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УВОД
I
Канцеларије Двора дуго нису биле уређене законом или уредбом. Истина,
било је неколико покушаја у том правцу, али они нису доведени до краја.
Први нацрт уредбе о устројству Двора израђен је половином 1921. године.
Према овом нацрту, организација Двора Краљевине СХС је била веома слична оној
која је већ постојала у Грчкој и Румунији.
Међутим, први закон о устројству Цивилне куће краља донет је десет година
касније, 28. новембра 1931. године1. Тек тада је Цивилна кућа краља постала посебно
и самостално надлештво са утврђеним делокругом.
Према овом Закону, Цивилном кућом краља управљао је министар Двора, кога
је на предлог Министарског савета постављао краљ.
У организационом погледу, Цивилна кућа краља је имала три одељења:
1) Канцеларија краља
2) Маршалат
3) Управа Двора
Канцеларија краља је била подељена на три одсека:
1) Политички одсек
2) Административни одсек и
3) Дворска библиотека и архива
У надлежност канцеларије спадали су: пријем, припремање и достављање свих
аката које је идавао краљ.
У делокругу Маршалата налазили су се послови протокола, церемонијала,
аудијенција и путовања.
Најобимнију организациону структуру имала је Управа Двора. Тада, а и у
каснијем периоду, њу су сачињавали:
1) Персонални одсек
2) Грађевински (Технички) одсек
3) Благајна Двора
4) Интендантура Двора
5) Управа Двора Милочер
6) Управа Двора Загреб
7) Управа Двора Брдо
8) Управа дворских пољопривредних добара у Раковици
9) Управа дворских пољопривредних добара на Бељу
10) Управа дворских пољопривредних добара у Демир-Капији
11) Управа дворских одгајилишта живине
12) Управа дворских ловишта
13) Дворска библиотека и
14) Дворска гаража
Као посебна организациона јединица, такође непосредно повезана са Управом
Двора, била је Управа Краљевог фонда. Фонд је основан на дан венчања краља
Александра са циљем да путем награде, помоћи, похвалница и сл., одаје признање за
1

Службене новине Краљевине Југославије бр. 281. од 1. децембра 1931. године – Закон о устројству
Цивилне куће Његовог Величанства Краља.
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истакнуте успехе “на моралном, опште културном и грађанско-васпитном напретку
народном” 2.
Године 1935., после убиства краља Александра, образована је и Канцеларија
краљице Марије, која се углавном бавила пружањем помоћи сиромашним грађанима.
Иначе, у надлежности Управе Двора до рата били су послови цивилне листе и
апанаже, послови управе краљевским и крунским добрима, као и добрима осталих
чланова краљевског дома, затим сви послови економске, финансијске и грађевинске
природе који су били у вези са цивилном листом и Благајном краља, поклони,
милостиње и задужбине које је краљ чинио из свијих средстава, као и постављање и
отпуштање особља које се плаћало из краљеве благајне.
На челу овог оделења налазио се управник који је могао бити и војно лице.
За време рата, тадашњи Комесаријат Управе Двора заједно са Канцеларијом
краљевих ордена, били су непосредно подређени Председништву Министарског
савета.
После ослобођења, до ликвидације која је коначно извешена 1948. године,
постојала је Принудна државна управа краљевих имања (1944-1948).
Систем канцеларијског пословања био је мање више сличан у свим службама:
акти су одлагани према бројевима деловодног протокола. Известан изузетак у овом
погледу представља Канцеларија краља, где се од 1935. године архивирање вршило
према регистратурским ознакама, а документима је давана сигнатура у облику
разломка у дну акта са десне стране. Сигнатуру су чинили први слог презимена или
речи у наслову, редни број регистра Канцеларије и година (на пример: Јо С 865 36).
Иначе, до 1935. године, и у Канцеларији краља је архивирање обављано према
деловодним бројевима, хронолошки.
II
Грађа овог фонда обухвата период од 1918-1948. године.
Што се тиче физичког стања, грађа је веома добро очувана.
Највећи део грађе овог фонда примљен је у два наврата од Архива Србије.
Први, далеко већи део, 1960., док је други, мањи део, преузет 1969. године.
Пре тога, 1966. године, од Државног секретаријата за иностране послове
примљено је 3 дм. књига Ађутантуре Двора и 1 дм. архивске грађе дворских служби,
део грађе Ађутантуре краља (5 ф.) и готово све књиге ове службе у раздобљу од 19191940. (Војна кућа краља).
Књиге су готово у потпуности сачуване, а посебно их је водила свака од
поменутих организационих јединица.
Добар део грађе је примљен од Архива Србије у несређеном и расутом стању.
Стога је у току 1965. и 1966. године грађа најпре доведена у регистратурски поредак,
хронолошки, према деловодним бројевима.
Касније, од 1969 до 1970., извршена је нова техничка обрада фонда који се, са
становишта потребе истраживача, чини знатно целисходнијим. Наиме, у оквиру сваке
од већих организационих јединица (Канцеларија краља, Маршалат, Управа Двора и
Канцеларија краљице Марије) утврђене су следеће основне организационе јединице:
1) Односи са другим земљама
2

Мада Управа Краљевог фонда, дакле, званично постоји од 1922. године, овде има и материјала и из
1921. године.
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2) Политичке прилике и стање у земљи
3) Живот и прилике на Двору
4) Политичке, економске, просветне и верске прилике у Македонији и Косову
и Метохији и односи са Бугарском
5) Основне школе, учитељске школе, гимназије и друге средње школе
6) Студенти и студентска удружења
7) Академије и универзитети
8) Архиви, музеји и библиотеке
9) Позоришта
10) Црква и односи са црквом у земљи и иностранству
11) Војска и односи са војском
12) Привредни живот у земљи
13) Земља и земљишни односи
14) Уметност и уметничка дела
15) Књиге, листови, часописи
16) Конгреси и конференције
17) Друштва и удружења
18) Разне молбе и жалбе
19) Здравство и здравствене установе
20) Закони, уредбе, правилници
21) Постављења, премештаји, разрешења, реактивирање, одликовања,
инвлиднине, пензије и
22) Разно.
Што се тиче безвредне грађе, највећи део је издвојен из Благајне краља и благајни
чланова краљевског дома. Одстрањени су бројни дупликати и типске молбе
појединаца за доделу помоћи.
У току 1971. године, фонд је инвентарисан и смештен у 548 фасцикли (774
архивска јединица). Фонд има 579 књига обележених са 573 броја (1а, 1б, 2а, 75а,
243а и 573а).
У обради фонда учествовали су: Џелебџић Милица (носилац послова),
Павићевић Мирослава, Катанић Гордана, Милошевић Ранко, Рамадани Ариф и Косић
Василије, који је руководио обрадом.
III
Информативно средство Фонда је овај инвентар. Сигнатура фонда одређена је
на основу Закључака о одређивању сигнатура фондова и збирки Архива Југославије
од 2. марта 1964. године. Према тада утврђеном редоследу, почетни део сигнатуре
чини број 74. Други део сигнатуре означава број фасцикле и број архивске јединице.

ОПИС
ЈЕДИНИЦА ОПИСА

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

3

бр. јед.
описа

КАНЦЕЛАРИЈА КРАЉА
1919-1941.
ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
ОДНОСИ СА ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА
1

1

Односи са Италијом и Ватиканом: мишљење Љубе Давидовића о
регулисању односа са Италијом - Балугџићеви извештаји (1919-1920),
примерак Рапалског уговора, подаци о припајању Далматинске зоне (тзв.
Трећа зона) Југославији (1923);
- извештаји и други подаци о политичким, привредним и другим
приликама на бившој италијанској територији - догађаји на Крку, питање
железнице Задар-Книн, о нерегуларним административним, финансијским и
другим обавезама бивше Ријечке државе - писмо бившег председника (1925),
прикази стања привреде приморја (Сплит, Шибеник, Сушак и друга места),
национализација италијанских друштава - извештај жупана др. Перовића
(1928), Меморандум Трговачке и обртничке коморе у Сплиту о Слободној
зони на Ријеци (1930);
- жалбе (појединаца, друштвених и других организација) због
италијанске политике према Југословенима (конфинације и сл.), погранични
промет, царински режим и сл., оптужбе због проиталијанске делатности,
шпијунска делатност у корист Италије, патриотске изјаве југословенског
живља, честитке и сл.;
- истарске избеглице и други емигранти са италијанске територије захтеви за заштиту грађанских права, молбе за помоћ, за интервенције, за
држављанство и намештење, потраживања, разне жалбе и др.;
- јубиларна прослава Међународног пољопривредног института у
Риму - писмо председника краљу, југословенско учешће на Миланском сајму
- извештај (1931);
- међународни споразуми: Закон о споразуму о уређењу трговинских
промета (1933), Закон о општој конвенцији за систематизацију имовинских
интереса бивше покрајине Истре (1934) и др.;
- прослава рођендана краља Петра Другог у Задру (1923,1927) и Ријеци
(1936) извештаји - исечци из штампе;
- протоколарна преписка: нота италијанског посланства у Београду о
дугу краља Николе (1930), персоналне промене у дипломатској служби и сл.;
- извештај отправника послова у Риму, делатност југословенских
политичких емиграната (1933, 1936);
- писма папе Пија XI (1935, 1937-1938) и др.
година: 1919-1925, 1927-1938, 1940.
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1

2

Односи са Француском: Балугџићев телеграм из Париза о повољном
току Мировне конференције (1919);
- престолонаследников пут у Француску, Белгију и Енглеску - подаци
о намери једног црногорског комите да изврши атентат на Александра и др.
(1918-1919);
- престолонаследников повратак из Француске (1920);
- престолонаследников боравак у Француској (1921, 1924);
- процес у Ексу - извештаји Централног пресбироа и др. (1936);
- протоколарна преписка: акредитиви, персоналне промене у
дипломатској служби, писма председника Француске Републике и др.;
- подизање споменика краљу Петру, краљу Александру, маршалу
Жофру - преписка;
- седми април - национални дан сећања на краља Петра и краља
Александра у Француској (подизање споменика) - исечци из француске
штампе (1935);
- манифестације француско-југословенског пријатељства (свечаности
Удружења бивших француских ратника и др.);
- закуп зграде за наш конзулат у Марсеју;
- међудржавни споразуми: Закон о споразуму о стажијерима
(стажистима), Закон о уговору о раду и помоћи (1933).
година: 1919-1922, 1924-1940.

1

3

Односи са Енглеском: Протоколарна преписка - нотификације рођења,
венчања, смрти и др., честитке, саучешћа, и сл.;
- посете и путовања високих личности (сијамски принц и др.),
акредитиви, писма енглеског краља, персоналне промене у дипломатској
служби и др.;
- поринуће крстарице "Дубровник" - подаци, осуда Назарена у
Југославији - апел чланова Горњег и Доњег дома за помиловање, прослава
рођендана краља Петра Другог у Лондону - извештај, исечци из штампе о
његовом животу и раду и др.;
- трговачке повластице Југославији, наоружање Немачке и др. извештаји посланика С. Ј. Грујића и др.;
- церемонијал приликом венчања Војводе од Кента и принцезе Марине
(1934).
година: 1919, 1921, 1926-1928, 1930-1931, 1933, 1935-1940.

2

4

Односи са Румунијом: Продор румунске војске на југословенску
територију - извештај Министарства унутрашњих дела (1921);
- протоколарна преписка (предаја акредитива, персоналне промене у
дипломатској служби, важнији процедурални поступци приликом рођења,
венчања, смрти, државних празника, путовања важних личности и др.);
- оштећење наших грађана при провођењу аграрне реформе у
Румунији;
- молбе краљици за помоћ румунским грађанима;
- међудржавни споразуми: Закон о саобраћају Дунавом и др.;
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- писма румунског краља;
- извештаји Централног пресбироа и др.
година: 1921-1924, 1926-1927, 1929-1940.
2

5

Односи са Мађарском: револуција у Мађарској - извештај наше
Врховне команде и Мађарске армије (1919), оптужбе због промађарске
делатности (шпијунажа и сл.);
- протоколарна преписка (предаја акредитива, персоналне промене у
дипломатској служби, добијање агремана и сл.);
- Закон о трговинском аранжману (1933);
- писма мађарског регента краљу Петру (1935) и кнезу Павлу (1938);
- извештај нашег посланика у Будимпешти Вукчевића, прегледи
Централног пресбироа и др.
година: 1919, 1921-1922, 1927-1929, 1930, 1932-1935, 1938-1940.

