Извори сведоче о 11 поро 
дица код којих се појавила разлика између броја чланова породице при подношењу 
молбе за колонизацију и броја чланова породице на које је стварно добијена земља. 
Из документа се, осим пописа свих чланова породице, њихових имена и презимена, 
види  година  старости појединаца,  сродство  у  односу  на подносиоца молбе и  други 
подаци, везани за учешће у НОБу, о кући и земљи у старом крају и одлука комиси 
је. 10 Друга тема којом се ти извори баве јесте деоба породице. Породица се углавном 
дели због колонизације. Документи сведоче о 11 решења које је донела Главна коми 
сија за насељавање бораца у Војводини. Реч је о решењима којима се одобравају или 
не  одобравају молбе бајмочких колониста за деобу породице. 11  Трећа тема којом се 
ова група извора бави, појединачно описује стање у двадесетак породица. Тај доку 
мент је настао у Бајмоку 10. и 11. јуна 1950. године, када је колонизација већ била за 
вршена. Он је настао после поређења стања спољне колонизације у земљишним књи 
гама са постојећим стањем на терену. У том контексту описују се стање и односи у 
оним породицама које  одступају  од  уобичајених норми о колонизацији. Дају  се ин 
серти из живота тих породица,  заједничка  употреба куће од стране двеју породица, 
међусуседски, имовинскоправни и други односи. 12 

Приказани извори о породици бајмочких колониста сведоче да су могућна разно 
лика истраживања ове друштвене групе. При истраживањима најпре треба уложити 
напор да се установи тачан број породица и појединаца који се насељавају у Бајмок. 
То је потребно не само због тога да се констатује научна и друштвена чињеница него 
и зато што она треба да послужи као услов даљег, дубљег и свестранијег проучавања 
породице, параметар у анализи и обради података о породици. Пошто је грађа о поро 
дици разноврсна,  она пружа могућност истраживања у  два правца:  идеографском и 
номотетском. Први приступ (или фаза истраживања), на основу све расположиве гра 
ђе, описао би и приказао сваку породицу понаособ, њене људске и економске потен 
цијале у старом и новом крају. Други приступ би статистичком, социометријском об 
радом података  тражио  оно што  је  заједнички именитељ,  просек  свим породицама: 
величина, пол, старост, национални састав и друго. Богатство извора дозволиће да се, 
ако не  за  сваку  породицу појединачно,  оно  за  све њих  сигурно,  досегне  дух  епохе, 
друштвена свест њиховог времена. У том смислу значајно  је напоменути да постоје 
богати извори о аутохтоној бајмочкој породици овога времена. Они се односе на ме 
сне аграрне интересенте који су 1946. године добили земљу у Бајмоку. Извори наводе 
884 аграрна интересента и чланове њихових породица, њихова имена, старост и не 
кретнине  које  добијају. 13  Проучавањем и поређењем  та  два  вида породице,  колони 
стичке и аутохтоне, динарске и панонске, које од овог тренутка по много чему имају 

10 Архив Војводине, Фонд 184.2646. Видети и: Архив Војводине, Фонд 184.3, Уредба о измени члана 7 
Уредбе о спровођењу насељавања бораца у Војводини. 

11 Архив Војводине, Фонд 184.899, Решења о деобама колонистичких породица (1947). Процес деобе 
породица  појављује  се и  у неким  другим  крајевима  на  простору  ондашње Југославије,  као  на  пример  у 
Херцеговини. Видети: Архив Југославије, Фонд 975, Допис Главне комисије за насељавање бораца у Вој 
водини, бр. 17 од 21.XII 1946, Допис Министарства колонизације ДФЈ, бр. 467 од 21.I 1946, Допис Главне 
комисије за насељавање бораца у Војводини, бр. 9 од 21.I 1946. 

12 Архив Војводине, Фонд 185, 1114. 
13  Геодетска управа Скупштине општине Суботица, испостава у Бајмоку, Одлуке Месног народног од 

бора у Бајмоку, бр. 9067 и 9068 од 12.VIII 1946. године. Видети и: Архив Војводине, Фонд 185.1260, Спи 
сак аграрних месних интересената из Бајмока од броја 11.253 (1946).
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заједнички живот, видеће се, макар на почетку тог заједничког живота, јасне слично 
сти и разлике између њих. 

Branko ĆUPURDIJA 

SOURCES FOR STUDYING OF THE FAMILY OF COLONISTS SETTLED IN BAJMOK 
BETWEEN 1945 AND 1948 

Newly appointed temporary Peopleæs Parliament of the Democratic Federal Yugoslavia brought the Land re 
form law and colonisation law immediately after the end of  the Second World War, on 23rd August, 1945. This 
document was the basis for starting the process of colonisation of the inhabitants of the state. This process had its 
needs,  so  the community created many organisations and brought many acts. There are many sources about this 
process which are kept in our archives and they can be studied. Historians research them mainly, but these docu 
ments also represent good foundation for ethnological, geographical, demographic, sociological and other resear 
ches which  in  some way deal with  family,  inhabitants  and  cultural and  social occurrences. Considering attitude 
that ethnology and anthropology share with archaeology, history and history of art the science of history, this work 
analysis unpublished archive sources about the family of colonists settled in Bajmok between 1945 and 1948. The 
se sources were divided and shown in three groups: applications and documents of approval for colonization, gro 
up lists of colonists and personal, less comprehensive documents. They tell about a number of people who moved 
and families (367), the size of families, sex, age, division and mixing of families. Possible ideograph and nomothe 
tic ways of studying families are possible. There is also a possibility of comparing to autochton families of intere 
sted in land people (884). They were in Bajmok and they got their land in 1946.