2

6

Односи са Чехословачком: Извештаји нашег генералног конзула у
Братислави Милоша П. Кићевца, економска организација Подунавља реферат М. Пиље о разговорима у Прагу (март 1936.), о мафији у
Чехословачкој и др.;
- протоколарна преписка (извештај о стању здравља председника
Чехословачке Републике, дипломатске ноте поводом ступања краља на
престо, прослава државних празника, акредитиви, писма председника
Чехословачке краљу, честитке, поздрави, телеграми, изјаве захвалности,
персоналне промене у дипломатској служби, одликовања лица из политичког
и јавног живота и др.;
- свечане забаве (традиционални балови и сл.), чехословачкојугословенске лиге у Прагу, извештаји о прослави у Прагу "Дана уједињена"
Срба, Хрвата и Словенаца;
- писмо председника Чехословачко-југословенске радне заједнице за
социјално и здравствено старање (почасног грађанина Београда) о раду и
сарадњи са Слободаном Ж. Видаковићем;
- протест Чехословачке фашистичке заједнице поводом поступка
италијанских фашиста према Југословенима (1930), спор Јерка Добрића из
Шибеника са чехословачком државом (1931), протестна манифестација
Окружног збора у Тренчину против ревизионистичких аспирација и изјава
солидарности са Југословенима (1933);
- међудржавни споразуми: Закон о уговору о регулисању плаћања из
робног промета…, Закон о туристичком саобраћају (1933), Закон о
социјалном осигурању (1938) и др.
година: 1919, 1921-1933, 1935-1940.

3

7

Односи са Пољском: извештаји наших посланика у Варшави, соколски
слет у Познању - поклон краља, честитке пољских сокола, Закон о споразуму
о научним, школским и уметничким односима две земље (1933), писмо
председника Пољске Републике (1935), протоколарне вести и др.
година: 1929, 1933, 1935-1937.

6
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3

8

Односи са Немачком: извештаји наших посланика у Берлину,
Живојина Балугџића и Александра Цинцар Марковића, вести Централног
пресбироа;
- протоколарна преписка о променама у дипломатској служби,
дипломатске ноте, обавештења о посетама немачких представника (1937);
- Хитлерова писма краљу;
- честитке немачких организација поводом краљевог рођендана;
- оптужбе због пронемачке делатности;
- закони и конвенције.
година: 1920, 1923, 1926, 1932-1939.

3

9

Односи са Грчком: извештаји нашег посланика у Атини, протоколарна
преписка (ноте, агремани, персоналне промене у дипломатској служби,
путовања важних личности, одликовања и сл.), писма грчког краља,
шифровани Пашићев извештај о политичкој ситуацији у вези са Грчком
(1926), препорука за аудијенцију код краља у вези политичке анкете грчког
новинара Николе Зарифиса, Закон о привременом трговинском споразуму са
Грчком (1933) и др., прослава рођендана краља Петра Другог у Солуну и
Атини - извештај, честитке и сл., потраживања наших и грчких грађана жалбе и др.
година: 1919, 1921-1926, 1929-1940.

3

10

Односи са Албанијом: извештаји наших дипломатских представника у
Албанији, подаци о албанској аутокефалној цркви, извештаји Централног
пресбироа - подаци о албанско-италијанским односима и др.;
- оптужбе због проалбанске делатности (1921), извештаји нашег
посланства у Тирани о економској ситуацији у Албанији (1930), извештај о
припремама за побуну у Албанији (1936);
- протоколарна преписка о персоналним променама у дипломатској
служби, нотификације о смрти албанске краљице мајке, извештаји о
прослави рођења престолонаследника Петра (1923) и рођендана краља (у
Тирани), писма албанског краља, молба бившег Есад пашиног официра
Ханди Баша за регулисање пензије;
- Закон о пограничном промету - допунски споразум (1937) и др.
година: 1921,1923, 1925-1926, 1930, 1933-1938.

4

11

Односи са осталим европским земљама:
- Аустрија (1919, 1926, 1929, 1930-1937, 1940);
- Швајцарска (1919-1920, 1927, 1929, 1932, 1936, 1938-1940);
- Белгија (1921, 1923, 1926-1927, 1932-1939);
- Холандија (1922, 1934-1940);
- Норвешка (1929, 1931, 1934-1935, 1937-1939);
- Данска (1929,1933, 1935, 1937-1938);
- Шведска (1932-1933, 1935, 1937-1940);
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- Шпанија (1922, 1924, 1926, 1931-1932, 1935-1937, 1939);
- Португалија (1922-1923, 1935);
- Финска (1933, 1938, 1940);
- Летонија (1933-1934, 1936, 1939);
- Литванија (1932, 1940);
- Естонија (1938);
- Луксембург (1923-1924, 1935);
- Лихтенштајн (1939);
- Монако (1921-1923);
- Протоколарна преписка: писма шефова држава, нотификације
рођења, венчања, смрти и сл., поверљиви извештаји наших дипломатских
представника, прославе државних празника, рођендана и сл., извештаји,
исечци из штампе, честитке, изјаве саучешћа, одликовања, акредитиви,
агремани, промене у дипломатској служби и др., уговори, конвенције и сл.,
подизање међусавезничког споменика у Лијежу - подаци;
- разно: судбина руске царске породице - Чолак-Антићев телеграм из
Стокхолма (1919); извештај Министарства спољних послова о важнијим
догађајима у иностранству (1933, 1936), рад међународних организација у
Женеви - извештаји Централног пресбироа и др. (1919, 1923-1924, 1933,
1936).

ОДНОСИ СА АФРИЧКИМ И АЗИЈСКИМ ЗЕМЉАМА
4

12

- Египат: протоколарна преписка - нотификације рођења, венчања,
смрти, ступања на престо, прослава државних празника и сл., писма краља
Фауда, сугестије дипломатских представника у Каиру у вези протоколарних
поступака и др. - исечци из штампе (1926, 1930, 1932-1933, 1935-1938, 1940);
- Турска: извештаји наших дипломатских представника, међудржавни
уговори - обавештења и др., лична писма председника Ататурка и Исмета
Иненија, протоколарне вести и др. (1925, 1933, 1935-1936, 1939);
- Персија: Шахово писму краљу (1935), протоколарне вести и др.
(1931, 1935);
- Јапан: царево писмо краљу Александру (1934), протоколарне вести,
агреман за новог јапанског посланика (1936) и др. (1923, 1925, 1931, 19341936, 1938-1939);
- Палестина: молба за помоћ за оснивање јеврејске државе (1932),
прослава Дана уједињења и краљевог рођендана у Јерусалему (1938).

ОДНОСИ СА САД, СА ЗЕМЉАМА СРЕДЊЕ
И ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ И СА АУСТРАЛИЈОМ
5

13

- САД: Вилсоново писмо регенту Александру од 21.1.1918., преговори
са фабрикама локомотива (1920), честитке, прославе - исечци из штампе,
Рузвелтово писмо из 1935., аудијенције представника америчког јавног жи-

8
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вота, протоколарна преписка, дуговање црногорског принца Петра Алиси
Пилер Хербесон - ургенција Посланства САД (4970/1931) и др. (1919, 1921,
1926-1927, 1930-1939);
- Мексико (1930, 1932, 1934-1935);
- Бразилија (1933, 1936, 1936-1939);
- Аргентина (1925, 1931-1938);
- Чиле (1930, 1932-1933, 1936-1939);
- Боливија (1940);
- Колумбија (1935, 1938);
- Еквадор и Костарика (1932-1933, 1935, 1939-1940);
- Парагвај (1938, 1940);
- Уругвај (1923, 1937):
Протоколарна преписка: писма председника република, нотификације
избора, ступања на дужност, акредитиви, агремани, персоналне промене у
дипломатској служби, прославе државних и других празника, помени, честитке, извештаји (исечци из штампе); извештаји посланика др Стражњицког
о стању и приликама у нашим колонијама у Чилеу, извештаји о политичкој
ситуацији у Чилеу и преузимању дужности новог председника; међудржавни
споразуми - закон о трговинском споразуму са Бразилијом (1933) и др.;
- Гватемала (1927, 1933, 1935-1937, 1940);
- Салвадор (1932-1935, 1939);
- Куба (1937);
- Хондурас (1936);
- Доминиканска Република (1939-1940) и
- Хаити (1936):
Протоколарна преписка - писма председника република, нотификације
избора, преузимања дужности и др.;
- Аустралија: филателистичка изложба поводом стогодишњице прве
колоније - молба за пошиљку листова краљеве филателистичке збирке
(1939).
година: 1918-1940.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
6

14

Наши исељеници у Европи, САД, Јужној Америци, Канади, Аустралији, Африци…:
- хапшења и осуде наших људи у иностранству - жалбе, молбе за интервенцију, помиловања, депортовања и др. (1920-1922, 1930, 1932, 1935);
- наши исељеници у Европи: протест исељеничке колоније у Бечу због
непријатељског става Италијана у нашој земљи (1920), честитке, жалбе, молбе за интервенцију, сузбијање комунистичке акције међу исељеницима у
Белгији (8783/1930), прославе, приредбе, извештаји, молбе за покровитељство и др. (1920, 1923, 1927, 1929-1931, 1933-1934, 1936-1937, 1939);
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- наши исељеници у САД: помоћ исељеника домовини, одликовања,
честитке и изјаве оданости, исељеничка друштва и организације - обавештења о раду, програмима и др., разне молбе и жалбе, захтеви за интервенције,
преписка у вези исељења, разни предлози, потраживања, осигурања, заоставштине, улагачи Прве српске земљорадничке банке - молба за интервенцију
за повраћај новца, писмо црногорског емигранта Михаила Томића - молба за
рехабилитацију (1929), сахрана Михаила Пупина у Њујорку (1935) и др.
(1920-1924, 1928-1937, 1939);
- наши исељеници у Јужној Америци: политичке и друге прилике у
исељеничким и другим колонијама и њиховим организацијама (прилог: "Хрватски домобран" - календар за 1933.), изјаве незадовољства због ратификације Нептунских конвенција, изјаве верности и оданости, о политичкој и патриотској делатности појединаца, помоћ домовини, молбе за помоћ, писма о
узроцима исељења и о животу и раду у новој домовини, имовинско-правни
односи (осигурања, наслеђа, потраживања и сл.) и др. (1922-1924, 1926, 1928,
1930-1939);
- наши исељеници у Канади, Аустралији, Африци, Азији и др. : честитке за рођендан, нову годину и сл., изјаве саучешћа, жалбе, молбе за интервенције, молбе за помоћ, прославе и приредбе - обавештења, молбе за покровитељство и др. (1920, 1924, 1927, 1929-1932, 1934-1937, 1939); Резолуција
Југословенско-канадског удружења “о издајничком раду Светозара Прибићевића” (1936);
- остали материјали: жалбе, оптужба анонимног исељеника због злоупотребе дужности бившег шефа Исељеничког одсека Министарства социјалне политике и народног здравља др Стјепана Батона, као и његовог односа
према исељеницима (1930), табеларни преглед исељавања за 1930. (1931),
текст "Исељенички капитали у нашем народном господарству" (1934) и др.
(1930-1931, 1934-1935).
7

15

Одликовања страних држављана, друштава и организација, дипломатских, војних и других представника (заслуге за време и после рата, помоћ у
вези решавање проблема након атентата у Марсеју, заслуге на пољу политичке и друштвене делатности и сарадње, протоколарна одликовања приликом посета и путовања, изјаве захвалности и др.).
година: 1920-1922, 1926, 1928-1929, 1931-1940.

8

16

Молбе за добијање држављанства, за боравак у нашој земљи, отпусти
из држављанства, протеривања - жалбе, молбе за позакоњење деце и др.
(1922, 1924, 1929-1940);
- молбе страних држављана за помоћ (1921-1922, 1925, 1930-1931,
1934, 1936-1940);
- молбе страних држављана за намештење (1929-1930, 1934-1936);
- потраживања страних држављана (1930, 1933-1938);
- издавање путних исправа (1930, 1932-1933, 1937-1940);
- писма страних држављана: изјаве дивљења, оданости, одобравања
званичне државне политике, молбе за аутограме, за фотографије, за размену
марака, позиви за посете, разни предлози и др. (1929, 1931, 1933-1938).

10
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17

Банат, Бачка и Барања - утврђивање статуса и др. (1920);
- Црногорско питање на Мировној конференцији у Паризу (1919-1920);
- изјава корушких Словенаца краљу о оданости (1921);
- односи са међународним друштвима и организацијама: међународни
уговори и конвенције (Закон о пакту о организацији Мале антанте), међународне саобраћајне и др. конвенције, конгреси, конференције - обавештења,
позиви и др. (1929, 1931, 1933-1936);
- изводи из домаће и стране штампе: подаци о новинарима и листовима, изводи чланака - молбе за помоћ, интервенције, исечци из штампе, преводи и др. (1929-1931, 1934-1941);
- разно: неки подаци о раду наше обавештајне службе (1933-1935,
1941), Прибићевићева делатност у емиграцији (поверљиви извештаји) - везе
са Перчецем и др. (1933, 1936), Свесловенски слет у Београду - пропагандни
текст (1919), предлог програма за остваривање Балканске федерације (1931),
Централа за помоћ аустријским емигрантима у Југославији - молба за дозволу за пребацивање емиграната у Немачку (1934); писма, телеграми, честитке,
изјаве захвалности и др. (1919, 1921, 1925, 1927, 1929-1931, 1933-1934, 19361940).

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
СТРАНАЧКА ДЕЛАТНОСТ, ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМЉИ, СТАЊЕ У ЦРНОЈ ГОРИ, ЖИВОТ И ПРОБЛЕМИ
ОМЛАДИНЕ И РАДНИКА
10

18

Оптужбе због комунистичке делатности.
година: 1920-1922, 1925-1926, 1929-1939.

10

19

Реакција на Шести јануар 1929. (изјаве и коментари).

11

20

Српско-хрватски односи - разни материјали: писма бана Перовића
(1933), материјали са суђења Мачеку (1933), прилике у Хрватској - извештаји Централног пресбироа (1934), усташка и друга сепаратистичка делатност
у земљи и иностранству, политичке прилике у Приморској бановини - банови извештаји Стојадиновићу и Корошцу (историјат хрватског питања, сепаратистичке тенденције, акција ХСС у сеоским општинама) и др. (1937).
година: 1919-1921, 1923-1925, 1929-1940.

11

21

Подстицање националне и верске нетрпељивости: жалбе због прогона
на националној и верској основи, због шовинистичких изјава и дела, оптужбе
због сејања међунационалне мржње, молбе за помиловање и др.
година: 1921, 1924, 1929-1937.
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11

22

Политичка активност странака и оптужбе због страначке припадности
и делатности.
година: 1923-1940.

12

23

Остали видови политичке делатности:
1. Видовдански устав - поздрави општина и народа (1921);
2. Оптужбе због противдржавне делатности (профашистичка и сепаратистичка активност, атентати на краља Александра - упозорења, шпијунажа
и др.), организација и учешће на илегалним састанцима, растурање летака и
др. (1919, 1922, 1924-1925, 1929-1930, 1932-1938, 1940);
3. Оптужбе због увреде краља и чланова краљевског дома (1922, 19281940).
4. Општинска и парламентарна изборна активност: избори за Уставотворну скупштину - спискови посланика (1921), предизборне агитације, уцене, куповина гласова, критике посланичких листа, изборне конференције и
др., политичке и националне трзавице у појединим крајевима приликом избора, писма (упутства) Председништва Министарског савета за састављање
и исправљање бирачких спискова, изборни материјали са избора од 5. маја
1935. - прегледи изборних округа са бројем посланика и бројевима уписаних
бирача, као и прегледи изабраних народних посланика са бројевима добијених гласова (1921, 1927, 1929-1938).

13

24

Тешке прилике у земљи: Регентов боравак у Француској - Балугџићева
писма о приликама у земљи (1919), тешко материјално стање чиновника,
глад у пасивним крајевима - захтеви за преузимање одговарајућих мера
(1922), мишљења појединаца о политичком стању и приликама и њихови
предлози, исељавање из земље (Корчула, 1925), краљева помоћ становништву пасивних крајева (глад 1928. и 1932.), критика административног система у земљи - предлог за реформу државне администрације (1928), Орјуна
о политичком стању и приликама у земљи (1162/1929), прилике у Словенији
- извештај А. Јамника (1930), жалбе и мишљења због стања у појединим крајевима, интерпелација сенатора од 11. новембра 1935., опис тешког стања у
Лепоглави и др.
година: 1919, 1922, 1924-1940.

14

25

Стање и прилике у Црној Гори: предлог за побољшање стања у Црној
Гори (1919), потрага за одметницима из Црне Горе, Херцеговине и Далмације - извештај полицијског комесара (1921), реаговања у Црној Гори на смрт
краља Николе и међу црногорским емигрантима у Риму (1921), коментари
политичких прилика у Црној Гори (представке појединих личности, жалбе
против месних власти, против стања у судству, статуса чиновника и сл.),
молбе за помоћ, за пензије - херцеговачких усташа (7316/1934), захтеви за
накнаду штете - захтев учесника Бомбашке афере (3335/1930), изјаве верности и оданости; телеграфски извештаји са протестног митинга на Цетињу
против Загребачких и Словеначких пунктација (Корошец) и посланице католичког Епископата (1260/1933);
- извештај о глади у Подгоричком и другим црногорским срезовима
(1932, 1935);

12
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- подаци о одређивању апанаже Михаилу Петровићу, о дуговима кнеза
Мирка и др.
година: 1919, 1921, 1924, 1926-1930, 1931-1937, 1939.
14

26

Живот и проблеми омладине: оснивање омладинских организација,
друштава и удружења - програми рада, резолуције и поздрави са скупштина,
приредбе, прославе и сл., молбе за помоћ и др.
година: 1922-1928, 1930-1939.

15

27

Живот и проблеми радника:
- делатност радничких синдикалних организација: Југословенски национални раднички синдикати (1930-1937) и Југословенска радикална заједница (1930-1937, 1940);
- раднички покрет у нашој земљи - извештај Обавештајног одсека Министарства иностраних дела (1926);
- осигурање радника - потраживања од Уреда за осигурање радника и
Берзе рада (болесничке потпоре, ренте и сл.), жалбе радника на управе предузећа, рудника и др., због неплаћених дневница, отпуштања и сл. (1923,
1926, 1928-1938, 1940);
- радничка друштва и организације - потпорне акције и фондови, молбе за покровитељство, помоћ и др. (1922, 1924-1927, 1930-1932, 1934-1936).

СОКОЛСКИ ПОКРЕТ И ПРОТИВСОКОЛСКА ДЕЛАТНОСТ
16

28

Противсоколска делатност појединаца - сукоб са верским представницима (крчки бискуп, 14684/1931) и др. (1928-1929, 1931-1933, 1935-1937,
1939-1940);
- публицистичка, пропагандна, литерарна и педагошка соколска делатност (1923, 1925, 1927, 1930-1931, 1933-1934, 1936-1937, 1938, 1940);
- изјаве соколских друштава о оданости и верности краљу и члановима
краљевског дома (1924-1925, 1928-1937, 1939-1940);
- слетови приликом јубиларних прослава, освећења соколских домова
и застава, друге свечаности, молбе за покровитељство, позиви краљу и другим члановима краљевског дома за присуствовање свечаностима, извештаји
краљевих изасланика и др. (1923-1925, 1928-1931, 1934-1937, 1939).

17

29

Градња соколских домова: молба за новчану помоћ, за покровитељство, позиви на прославе и освећења, захтеви и одобрења да домови могу носити имена краља и чланова краљевског дома.
година: 1921-1922, 1927-1928, 1930-1940.

17

30

Соколске заставе: молбе краљу за кумовање соколским заставама, даривање и освећење застава (краћи осврти о историјату и делатности друшта-

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

13

бр. јед.
описа

ва), извештаји са свечаности освећења приликом јубиларних прослава, прослава народних и државних празника, откривања споменика, соколских слетова, освећења домова и др.
година: 1924-1928, 1931-1938.
18

31

Остали материјали:
1) Спортска активност соколских друштава - молбе за помоћ, позиви
на учешће и др. (1923-1924, 1927-1928, 1931-1932, 1936-1937, 1939).
2) Подизање споменика, спомен плоча, спомен чесама и сл. - позиви,
освећења, свечаности, извештаји са свечаности (1926-1931, 1936, 1938-1939).
3) Разно: о потреби сарадње соколског покрета са државном управом
(1929), списак соколских жупа и друштава (1930), предлог за измену Закона
о оснивању сокола (1932), извештај о раду Соколске жупе у Новом Саду у
1933., материјали о традиционалном соколском плесу у Загребу (1931-1936,
1938, 1940), позиви на забаве, соколски течајеви, разна обавештења и др.
година: 1921, 1924-1925, 1928-1935, 1938-1940.

РУСКИ ЕМИГРАНТИ У НАШОЈ ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
19

32

Молбе руских емиграната за запослење (1923-1924, 1926-1939);
- молбе за новчану помоћ (1922, 1924-1940);
- молбе за држављанство, улазак у земљу и сл. (1921, 1930-1938);
- молбе за помиловање (1926, 1930-1934, 1936-1937);
- молбе за школовање - стипендије (1923-1925, 1927-1929, 1931-1933,
1935-1939).

20

33

Уметничка делатност руских емиграната:
1) Књижевна, публицистичка и издавачка делатност (молбе за материјалну помоћ), молба Д. Мерешковског, 7193/1935 (1926-1927, 1929-1930,
1935, 1937).
2) Ликовна и музичка делатност: молбе за помоћ, позиви на уметничке
приредбе, оцене уметничких радова, одликовања, мишљења (препорука) ликовног критичара Брешковског о сликару Степану Колесникову (1920), позив кнезу Павлу на изложбу сликара проф. Богданова-Бељског (1046/1935),
албум радова Сорин Савеља, руског сликара из Њујорка - поклон кнезу Павлу (6785/1936) - преписка (1920, 1924, 1931-1933,1935-1936, 1939-1940).
3) Књижевни и други састави: поклони краљу и члановима краљевског
дома, Деникиново писмо (1853/1936) уз поклон своје књиге "Русија и свет"
кнезу Павлу (1920-1921, 1925-1926, 1928-1929, 1931-1933, 1936-1940).

20

34

Емигрантска друштва и организације:
- организација, активност, извештаји о циљевима рада;
- захтеви за интервенције краља (Двора);
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- уметничке приредбе, свечаности и комеморације (позиви, молбе за
покровитељство, новчану помоћ и др. );
- изјаве благодарности и оданости;
- честитке и поклони краљу и члановима краљевског дома.
година: 1920-1925, 1927-1933, 1935-1940.
20

35

Руска црква у емиграцији: молбе за новчану помоћ, акције за помоћ
црквама, посете свештених лица - црквених великодостојника, благодарења,
парастоси, помени и сл., честитке краљу и члановима краљевског дома (рођендан, верски и државни празници и др.).
година: 1921, 1924-1925, 1929-1931, 1933, 1935-1938.

20

36

Руски емигранти у иностранству: молбе за помоћ, разне честитке, изјаве захвалности и оданости, изјаве саучешћа; (честитка Ивана Буњина Краљу
Александру поводом 10-годишњице ступања на престо (14619/1931) и др.
година: 1922, 1924-1931, 1933-1940.

21

37

Руски емигранти - разни материјали:
- Штрадманова писма и преписка (1921-1924, 1930, 1934);
- мишљења и предлози о рестаурацији руске империје и уједињењу
свих Словена (1928-1931, 1933-1934, 1936, 1939);
- изуми и патенти руских емиграната (1931, 1933, 1939);
- одликовања (1922, 1924, 1930, 1938, 1940);
- молбе краљу за кумовање, изјаве благодарности, оданости, изјаве саучешћа, честитке, молбе за аудијенцију и др. (1919, 1921-1922, 1924-1925,
1927, 1929-1935, 1937-1938, 1940); тестамент (копија) Људмиле Н. Хартвигове (1930/1932).

СМРТ КРАЉА ПЕТРА И УБИСТВО КРАЉА АЛЕКСАНДРА
22

38

Покушај атентата на престолонаследника Александра - изјаве појединаца, установа и др.
година: 1921.

22

39

Смрт краља Петра Првог - изјаве саучешћа и сл. појединаца, друштава,
градова (1921);
- помени краљу Петру (1929).
година: 1921, 1929.

23

40

Убиство краља Александра - спискови организација, удружења и других који су изјавиле саучешће (1934);
- изјаве саучешћа, револта и оданости краљевском дому из земље и
иностранства (1934-1935);
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- Одбор за сахрану краља Александра – разна обавештења, понуде помоћи од стране црквених и световних организација, друштава, појединаца из
земље и иностранства око организације сахране и учествовања на сахрани
(1934);
- остали материјали: помени, литургије, комеморације (1934-1935), подизање споменика, спомен плоча, израда спомен плакета и значки, марака и
сл. (1934-1935), спомен издања (1934-1935), потпорни и хуманитарни фондови (1934-1935), поклонствени одласци на гроб на Опленцу (1935) и др.
година: 1934-1935.
22

41

Одјеци погибије краља Александра у америчкој штампи - исечци (10.
октобар).
година: 1934.

25

42

Одјеци погибије краља Александра у америчкој штампи - исечци (10.,
11. и 12. октобар).
година: 1934.

26

43

Одјеци погибије краља Александра у америчкој штампи - исечци (13.,
14., 16., и од 19. до 25. октобра) и изводи из остале стране штампе (припремао Централни пресбиро).
година: 1934.

27

44

Песнички и други састави поводом убиства краља Александра.
година: 1934-1935.

28

45

Песнички и други састави поводом убиства краља Александра.
година: 1935-1936.

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
- РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
29

46

30

47

Изјаве појединаца и организација у земљи (зборови, скупштине, државни празници и сл.) о оданости и верности краљевском дому; захвалност
краљевског дома.
година: 1919-1923, 1928, 1930-1932.

Изјаве оданости и верности …
година: 1932.

31

48

Изјаве оданости и верности …
година: 1933.
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49

Изјаве оданости и верности …
година: 1933.

33

50

Изјаве оданости и верности …
година: 1933.

34

51

Изјаве оданости и верности …
година: 1934-1940.

35

52

Жалбе, углавном појединаца, против представника месних власти и органа.
година: 1919-1920, 1923-1925, 1927-1931.

36

53

Жалбе, углавном појединаца, против представника месних власти и органа.
година: 1932-1939.

36

54

Разне оптужбе појединаца и др.:
- оптужбе због крађе и преваре (1921, 1929-1931, 1933-1934);
- оптужбе и осуде због убиства и разбојништва (1927-1930);
- оптужбе због кријумчарења (1921-1922, 1929);
- оптужбе због утаје и фалсификата (1922, 1930-1931, 1933);
- оптужбе због “одржавања недозвољених односа” и неморала (1921,
1932-1933);
- оптужбе због примања мита (1920, 1934);
- оптужбе против службених лица због злоупотреба и проневера (1922,
1927-1937, 1940).

37

55

Давање имена краља и чланова краљевског дома (углавном): улицама,
цестама, насељима, предграђима, обалама - кејовима, градовима, парковима,
трговима, мостовима, школама, домовима, болницама, друштвима и др.
- молбе, јубиларне прославе насеља (позиви за присуство), обавештења, извештаји, молбе за покровитељство и др. (1921-1922, 1924-1925, 19281938, 1940);
- обавештења о примени Закона о измени назива места и улица, обележавању кућа бројевима и др. (1932-1936, 1938);
- измене статуса села и варошица, спајање општина, припајање насеља
срезовима, премештање и укидање административних седишта и сл. - молбе,
жалбе, предлози (1920-1921, 1927, 1929-1932, 1936, 1939);
- уређење и улепшавање Београда: регулација улице Франше Депереа рушење Јатаган Мале - жалбе грађана и др. (1927, 1931, 1936); Главна годишња скупштина Савеза градова Краљевине Југославије одржана на Цетињу
(6596/1936);
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- нацрт Закона о самоуправама - коректура бановинских граница
(823/1939).
38

56

Разно: краљеви говори и беседе поводом шестог јануара, трећег октобра 1929., и трећег септембра 1931. и друго;
- преписи записника са седница Сената (1932-1934), материјали из рада
Народне скупштине и њених одбора (1936), поверљива писма Мирка Урошевића, сенатора Драгослава Ђорђевића, Прерада Прерадовића и управника
Града Београда Милана Аћимовића о догађајима у Народној скупштини и
Београду поводом Конкордата (1937);
- краљева путовања по земљи: посете Далмацији и Црној Гори (1922,
1925) и другим местима - молбе појединаца, друштвених организација (спискови), молбе општина и градова у Хрватској за краљеву посету и др. (1922,
1925, 1931-1932);
- национални и јавни радници: указивање на заслуге појединаца (помоћ, пензије, награде, одликовања и сл.), Закон о изванредном признању
пензије Драшковић-Красић Даринке (1933) и др. (1920-1923, 1925-1935,
1939-1940), сахране и помени знаменитих личности и др. (1926, 1929, 1939);
- избори и наименовања, премештаји, пензионисања и сл. значајнијих
личности - молбе, предлози и мишљења, препоруке, заклетве, изјаве оданости и захвалности и др. (1926, 1928-1935, 1938-1940);
- петиција народа Подринског округа - помоћ за обнову, административна подела и др. (1919);
- захтев др Џафера Куленовића за оснивање Босанско-херцеговачке бановине (са границом на Дрини) као четврте федеративне јединице - протестна Резолуција представника политичког и друштвеног живота Босанске Крајине (1939);
- предлози за промену имена државе (1929);
- државни и национални празници и прославе (Петровдан у Словенији,
Видовдан, Дан уједињења, рођендан краља Петра) - молбе за покровитељство, позиви, обавештења;
- строго поверљиви дневни извештаји Другог одељења јавне безбедности Министарства унутрашњих дела (1933);
- остали материјали: општи подаци припремљени за штампу о краљу,
краљици и њиховој деци, материјали Централног пресбироа - изводи чланака, помоћ бугарском илустрованом часопису за број посвећен Југославији,
графикони са статистичким и другим подацима о делатности Централног
пресбироа и др. (1929-1931, 1937-1939), расписи о званичној употреби назива владара Краљевине Југославије, обустави примања нових чиновника у интересу штедње (1921), разне представке и жалбе и др. (1922, 1930-1937).
година: 1919-1940.
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ЖИВОТ И ПРИЛИКЕ НА ДВОРУ
ЧЕСТИТКЕ КРАЉУ И ЧЛАНОВИМА КРАЉЕВСКОГ ДОМА
39

57

Честитке поводом рођендана, веридбе, венчања, државних и других
празника.
година: 1919-1931, 1933-1940.

40

58

Честитке поводом рођендана, нове године, Божића и других празника
и свечаности.
година: 1932.

41

59

Честитке краљу Петру Другом поводом рођендана, славе и сл.
година: 1937.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
42

60

43

61

Кумовања: молбе краљу за кумство, прихватање кумства, одређивање
изасланика, молбе кумчади за запослење, за новчану помоћ и сл.
година: 1922-1929, 1931, 1933-1939.
Песнички и други састави посвећени краљу и члановима краљевског
дома.
година: 1920-1922, 1924-1927, 1929-1933.

44

62

Песнички и други састави посвећени краљу и члановима краљевског
дома.
година: 1934-1940.

45

63

Поклони, понуде и откупи из земље и иностранства (књиге, слике,
оружје, разни уметнички предмети и др.
година: 1920-1940.

46

64

Дворска библиотека: попуњавање библиотеке путем поклона, набавки
и откупа из земље и иностранства (књиге, листови, часописи); понуда за откуп библиотеке Ђорђа С. Радојчића (11974/1932).
година: 1921, 1929-1940.
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47

65

48

66

49

67

Молбе за пријем у службу на Двору, постављења, премештаји, отпуштање, одликовања, казне и др. дворског особља.
година: 1922,1926-1929, 1931-1940.
Разни материјали:
1) Правилници и уредбе о организацији Цивилне куће краља;
2) Акта, расписи, наредбе (1922, 1925-1940);
3) Буџети и кредити - разна документа (1928, 1931-1936).
Разни материјали:
1) Тестамент краља Петра Првог - опис отварања и његовог садржаја
(писмо генерала Хаџића - министру Јанковићу, 1922);
2) Оставинска маса краља Александра - преглед имовинских односа и
имовинског стања (1935-1936);
3) Историјски значај крунисања Александра - рад Љубомира Лотића
(1927);
4) Радови на краљевим имањима, понуде и откупи (двор у Дубровнику,
двор и имање на Дедињу, дворац "Лесковац" - Црнојевића Ријека; железничка станица у Топчидеру, задужбинска црква на Опленцу и имање на Бељу;
1922, 1927-1928, 1930-1931, 1933-1936);
5) Подаци о члановима краљевског дома: школовање краља Петра у
Лондону, боравак краљевића Ђорђа у Швајцарској (1919), записник о попису
ствари у његовом стану (1925), кнез Павле и књегиња Олга – путовања, и др.
(1919-1940).;
6) Прославе и свечаности у Двору (1935-1937, 1939);
7) Разно: израда три колекције албума са чланцима из светске штампе
који се односе на ступање на престо краља Петра Првог (1920), одштета и
захтев наследника бившег градоначелника Оршаве Деметра Алексиовића
(19. век) против династије Карађорђевића (1921), исечци из америчке штампе о краљевској породици (1932), молба за помоћ проф. Чеде Марјановића,
бившег наставника кнеза Павла (1938), злоупотребе др Гедеона Дунђерског у
вези оснивања индустрије аеропланских мотора А.Д. у Раковици - оптужбе
Димитрија Дебељачког (1939), о пушци Карађорђевог побратима коју је чувала албанска задруга (1940) и др.
Напомена: у "Остале дворске књиге" види дневнике: дежурног ађутанта
краља; дворске госпође краљице Марије; ађутанта краљице Марије, пуковника Погачника; дворске госпође кнегиње Олге и дневник рада 1-4. разреда
основне школе. о раду са престолонаследником Петром.

ПОЛИТИЧКЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРОСВЕТНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У МАКЕДОНИЈИ И КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
И ОДНОСИ СА БУГАРСКОМ
50

68

Односи са Бугарском: бугарска делатност у нашој земљи за време рата,
рад Македонског комитета, активност у Македонији - извештаји нашег деле-
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гата у Софији, генерала Туцаковића (1919), гранични сукоби, прихватање бугарских емиграната - записник и резолуција Врховног управног тела Бугарског земљорадничког савеза и земљорадничке емиграције у нашој земљи
(1925), оснивање Југословенско-бугарске лиге, "Правни положај националних мањина и мир на Балкану" - одговор на бугарске претензије (1930), Закон о допуни конвенције од 14. фебруара 1930. О ликвидацији двовласних
имања (1933), поверљиви извештаји нашег посланика у Софији (1933, 1936),
делатност бугарских емиграната у Француској - манифести бугарском народу (1934), поверљиви извештаји Централног пресбироа (1936), писма бугарског цара и др.
година: 1919-1922, 1924-1925, 1928, 1930-1938.
50

69

Оптужбе због пробугарске делатности: сарадња са Бугарима за време
рата, борба против бугарских комита, атентат у Струмици - протестне резолуције грађана Берова и Царево-селског среза, извештаји бана Вардарске бановине Ж. Лазића о стању у Кавадарској општини (борба за власт) и др.
година: 1921-1922, 1925-1927, 1929, 1931.

50

70

Делатност Македонског покрета: суђења студентима члановима
ВМРО-а ("Политика" од 6. децембра 1927), мишљење и погледи Спире Делевића о македонском питању и др.
година: 1929, 1934-1936, 1939.

51

71

Развој привреде у Македонији: реферат Трговачко-индустријске коморе у Скопљу о стању индустрије с освртом и на остале гране привредне делатности - табеларни преглед и сл. (1929), извештај Народне банке Југославије - Филијала у Скопљу, о економско-привредним приликама у 1930., молбе за помоћ ради развоја саобраћаја, трговине и друге привреде, питање производње опијума, свиле, дувана и др.
година: 1923-1924, 1929-1935, 1937.

51

72

Аграрна политика и колонизација: додела и одузимање земљишта,
приватно-правни спорови око имања, резолуције и сл. Конгреса Савеза
аграрних заједница Вардарске, Моравске и Зетске бановине у Косовској Митровици , 1930., односно конгреса Савеза аграрних задруга (у Скопљу), у
Призрену, 1934., у Приштини, 1935., и Скопљу, 1936., Закон о ликвидацији
аграрне реформе на великим поседима (1931) и др.
година: 1924, 1927-1939.

52

73

Развој школства у Македонији: молбе за помоћ у школовању - (углавном стипендије), за изградњу школа и домова и пријем у домове, отварање
занатско-резбарских школа, постављења, премештаји и разрешења наставника (учитеља и професора).
година: 1922, 1924-1940.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

21

бр. јед.
описа

53

74

Постављења, премештаји, разрешења, регулисање пензија и инвалиднина - молбе и жалбе.
година: 1924, 1928-1939.

54

75

Македонија - разни материјали:
1) Односи са црквом - молбе за помоћ ради подизања цркава и манастира, освећења, изјаве захвалности и оданости краљу, жалбе против забране
слободног исповедања верских обреда, постављења и отпуштања верског
особља и др. (1924-1925, 1927-1931, 1933-1934, 1936-1937, 1940).
2) Помоћ удружењима за подизање споменика и сл., прославе и свечаности удружења - молбе за покровитељство, освећење застава и др. (19241928, 1930-1939).
3) Молбе за пријем у Војну академију, регрутовање, молбе за помиловање војних лица, постављења и отпуштања жандарма и др. (1927, 1939,
1931-1933, 1935-1938).

55

76

Македонија - разни материјали:
1) Молбе за помоћ (1921-1922, 1927, 1929, 1931-1936, 1938);
2) Молбе за помиловање (1929-1935, 1938);
3) Жалбе против представника месних власти и органа (1927, 1929,
1931-1934, 1937);
4) Подизање спомен болнице у Куманову, амбуланте у Демир-Капији и
др. (1933, 1935-1937);
5) Прослава годишњице ослобођења Кочана и десетогодишњице Кумановске битке (1919, 1922);
6) Разни поклони краљу - уметнички предмети, књиге, музички и песнички састави и др. (1921, 1924, 1932, 1936);
7) Остали материјали: молбе за аудијенцију, за промену назива општина, улица, тргова и паркова, разне молбе и жалбе и др. (1921, 1923, 19281937, 1939).

56

77

Политичке, економске, просветне и верске прилике на Косову и Метохији: колонизација, имовинско-правни односи, молбе за помоћ у школовању
- стипендије, градња џамија, односи међу конфесијама, жалбе против месних
власти и др.
година: 1920, 1922-1939.

22

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр. јед.
описа

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ, ГИМНАЗИЈЕ И
ДРУГЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
57

78

Градња и оправка основних школа: молбе за подизање школа, одобрења, захтеви и додела кредита за изградњу или довршење школских зграда,
молбе за помоћ за градњу, довршење, оправке, набавку школског инвентара
и додела помоћи - разни подаци, тужбе, жалбе, молбе за интервенцију по
питању земљишта, локација и сл.
година: 1926-1940.
Напомена: видети спискове школа.

57

79

Молбе за помоћ у школовању - смештај у интернате, стипендије, новчана помоћ сиромашним ђацима и др.
година: 1931, 1933-1940.

57

80

Жалбе против учитеља - наставника и њихових старешина.
година: 1929-1934, 1939.

57

81

Ђачка и учитељска удружења - молбе за помоћ кухињама, летовалиштима и сл., јубиларне прославе, приредбе, скупштине, жалба против распуштања Главне скупштине Југословенског учитељског удружења (6906/38) и
др.
година: 1924, 1931-1939.

58

82

Отварање, затварање и укидање школа - обавештења и позиви на свечаности, прегледи школа и др. (1927, 1933, 1935, 1937);
- захтеви и одобрења да школе могу носити имена краља и чланова
краљевског дома (1927-1928, 1930-1938, 1940);
- разно: кажњавање родитеља због недоласка деце у школу, забрана
школовања у иностранству (без дозволе), честитке краљу, изјаве оданости и
захвалности, иницијативе за покретање часописа, представка против монополисања и унификације школских уџбеника (запостављање словеначког језика), Закон о основним школама - захтеви за задржавање дотадашњег статуса
верске наставе у основним школама и статуса верских школа (1929) и Закон
о верској настави у народним, грађанским, средњим и учитељским школама
из 1933. (1922, 1929-1938).

59

83

Постављења, премештаји, отпуштања, пензионисања, одликовања учитеља - молбе, жалбе и сл.
година: 1919-1940.

23

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

бр. јед.
описа

ГИМНАЗИЈЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ И
ДРУГЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
60

84

Отварање, затварање и укидање гимназија, давање назива гимназијама;
захтеви и одобрења за отварање гимназија и претварање нижих гимназија у
потпуне, прославе и освећења - обавештења и позиви, молбе за покровитељство и сл., жалбе због затварања гимназија (Нови Бечеј, Грачац, Дервента),
захтеви и одобрења да гимназије могу носити имена краља и чланова краљевског дома и др. (1919, 1928-1929, 1931-1940);
- молбе за полагање испита - поправни допунски испити и матура
(1930-1934, 1936, 1938);
- кажњавање ученика и молбе за опроштај казни (1930-1933, 1935);
- ђачка удружења: акције за оснивање ђачких фондова, друштава и сл.,
новчани прилози, молбе за помоћ и др. (1921, 1927-1929, 1932, 1934-1936);
- постављења, премештаји, отпуштање, реактивирање, пензионисање,
признавање година стажа ван струке - молбе и жалбе наставника и др. (19281937, 1939-1940);
- разно: приредбе и прославе - обавештења и позиви, молбе за покровитељство, жалбе због неправилног оцењивања ученика и због искључења из
школе, молба Вукашина Биволаревића (бившег члана Народног позоришта у
Београду) да може приређивати рецитаторска матинеа у школама, петиција
грађана Цеља у вези школског програма и реформе школства, 1925 (1921,
1925-1926, 1930-1933, 1935, 1939).

61

85

Молбе за помоћ у школовању: молбе за пријем за краљеве питомце и
стипендисте, одузимање стипендија због слабог успеха, извештаји о успесима ученика, молбе за попуст у саобраћају и др.
година: 1927, 1929-1940.

62

86

Средње стручне школе (учитељске школе, грађанске школе, трговачке
академије, музичке и уметничке школе): молбе за упис, за пријем за питомце, за помоћ у школовању - стипендије и др., извештаји о успеху питомаца,
изјаве захвалности, подаци о наставницима (проблеми службе, полагање
стручних испита, жалбе и др.), јубиларне и друге свечаности - обавештења,
позиви и др.; о потреби учитељских школа у земљи - мишљење Министарства просвете (6366/1936), доношење Закона о грађанским школама - делегације наставника и професора за аудијенцију код краља (1929), ширење музичке културе и увођење нотног певања у школе - писмо проф. Миодрага Васиљевића - молба за “моралну подршку” (10368/1939).
година: 1922, 1924, 1926-1928, 1930-1940.

63

87

Средње стручне школе (техничке, занатске, пољопривредне и домаћичке школе; остале школе - морнарске, приватне школе и заводи, школе за
дефектну децу, бабичке и нудиљске школе и др.); молбе за упис, пријем за
питомце, за помоћ у школовању - стипендије и др., извештаји о успеху пито-

24
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број
фасцикле

бр. јед.
описа

маца, изјаве захвалности, подаци о наставницима (проблеми службе, полагање стручних испита, жалбе) и др.
- Симболична декламаторска школа др Јосифа Љубића: меморандум
"Шта је Југославија " (прилози: публикације др Љубића и новински чланци,
1930); Фордове стипендије нашим ђацима за изучавање заната у америчким
фабрикама (1930).
година: 1921-1922, 1924, 1926-1940.
64

88

Дом краља Александра за ученике средњих школа: молбе за пријем за
питомце Дома, извештаји о успеху питомаца и др.
година: 1933-1935.

65

89

Дом краља Александра за ученике средњих школа: молбе за пријем за
питомце дома, извештај о успеху питомаца и др. (1936 - 1940);
- Ђачки дом "Књегиња Зорка" у Новој Вароши: молба за новчану помоћ (1934);
- молбе за пријем у домове - за школовање сиромашне и дефектне деце, сирочади и деце ратника и др. (1927, 1931-1934, 1937-1939).

СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ - СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ, ШКОЛОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ, ПРИЈЕМ У ДОМОВЕ, СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
66

90

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (стипендије, кредити, позајмице и сл.).
година: 1926-1933.

67

91

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (стипендије, кредити, позајмице и сл.).
година: 1934.

68

92

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (стипендије, кредити, позајмице и сл.).
година: 1935.

69

93

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (стипендије, кредити, позајмице и сл.).
година: 1936-1937.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

25

бр. јед.
описа

70

94

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (стипендије, кредити, позајмице и сл.).
година: 1938-1940.

71

95

Молбе за помоћ ради школовања у иностранству (стипендије, кредити,
позајмице).
година: 1919-1922, 1927-1928, 1930-1938, 1940.

71

96

Остали материјали:
1) Молбе за помоћ ради подизања студентских домова, извештаји о раду домова, молбе студената за пријем у домове (1930-1933, 1935-1936, 1938).
2) Извештаји о успесима студената - питомаца, награђивање студената
(1933-1940).
3) Разно: делатност наших студената у иностранству (1923, 1932,
1936), молбе за помоћ за научна путовања - екскурзије (1927, 1934, 1937),
студентске забаве и прославе (1933, 1934, 1937), молбе стипендиста за запослење (1921, 1929, 1932, 1934-1935, 1938).

72

97

Студентска удружења у земљи (1921-1928, 1930-1940) и иностранству (1929-1930, 1932-1933, 1935-1937): молбе за новчану помоћ,
за покровитељство, изјаве захвалности и оданости, забаве, прославе и
сл. - обавештења и позиви и др.; прва студентска радна чета проф. Др
Лазе Поповића - Правилник и извештај о раду (1934-1937).
година: 1921-1940.

АКАДЕМИЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТИ, АРХИВЕ,
МУЗЕЈИ, БИБЛИОТЕКЕ, ПОЗОРИШТА
АКАДЕМИЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТИ
73

98

Академије (Српска краљевска академија, Југословенска академија знаности и умјетности), универзитети, факултети и високе школе: оснивање и
укидање факултета и високих школа - молбе, жалбе, образложења (елаборат
о оснивању Рударског факултета у Љубљани, 1925), оснивање, организација
и делатност Краљевског фонда - консултовање са професорима Београдског
универзитета (1922);
- светосавски темати (прославе, награде и др.);
- јубилеји и друге прославе (институција и појединаца), скупштине,
свечане седнице и сл. - обавештења, позиви, покровитељство, извештаји и
др.;
- подаци о академским и универзитетским издацима (Збирка др А.
Ивића и др.);
- субвенција Лондонском универзитету (1940);

26
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фасцикле

бр. јед.
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- Резолуција (са меморандумом) о случају др Ксеније Анастасијевић
(1935) и др.
година: 1922, 1924-1925, 1927, 1930, 1932-1940.

АРХИВЕ
73

99

Државна архива у Дубровнику: обезбеђење и уређење зграде (Кнежев
двор), помоћ за рестаурацију докумената, захтев за враћање архивске грађе
из Београда.
година: 1921, 1931, 1933.

73

100

Државна архива у Београду: потврда пријема докумената упућених од
нашег посланика у Атини Балугџића, понуда два документа (словеначки војник у аустроугарској војсци) нађена на крушевачкој станици 1915. године,
дозвола за снимање докумената у француским архивима, поклон султановог
берата из 1843., откуп заоставштине Ранка Тајсића (писма, књиге, слике), понуда новинара Миливоја Миљковића за откуп финансијских и статистичких
публикација.
година: 1923, 1928-1929, 1933-1937.
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Архиве - остали материјали: понуда за откуп три штампана документа
из доба кнеза Александра Карађорђевића (1842), Основно писмо за стипендијску задужбину Александра Карађорђевића (Матица српска), помоћ др
Алекси Ивићу за време рада у Бечу (Исписи), судбина дела библиотеке краља Петра Првог нађене у Никшићу - продаја (Стојан Церовић и др.), публикација Ветеринарског факултета у Загребу "О арапском коњу" - др Герковић,
понуда за откуп три годишта "Српских новина" (1844-1846) поклон примерка "Југословенске народне одбране из Јужне Америке", аудијенција ради
продаје једног Карађорђевог документа из 1816.
година: 1923, 1925, 1928, 1933-1934.

МУЗЕЈИ
73
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Руска археолошка експедиција - одношење предмета, одузимање сабље муфтији Среза кочаничког ("Сабља цара Душана"), поклони ретких
књига и др. (1923);
- откуп виле Ђоке Павловића за Музеј краља Петра Првог (1925);
- оснивање новог музеја у Београду (колекција кнеза Павла), експонати
за Карађорђев музеј (кућа у Орашцу), историјат јакете књегиње Зорке - понуда и др. (1926);
- понуда за откуп оружја из доба четовања Петра Мркоњића и др.
(1927);
- поклон Карађорђеве кабанице из борби код Нове Вароши, оснивање
Рериховог музеја - писмо и медаља краљу (1929);
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- Музеј на Цетињу - отуђење ствари краљице Милене и принцеза Ксеније и Вјере, понуда старог новца Хисторијско уметничком музеју (1930);
- шаблони за народне везове у Женској обртној школи у Загребу, захтев C. Levelin Hauel за краљев потпис за народни музеј Велса, предлог за
оснивање музеја у кући у којој је 1875. у Сиску боравио краљ Петар (1931);
- прослава десетогодишњице Рериховог музеја - извештај Генералног
конзулата у Њујорку, Рерихов избор за члана Југословенске академије знаности и уметности (1930), понуда за откуп (2000 долара) ободског Октоиха из
1493. и цетињског Псалтира из 1495. - писмо Душана Вуксана, расходовање
покретне имовине династије Петровић (Музеј, Дивизијска команда, Позориште, Болница Данило Први) - предлог Министарства просвете (1932);
- зграда у Богојављенској улици за нови музеј у Београду, молба председника општине француских насељеника у Банату и др. (1933);
- одлагање Рерихове посете - предлог за лутријско прибављање средстава за потребе музеја, понуда корана - писмо Владислава Шкарића, ново
име ("Краљ Александар") Шумско ловачком музеју у Топчидеру - предлог и
др. (1934);
- оснивање музеја кнеза Павла, слика кнежева Милоша и Михаила понуда, понуда Маре Прекајски (осамдесет слика познатих мајстора), Музеј
у Нишу - делатност, пуковник Иван Николајевић Осташки - молба за запослење у Археолошком музеју у Београду и др. (1935);
- постављење Цвијета Фисковића и др. у Археолошком музеју у Сплиту, допрема аутомобила у којем је убијен краљ Александар, уступање филма
о краљевом убиству, Градски музеј у Дубровнику - молба за помоћ ради откупа збирке модела разних мотива народног веза, поклон фотографије руских помораца на школовању у Перасту холандском граду Зандему, Друштво "Дуб" у Дубровнику - иницијатива за оснивање музеја Ива Војновића,
слике проф. Рериха послате Музеју у Београду и др. (1936);
- Откуп ћилима Лидије Киклић, старине и уметнички предмети из
двора грофа Е. Фестетића - извештај бана Савске бановине, бисерна шкриња
Крста Франкопана и Петра Зрињског - фотографија, спор око откупа једног
лонгобардског новчића у Трогиру и др. (1937);
- понуда три слике холандских сликара прве половине 17. века и друго
(1938).

БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖНИЦЕ И ЧИТАОНИЦЕ
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Оснивање, подизање и опрема народних књижница, читаоница и библиотека - молбе за помоћ и покровитељство, јубилеји, изложбе и друго; о
судбини приватне библиотеке краља Петра Првог у Никшићу (2307/1932)
година: 1921, 1929,1931-1932, 1935-1938, 1940.
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ПОЗОРИШТА
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Несигуран положај уметника, позоришних радника и позоришних кућа
(статус, право на осигурање, пензије и др.), тешкоће у запошљавању и признавању културно-уметничког и националног рада, редукција позоришног
особља, смањења плата и хонорара ради опстанка позоришта (1927), молбе
за интервенцију, за заштиту, запослење, ангажман, премештање, пензионисање, доделу државне помоћи, за новчану и другу помоћ, жалбе и сл., регулисање статуса истакнутих позоришних уметника - кораци у Министарству
просвете (1936, 1938), новчана и друга помоћ позориштима и глумцима, молбе и одобрења да позоришта могу носити имена краља и чланова краљевског
дома - изјаве захвалности;
- позоришна и глумачка удружења, потпорне и др. организације: молбе
за покровитељство, помоћ и сл., новчана давања, Правилник Фонда краља
Александра при Народном позоришту у Сарајеву (1935);
- свечана отварања позоришних зграда, јубилеји позоришта и њихових
чланова - обавештења, позиви, покровитељство и сл., одликовања, подаци о
сценским делима (молбе аутора у реализацији, одобрењу) и др.
година: 1920, 1922, 1926-1927, 1929-1940.

ЦРКВА И ОДНОСИ СА ЦРКВОМ
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
ГРАДЊА, ОПРАВКА, УРЕЂЕЊЕ И ОСВЕЋЕЊЕ
ЦРКАВА, МАНАСТИРА И КАПЕЛА
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Градња цркава и спомен костурница - молбе за помоћ, за краљево покровитељство и сл. : Уздол, Загреб - спомен црква краља Томислава (1921),
Илок (1922), Сплит, Кајмакчалан (1923), Нови Шехер - Травничка област
(1924), Царевац - Пожаревачки округ, Дружетићи - Каменица - Ужички
округ, Невесиње, Прчањ (1925), Доњи Бранетићи - Срез таковски, Гусиње,
Скоруша - Срез Радовишки (1926), Прибој, Трговиште - Рожај, Конгора - Дувањско поље, Белегиш, Велики Крчимир - Нишки срез, Београд (1927), Банатско Карађорђево, Уздин, Јежевица - Срез дренички, Велико Орашје, Шаркамен, Прељина - Чачак, Драгињац - Срез шабачки (1928), Звездан - Срез зајечарски, село на Рабу, Павино поље - Срез бјелопољски, Бачка Топола, Доње Комарице - Крагујевачки округ, Мали и Велики Кржмар (1929), Крапањ Шибеник, Тузи, Самодрежа - Вучитрн, Лиска - Клис, Црквеница, Томославград (1930), Бања Лука, Бабушница - Срез лужнички, Рибари - Срез хомољски, Велики Поповац - Срез млавски, Брајићи - Срез таковски, Широки Бријег, Велебит - Дунавска бановина, Средња гора - Лика (1931), Затон и Клепци
- Сплит, Љубљана, Петрово село - Пакрац, Вргорац (1932), Венчани, Будва,
Зашље - Крушево, Београд - Булбудер, Руско село, Црни Потоци - Книн
(1933), Дворска - Срез јадарски, Велебит - Стара Кањижа, Бегеч, Цветојевац
- Срез крагујевачки, Босански Шамац, Београд - Насеље краља Александра
(1934), Велики Црљени, Вировитица, Гложани - Срез Ресавски, Александров
Гај - Вршац, Селце - Брач, Добра Вода - Срез Барски, Стубленица - Срез там-
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навски, Радовање - Срез Велико Орашје, Ропочево - Сопот, Добродо - Смедерево, Бравска - Срез Кључ, Београд - храм Св. Саве, Бреза - Срез височки,
Корбово - Срез кладовски (1935), Марибор, Жаочани - Срез трнавски, Раковац - Срез маглајски, Београд - Булбудер, Плитвичка језера, Царево село, Прњавор - Врбаска бановина, Ђаковица, Црквена општина ваљевачка, Црвена
Река - Срез белопаланачки, Цетиње - писмо Милана Стојадиновића (1936),
Апатин, Љубовија, Црвена Река (1937), Миклеушка - Кутина, Сиоковац Срез белички, Црквена општина трањанска - Пожаревачки срез, Узовница Срез азбуковачки, Миљевина - Срез фочански, Коробово - Срез Кључки
(1938), Београд - освећење Светосавског храма, Фрањевачка резиденција у
Посушју, Градина - Срез Вировитички (1939), Фоча, Јелен До - Ужичка Пожега (1940).
Градња манастира - помоћ за оправке, набавке звона и др.: Хиландар
(1923), Манасија (1925), Житомислић (1926), Св. Панталеимон (1927), Св.
Никола у Степанцима, Грачаница (1928), Високи Дечани (1930), Св. Ћирик и
Јулита - Царибротски срез, Св. Тројица код Пљеваља (1931), манастир у Жупи никшићкој (1933-1934), Белић код Дубровника (1935), Св. Богородица
код Рашке (1936), Грачаница (1937), Овчарско-кабларски манастири - обнова, Св. Врачи (1938), Студеница (1939).
- Оправке и уређење цркава и манастира: Убли - Срез которски (1925),
Ђурићи - Срез которски, Будва, Дубровник, Пуљци - Нова Варош (1926),
Брезова - Срез моравички, Винковци (1927), Бања Лука, Залом - Невесиње,
Петроварадин (1928), Храшћина - Срез Златиборски (1930), Никшић (1931),
Каље - Савска Бановина (1932), Корчула (1933), Баранда - Панчево, Удбина,
Посушје, Павино поље, Враћевшница (1934), Вазнесењска црква у Београду,
Горња Трешњевица 1 Срез јасенички (1935).
- Набавке и именовања (давање имена) црквених звона (1922-1923,
1925-1929, 1931, 1933-1934, 1937, 1939).
- Освећење (отварање) цркава - позиви, извештаји и др.: Хан Пијесак
(1923), Вучковица, Генерал Ханрис (1927), Цеље (1932), Шаховићи, Горња
Трешњевица (1934), Делиград, Милетићево, Орашац - Срез заглавски (1935),
Нишка Бања и Карађорђевац - Срез Дојрански (1936).
- Градња, оправка и одржавање капела - помоћ и др.: Дрвар, Св. Петар
у Мачковцу - Чаковац ( 1925), Каштел Штафилић - Сплит (1928), Св. Јосип у
Чаковцу (1929), Св. криж у Бобовцу (1933), капела на Ловћену, Пругово Срез пожаревачки, Хаџићи - Сарајево (1936).

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
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Протести због намере да се закључи Конкордат и догађања с тим у вези (1937).
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Исламска верска заједница - разни материјали:
Закон о Исламској верској заједници - захвалност краљу (1930); муслиманска верска удружења у земљи и иностранству (Индија) - молба за покровитељство (1940); муслиманске верске школе - молбе за пријем и помоћ
(1937-1938); градње, оправке и освећења џамија - молбе за помоћ, позиви на
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освећење (1927, 1936); хаџилук - молбе за помоћ (1930); постављења, премештаји и пензионисања верских лица - молбе, жалбе (1929-1930, 1932, 1937).
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Имовинско-правни односи у вези црквено-манастирског земљишта:
Разграничења са државним земљиштем у Црној Гори и Војводини
(1926, 1929); експропријација црквено-манастирског земљишта на основу
аграрне реформе и др. (1922, 1927, 1930); давање црквено-манастирског земљишта под закуп - ренту (1920, 1929-1930, 1933, 1937); додела државне земље црквама и манастирима и наслеђивање земљишта од приватних лица тестаментарним путем (1929, 1932, 1938) и одобрење за продају црквених некретнина у Далмацији (1924).
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Верска и свештеничка удружења, црквена певачка друштва и црквени
одбори - молбе за аудијенцију и покровитељство, прикупљање помоћи за
оправку цркава, позиви краљу на свечаности, оснивање и распуштање друштава - Шкофја Лока и др. (1922, 1925, 1928, 1930-1939).
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Верске школе: отварање приватне католичке калуђерске школе у Великом Бечкереку (1922); Бискупски уред евангелистичког А. В. црквеног дистрикта у Југославији - представка у вези новог Закона о народним школама
(1930); средње и високе верске школе - молбе за пријем и помоћ (стипендије), молбе за промену места школовања из здравствених разлога (1925-1926,
1930-1932, 1934-1935, 1938-1939).
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Везе са иностраним црквама и (углавном) свештеним лицима - молбе
за помоћ (градња цркава), освећења, посета краљевом гробу, молбе за амнестију и повратак у земљу и др. (1922, 1926, 1931-1932, 1935, 1939).
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Постављења, премештаји, пензионисања и одликовања свештених лица (молбе, жалбе, захтеви, приговори), посвећење новоизабраног епископа
Саве Трлаића (4412/1934), устоличење патријарха Гаврила - позиви на свечаности (1102/1938) и др. (1921-1923, 1927-1939); кривице верских лица - молбе за помиловање од духовних казни - епитимија и др., писмо надбискупа
Степинца, 1934 (1921, 1926, 1929-1935, 1938).
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Црква и односи са црквом - разни материјали: молбе свештених лица
за помоћ и додатак на скупоћу (1922, 1927-1938), молбе свештених лица за
аудијенцију код краља (1923, 1925, 1934, 1940); позиви краљу на црквене
свечаности и прославе (1927, 1934-1936, 1938); поклони цркава и манастира
краљу (1927, 1930, 1932-1933); честитке црквених представника краљу
(1919-1920, 1924-1925, 1930, 1932, 1934); жалбе против црквених власти
(1925, 1929-1931); сахране и пренос костију црквених представника (19261927, 1933, 1937); манастири у Светој Гори - помоћ, штампање књига В. Мајевског - светогорске фреске (1925, 1930, 1937); коришћење црквено-манастирских зграда за школске потребе (1922); односи са хрватском старокатоличком црквом: незаконити сабор у Загребу, деложирање цркве у Шаптинов-
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цима, свргавање бискупа Марка Калођере и др. (1929, 1931, 1933, 1936); прогони припадника адвентистичке секте (1931);
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Разно: помоћ енглеског канонисте деци у рату умрлих свештеника, о
меморандуму бискупа Бауера и бискупа Милете из Шибеника о наводном
прогону католичке цркве (1922), ослобођења свештеника од служења војног
рока - предстака, забрана учлањења школској омладини у Маријанским конгрегацијама (1924), публикације Бошка Струке о фрушкогорским манастирима, апел уредника "Српског Косова" за откуп брошуре у корист подизања
Светосавског храма (1926), болест патријарха Димитрија, реформована хришћанска црква - захтев за аудијенцију (1930), лозови за градњу римо-католичких катедрала, прва посланица епископа Захумско-херцеговачког Симеона, писма и протести крчког бискупа Сребрнића (1932), откуп барељефа манастира Жиче (1933), Други општи еухаристички конгрес католика у Југославији у Љубљани - обавештења (1935), пасоши за представнике Руске православне цркве - интервенција посланика Штрандмана (1938), писмо из Њујорка о нечовечној и лажној политици ватиканских кругова, Правилник о наплаћивању такса у службеном пословању самоуправних уреда и установа
Католичке цркве у Југославији - примедбе Министарства правде, протест
Српске православне црквене општине у Буковачи због напада штампе у Бановини Хрватској "на српски народ и његове светиње" и др. (1940).

ВОЈСКА И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ
ВОЈНА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
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Војна и полувојна друштва и удружења:
1) Удружење четника: изјава оданости, освећење застава - молбе за покровитељство, кумовање и сл., помени, преноси костију - обавештења, позиви и др. (1921, 1923-1925, 1927, 1929-1930, 1933-1936, 1938-1940).
2) Удружење ратних инвалида: жалбе, резолуције и захтеви за решење
инвалидског питања, годишње скупштине - извештаји, молбе за помоћ, освећење застава, помени, славе и сл. - обавештења, позиви и др. (1923-1926,
1929-1930, 1932-1939).
3) Удружење резервних официра и ратника: изјаве оданости, честитке,
помени изгинулим на Церу, освећење костурница, славе и сл. - обавештења,
позиви, молбе за покровитељство и др., конгрес "Фидака" - припреме, подаци о зидању Ратничког дома и др. (1923, 1925, 1930-1938).
4) Средишњи одбор Народне одбране: подизање спомен дома Краљу
Петру Првом, распуштање Обласног одбора Народне одбране у Загребу, Резолуција Месног одбора Народне одбране у Храснику (национални и социјални положај Трбобљанског премогокопног друштва (1933), прогласи, молбе за новчану помоћ и др. (1930-1931, 1933-1936).
5) Савез ратних добровољаца: изјаве оданости, Резолуција протестног
збора добровољаца из Бачке (Сомбор) због неправилне примена Закона о
аграрној реформи, молбе за покровитељство, резолуције са годишњих скуп-
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штина (решење добровољачког питања и других проблема), интервенције за
чланове Савеза, освећење застава; прославе, молбе за покровитељство - обавештења, позиви и др. (1921, 1924, 1926, 1933-1938, 1940).
6) Остала друштва и удружења: Удружење пензионисаних официра и
војних чиновника - Београд (1936, 1939); Удружење резервних подофицира Београд (1934, 1939); Удружење носиоца Албанске споменице (1933, 19381939); Удружење носилаца Карађорђеве звезде са мачевима - Београд (1935,
1937); традиционалне грађанске гарде (Костољевица, Вараждин), 1925, 1926;
Ветеринарско друштво официра и војника бивше аустроугарске војске у Великој Горици (1925); Ветеринарско припомоћно друштво "Петар Зрињски" Загреб (1929); Војно подофицирско друштво у Загребу (1925, 1928); Савез
усташа и добровољаца - Београд (1931); Витешко удружење Боке Которске
(1939); Удружење резервних авијатичара (1930); Удружење југословенске
ваздушне одбране - Правила (1934); Assotiation fratetnelle medaills de 18701871 (писмо краљу и др.); Удружење одликованих француском војничком
медаљом (1935); Удружење Земаљске хемијске страже (1926); помени, славе, забаве, јубиларне прославе, подизање и освећање домова и застава - обавештења, позиви, програми, молбе за покровитељство, мишљења Министарства унутрашњих послова, правила друштва, изјаве оданости и др. (19251926, 1929-1931, 1933-1939).

ПЕРСОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ВОЈНИХ ЛИЦА
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1) Молбе за превођење и унапређење у више чинове (1919-1920, 1922,
1930-1931, 1933, 1940);
2) Молбе за премештај (1928, 1934, 1936-1937);
3) Исплата пензија и додатка на скупоћу (1929-1939, 1932-1933, 1935);
4) Молбе за демобилизацију (1930-1931);
5) Молбе за реактивирање (1921-1922, 1926, 1930-1931, 1933, 19351936, 1938);
6) Одликовања и похвале - предлози, образложења и сл. (1917-1919,
1933, 1935-1936);
7) Избегавање војне обавезе - војни бегунци са Солунског фронта и др.
(1920-1922);
8) Кажњавање војних лица (1928-1940);
9) Жалбе против војних старешина (1928, 1934);
10) Давање дозволе за женидбу војним лицима (1938);
11) Несрећни случајеви војних лица (1922, 1927, 1931, 1934);
12) Жандармерија - молбе за унапређење, регулисање радног стажа и
сл. (1922, 1929, 1931-1936, 1938-1940);
13) Молбе за пријем у Граничну трупу (1930-1935);
14) Молбе за пријем у војне школе (1920, 1928, 1930-1931, 1933-1940)
и
15) Војна литература - молбе за откуп, публиковање, претплату и сл.
(Поклон ратног дневника из 1848. - на немачком (1931, 1934-1938).
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ВОЈСКА И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
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1) Мере за одбрану земље и сарадња са војним властима (1926, 1929,
1931-1932, 1934, 1936-1937);
2) Војни проналасци - молбе, жалбе (1922, 1933-1936, 1938);
3) Разни материјали: пов. наредба Врховне команде од 22. децембра
1916. (Солунски процес), прославе у војним јединицама (1921, 1934, 19391940), заузимање земљишта за војне потребе - жалбе (1927), молбе за одлагање и скраћење војног рока и сл. (1919, 1934-1935, 1937), издавање дупликата
војних исправа - захтеви, одбијање плаћања болничких трошкова после демобилизације, забаве - позиви и др. (1921-1923, 1927-1929, 1932-1936, 19381940).

ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ У ЗЕМЉИ
ИНДУСТРИЈА, ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО,
РУДАРСТВО, ТРГОВИНА И САОБРАЋАЈ
80
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Индустрија и њен развој: фабрика шећера и алкохолних пића, млинови, воденице, ваљаонице, електричне централе, стругаре, фабрике хартије,
целулозе, текстила, циглане, цементаре и др. - подизање и унапређење индустрије - разне концесије, страни капитал, зајмови и кредити, молбе за новчану помоћ, пореска и царинска политика, последице привредне кризе и предлози за њено решавање, унапређење производње (проналасци) и др.
- Спорови око имовинско-правних и финансијских односа (порези, дуговања, стечајеви, непоштовање уговорених обавеза и сл.), кршење законских прописа - жалбе, тужбе, протести, молбе за интервенције, делатност
Индустријске коморе и др.
година: 1921, 1932-1926, 1929-1938.
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Пољопривреда и њен развој:
1) Земљорадња, продаја земље принудним путем због дугова, резолуције због нерешавања аграрног питања, откуп пшенице - спорови, оснивање
пољопривредних станица - откуп земљишта, проблем решавања земљорадничких дугова (11017/1932), Закон о конвенцији за остварење међународног
друштва за пољопривредни хипотекарни кредит, закључен у Женеви 21.
Марта 1931. (13655/1933), Уредба за сређивање свих кредитних односа у земљи (6672/1936), санација пољопривредне кризе - меморандуми (3017/1927 и
3036/1927), забрана сејања индустријске конопље - жалбе и др. (1921, 1925,
1927, 1929-1940).
2) Воћарство: испоруке воћа - спорови, извоз воћа - давање аванса и
др. (1931-1932, 1936).
3) Виноградарство: проблем пласмана вина, градња виноградарских
домова, пореска политика, Закон о укидању трошарине на вино, продаја вештачких вина - жалбе и др (1927, 1929-1932, 1934).
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4) Пчеларство: проблем испаше пчела због сече медоносног шибља и
дрвећа, помоћ пчеларским друштвима и др. (1930, 1933).
5) Сточарство: набавка расне стоке, појава заразних сточних болести и
др. (1929-1930, 1937).
година: 1921-1940.
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Шумарство: проблем сече шума и заштите домаће дрвне индустрије,
експлоатација шумских подручја (резервације), повластице за превоз дрвне
грађе (ослобођење од таксе и др.), молбе, жалбе и сл.;
- набавка дрвне грађе - жалбе на дистрибуцију, спорови око експлоатације шума, премери грађе и шумског земљишта - извештаји, шумске штете
(крађа, испаша коза и др.);
- право бесплатног коришћења државне шуме - жалбе, молбе и др.;
- питање пошумљавања голети у Македонији - молба Пољопривредношумарског факултета за кредит (1931);
- Југословенско шумарско удружење - годишње скупштине, јубилеји
(обавештења, позиви, извештаји и др.); предлог индустријалца Павла Војиновића за експлоатацију црногорских шума ради унапређења пољопривреде,
изградња железничке пруге Требиње - Никшић - Подгорица и др.
(8959/1934).
година: 1928-1937.
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Рударство: закупи рудника од иностраних фирми, корпорација и појединаца (Мајданпек, Бор, Трепча и др.) - подаци о условима, уговорним обавезама, повластицама, финансијским ефектима, прегледима закупљених терена и др.;
- имовинско-правни спорови око земље (жалбе, представке и сл.);
- жалбе рудара на поступке радничких управа (отпуст, неплаћене зараде, услови рада и др.) - новчана потраживања, обештећења и сл.;
- краљева помоћ незапосленим рударима;
- несреће у рудницима - извештаји, молбе за помоћ и сл. (Какањ,
1935.);
- стечајеви (рудник "Јелена", 11190/1932);
- стање у Државном руднику "Велење" (9611/1932);
- тешко финансијско стање у државним рудницима (9826/1933);
- проневере и сл. у пословању рудника (штете нанете држави);
- жалбе сељака на Борски рудник због уништавања усева рудничког
димом и пепелом (1934, 1935).
година: 1926, 1929-1935.
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Водоводи: акције за довођење воде, израду и реконструкцију водовода молбе за кредит, техничка решења (елаборати), разне жалбе и спорови око земљишта, врела, одузимања вода и сл. за варошице и села: Штимље, Чево, Обзовица - Цетиње, Пожерањ, Бакар, Грошаница код Крагујевца и др.;
- Поправке и санирање извора пијаће воде и др.
година: 1926-1931, 1933-1936, 1938.
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Елементарне непогоде (поплаве, пожари, суша, неродица, град, земљотрес):
Молбе за помоћ ради отклањања последица, захтеви за регулисање
речних бујица, осигурање обала (подизање брана и насипа и сл.);
- молбе за доделу кредита, хране, ослобођење од пореза и приреза, накнада за претрпљену штету и сл.;
- пружање помоћи настрадалима, разне жалбе и др.;
- табеларни преглед хидротехничких радова за јуни 1940.
година: 1926-1935, 1938-1940.
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Трговина и занатство:
1) Трговина (унутрашња): стечајеви трговаца и фирми - жалбе, лицитације - судски и други спорови због недозвољене трговине, неиспуњења уговорних обавеза и сл. - жалбе, молбе за интервенцију и др.;
- Правила Фонда краља Александра за унапређење пољопривреде Врбаске бановине Трговинско-индустријске коморе у Бања Луци (12824/1934);
- јубилеји трговачких комора, скупштине и сл. - обавештења, изјаве
оданости и др. (1927-1935);
2) Трговина (спољња): питања склапања трговинских уговора са иностранством (1926);
- лиферација бензина и машинског уља нашој земљи (1928-1929);
- преглед увоза и извоза за новембар 1930.;
- снижење царинске тарифе за домаће фирме - представка;
- обустава објављивања података статистике спољне трговине (1940) и
др. (1926, 1928-1929, 1931-1932, 1934-1935, 1937-1940);
3) Занатство: молбе за интервенцију за оснивање радњи и обављање занатских делатности (димничари, модисткиње, посластичари, обућари, месари и др.):
- спорови око протоколисања занатских радњи, дозвола за рад, закупа
локала, дуговања и стечаја - жалбе и др.;
- жалбе на тешко привредно стање - тешкоће око запошљавања занатлија, захтеви за смањење пореза и приреза, жалбе на конкуренцију индустрије и др.;
- затварање занатских радњи због незаконитог пословања, не поседовања дозвола за рад, неплаћеног пореза и др. (1929-1939).
4) Зајмови и кредити: молбе за интервенцију краља и Двора за добијање кредита и зајмова код хипотекарних и др. банака због штете претрпљене
у рату, тешкоћа услед економске кризе, унапређења пословне делатности и
сл., молбе за интервенцију око одлагања отплата, отписивања кредита, принудних наплата и др. (1929, 1931-1936, 1938-1939).
5. Сајмови и изложбе: обавештења и позиви на свечаности отварања са
подацима о учесницима, карактеру и програму сајмова и изложби и др.
(1923-1925, 1927, 1929-1940).
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Саобраћај:
1) Железнички саобраћај: изградња, реконструкција, оправка и одржавање железничке мреже (пруге, мостови, станице), молбе за кредите, извештаји о приходима и расходима;
- штете од елементарних непогода и сл., железнички удеси, спорови са
физичким и другим лицима (експропријација земљишта, надокнада штете и
сл.) (1921-1922, 1925, 1927-1937).
2) Поморски и речни саобраћај: изградња лука и пристаништа, изградња и набавка бродова (освећења, крштења и сл.), штете од елементарних непогода, статистички подаци поморског саобраћаја и др. (1922, 1926-1936).
3) Поштанско-телеграфско-телефонски саобраћај: оснивање и укидање
пошта, изградња поштанских објеката, редукција особља, злоупотребе и др.
(1927, 1929-1931, 1934-1935, 1938-1939).

85

126

Друмски саобраћај: изградња, реконструкција и одржавање путева, мостова, улица - освећења и сл.;
- додела кредита за градњу путне мреже;
- пројекат о подизању моста на Дунаву, Сави и Тиси (5680/1931);
- изградња интернационалног пута Хоргош-Суботица-Нови Сад-Београд-Топола-Крагујевац-Ниш-Пирот-државна граница;
- прегледи радова на путевима по бановинама (1940) и др.
година: 1929-1940.

БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ, МОНОПОЛ,
ПОРЕЗИ И ПРИРЕЗИ, ТРОШАРИНЕ И ТАКСЕ,
РАТНА ШТЕТА И РЕПАРАЦИЈЕ
86

127

Банке и новчани заводи (Народна банка, Државна хипотекарна банка,
Привилегована аграрна банка и др.): кредитна политика Народне банке - елаборат др Ивана Белина (1930), пројекат уговора, закона и статута Народне
банке (1931), општи преглед привредних прилика у земљи према извештајима филијала Народне банке, привредних корпорација и др. (1933);
- Молбе за додељивање кредита, зајмови, хипотеке и сл., обвезнице лутријских зајмова, ратне штете, купопродаја, обештећења, амортизација, рокови исплата и сл., улагање новца и његовог потраживања (стечајеви, девизни обрачуни и сл.), спорови, жалбе (на несолидан рад банака, зеленаштво и
сл.), тужбе, протести, молбе за интервенције и др.;
- подаци о ковању новца, оснивању банака и штедионица (предлог за
оснивање исељеничке банке, 1925) и др.;
- разно: фалсификовање новца, предлози и мишљења у вези вођења
новчане политике и делатности банака и завода, о валутној кризи, извештај
Удружења банкарских и осигуравајућих предузећа за пословну 1937. и др.
година: 1919, 1921, 1925-1939.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

37

бр. јед.
описа

87

128

Монопол: извештаји о монополским приходима и расходима, о новом
пројекту Закона о државним монополима, унапређење службе (квалификовани кадрови), сађење и откуп дувана, кријумчарење дувана, монополске кривице - жалбе, тужбе, молбе за интервенцију, казне прекршиоцима, захтеви за
отварање трафика - одобрења, забране, проблеми солана и др.
година: 1919, 1923-1924, 1926-1939.

87

129

Порези, прирези, трошарине и таксе: прегледи Генералне дирекције
пореза (наплате непосредних пореза и приреза за 1928/192);
- жалбе, захтеви за интервенцију (привредника, земљорадника, трговаца, занатлија и др.) због висине и категорије пореза и др. дажбина, због неправедног опорезивања и наплате и др.;
- молбе за одлагање плаћања, за ослобођење од пореза;
- жалбе због принудне наплате пореза као и због судских казни (затвор
и др.);
- оптужбе због утаје пореза, жалбе на службенике пореских управа,
преваре и малверзације у вези наплате порезе и др.
година: 1922, 1928-1938.

88

130

Ратна штета и репарације: подношење захтева (молбе) за накнаду ратне штете, жалбе, протести, молбе за интервенцију судски спорови због непризнавања и наплате ратне штете (због застарелости, умањења износа пријављене штете, злоупотреба и др.), фалсификовање обвезница, репарације из
Немачке и др. (1924, 1929) - лиферовање штофа и друге робе, транспортни
трошкови и др.
година: 1922, 1924-1926, 1928-1936, 1939.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
89

131

1) Кријумчарење робе и стране валуте - казне, молбе за ослобођење од
казне (1919, 1929-1931, 1933-1934, 1937, 1940).
2) Патенти и проналасци - молбе за помоћ, позајмице, спорови око
проналазака (1923, 1926-1935, 1937-1939).
3) Лов и ловачка удружења - издавање дозвола, поступак против ловокрадица, захтеви ловачких удружења за покровитељством и др. (1922, 1931,
1933-1934, 1940).
4) Риболов - поступак против рибокрадица, молбе за дозволе, унапређење риболова - резолуција, спорови око рибњака и др. (1922, 1929-1936,
1938, 1940).
5) Разно: пропаганда за унапређење туризма и сл. (1921, 1930-1934,
1936, 1939).

38
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број
фасцикле

бр. јед.
описа

ЗЕМЉА И ЗЕМЉИШНИ ОДНОСИ
90

132

Аграрни проблеми - спорови око земље: експропријација, конфискација, одузимање земље - жалбе, накнаде за одузету земљу, неуредно плаћање
ренте на одузету земљу, покушаји отуђења земљишта у циљу изигравања Закона о аграрној реформи, експропријација земљишта ради градње и уређења
улица, путева, железничких пруга и сл. - жалбе експропријација земљишта за
аеродром у Бежанији (9083/1924).
година: 1924, 1926-1939.

91

133

Колонисти добровољци у Војводини: додела земље у Војводини добровољцима и осталим учесницима у ратовима, као и другим аграрним интересентима, зборови колониста - телеграми захвалности у вези доделе земље
и решавања разних проблема добровољаца, захтеви за замену додељене земље и њена замена, одузимање не колонизоване и друге земље - жалбе, одузимање борачког статуса и добровољачке земље и др.
година: 1922-1924, 1926-1934, 1936, 1938-1939.

91

134

Колонисти добровољци у Македонији: додела земље у Македонији добровољцима и осталим учесницима ратова.
година: 1924, 1926-1927, 1929-1932, 1936-1938.

91

135

Колонисти добровољци на Косову и Метохији: додела земље на Косову и Метохији добровољцима и осталим учесницима у ратовима.
година: 1923, 1925-1927, 1929-1932, 1935-1936, 1938, 1940.

92

136

Додела земље у осталим крајевима државе добровољцима (углавном) и
осталим учесницима ратова и другим аграрним интересентима.
година: 1921-1924, 1928-1939.

93

137

Судски и други спорови око земље, кућа и имања: - сметње поседа, питање службености, спорови око власништва, око уписа у земљишне књиге, у
вези купопродаје, усева и др.
година: 1921-1923, 1925-1926, 1928-1937, 1939.

94

138

Судски и други спорови око земље - хипотека: стечајеви, продаја на
јавним лицитацијама и сл.
година: 1920, 1929, 1937, 1939.

94

139

Судски спорови око земље - разни материјали: узурпирање земље, замене за општинску земљу - захтеви, жалбе због неодобравања градњи кућа на
сопственом земљишту, спорови око попаша, фалсификовање меница и др.
година: 1929-1939.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

39

бр. јед.
описа

95

140

Судски и други спорови око беглучке земље - рента, стицање власништва путем одржаја, отказивања даље обраде и др.
година: 1923, 1925, 1928-1936.

95

141

Судски и други спорови око наслеђивања земље. Наслеђе бана Јелачића (625/1936).
година: 1921, 1923, 1926, 1929-1937, 1939.

96

142

Шуме и спорови око шума: захтеви за доделу шуме ради крчења и обраде, захтеви за поделу шуме међу мештанима - жалбе, захтеви за замену
шума - спорови, узурпација државног шумског земљишта, испаша у државним шумама, пошумљавање шумског земљишта, спорови око сече шуме, пашњака и сеоског шумског земљишта и сл.
година: 1919, 1921, 1928-1936.

96

143

Земља и земљишни односи - разни материјали: додела земље оптантима - захтеви, спорови и сл., пољопривредна удружења - задруге (годишња
скупштина Главног савеза српских земљорадничких задруга 1936., резолуција Војиновићке задруге о снабдевању задругара, позајмице за куповину земље), премери земљишта - класификација, промене назива, тежак положај
сеоског становништва - захтеви за побољшање прилика (веће цене пољопривредних производа, мањи порези), издвајања пореских општина - жалбе, захтев Земљишне заједнице плем. Сучија Куриловец за ревизију Туропољског
закона и правилника.
година: 1929-1936.

УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА
97

144

Споменици, спомен чесме, плоче, бисте, рељефи, костурнице, капеле,
спомен домови и сл.:
1) Споменици краљу Петру Првом (1925-1929, 1931-1934, 1936-1938).
2) Споменици краљу Александру (1927, 1931, 1935-1939).
Акције за подизање споменика, за новчану помоћ, покровитељство,
освећења - обавештења, позиви, говори и извештаји изасланика, новчани
прилози и др. (у прилогу: фотографије, скице и сл.).

98

145

Споменици, спомен чесме, плоче, бисте, рељефи, костурнице, капеле,
спомен домови и сл.:
1) Споменици палим борцима и жртвама рата (1922-1924, 1926-1932,
1934-1939).
2) Споменици знаменитим личностима (1923-1926, 1929-1930, 19321933, 1935, 1937, 1939-1940).
3) Остали материјали: прослава Илирске краљевине - освећење споменика Наполеону, предлог за подизање спомен дома Југославији, споменици

40
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број
фасцикле

бр. јед.
описа

престолонаследнику Петру (чесма у Кошутњаку, плоча у Селницама), костурница српских војника код Карлсбада - освећење, споменици изгинулим
русима (Београд), Незнаном Јунаку на Авали, представка арх. П. Поповића
поводом обнове и рестаурације Београдске тврђаве (2191/52/1937) и др.
година: 1925-1926, 1931-1932, 1934-1938.
99

146

Ликовни уметници и њихова делатност:
1) Понуде и поклони вајара и сликара, молбе за помоћ, откупи, молбе
за репродукцију и публиковање слика, плаката, медаља, кипова са ликом
краља и чланова краљевског дома и др. (1921, 1923, 1926-1940).
2) Односи са уметничким удружењима - помоћ и др. (1927, 1929,
1935).
3) Уметничке изложбе у земљи и иностранству (1922-1925, 1934-1935,
1938-1940).
4) Разни материјали: самоуки уметници - молбе и жалбе и др. (1931,
1933-1934, 1937-1940).

99

147

Делатност књижевника и њихових удружења: јубиларне прославе,
молбе за помоћ (Милка Кочић и др.), оцене књижевних дела, везе са иностраним књижевницима, понуда за откуп Прешерновог рукописа и др.
година: 1922, 1927-1935, 1937-1940.

99

148

Грађа из области филма: снимање филмова из живота краља и чланова
краљевског дома, пропагандних филмова и сл. (1922, 1930-1931, 1933, 19351940) и, грађа из области радија: емисије из живота краља и чланова краљевског дома, радио-изложба и др. (1937, 1939-1940).

100

149

Музички живот у земљи и иностранству:
1) Састави наших и страних музичара посвећених краљу и члановима
краљевског дома, оцене њихове вредности и др. (1922-1927, 1930-1940).
2) Молбе за школовање и усавршавање (1921, 1927, 1929, 1934-1936).
3) Концерти наших и страних уметника (1932, 1937, 1939-1940).
4) Остали материјали: народни гуслари - помоћ и др. (1935, 1937), одликовања познатих музичких уметника (1921, 1927) и др. (1923, 1930, 1939).

КЊИГЕ, ЛИСТОВИ, ЧАСОПИСИ
101

150

Пошиљке домаћих публикација (књига, листова и часописа) на увид,
личну употребу, поклон и др., изјаве захвалности на послатим публикацијама, одбијање пошиљки и др.
година: 1922-1932.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

41

бр. јед.
описа

102

151

Пошиљке домаћих публикација (књига, листова и часописа) на увид,
личну употребу, поклон и др., изјаве захвалности на послатим публикацијама и одбијање пошиљки и др.
година: 1933-1940

103

152

Књиге, листови, часописи - разни материјали:
1) Молбе издавачких предузећа и редакција листова и часописа и појединаца за помоћ у издавању, односно штампању појединих публикација,
чланака и сл., пружање и одбијање помоћи и др. (1930-1937, 1939-1940).
2) Понуде и претплате иностраних публикација (прихватање и одбијање): пошиљке иностраних публикација, исплате, захтеви за набавку одређених дела (1921, 1923, 1926-1927, 1929-1937, 1939).
3) Пошиљке публикација (књиге, листови часописи) краљу на увид,
личну употребу, поклон и сл., доставе листова са прилозима о краљу и члановима краљевског дома, изјаве захвалности на послатим публикацијама, одбијање пошиљки и др.
година: 1923-1928, 1930-1938, 1940.

104

153

Књиге, листови, часописи - разни материјали:
1) Претплата, куповина, понуда (прихватање и одбијање), исплата и сл.
домаћих публикација (1921-1923, 1928, 1930-1940).
2) Публикације песама и песничких састава (народне песме, песме о
династији Карађорђевић и сл.) - молбе за помоћ у издавању, понуде за откуп
и растурање, прихватање и одбијање (прилози: брошуре) и др. (1924-1926,
1930-1931, 1933-1935, 1937-1939).
3) Алманах Краљевине СХС: преписка у вези издавања, достављање
краљу, молбе за фотографије краља и чланова краљевског дома и др. (1921,
1929-1935, 1937, 1939).
4) Цензура и жалбе због цензуре (1929, 1932, 1935, 1937).
5) Разно: обавештења о изласку из штампе појединих публикација, Међународни конгрес за заштиту ауторског права - молба да се краљ прими патроната (2619/1928), јубиларна прослава часописа "Српско Косово" у Скопљу - захтеви за саобраћајне повластице, проблеми издавачке делатности молбе за аудијенције, молбе за интервенције око издавања, захтеви за фотографије и др. (1926-1940).

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
105

154

Конгреси, конференције и сл. у земљи и иностранству - поздрави, извештаји, одређивање наших представника и друго.
година: 1922, 1924-1927, 1929-1931, 1933-1935, 1937-1939.
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ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
105

155

Просветна, културна и уметничка друштва и удружења ("Гајрет" и њихови пододбори и др.): молбе за помоћ, за покровитељство, за ослобођење од
разних такса, изјаве захвалности и оданости, честитке, свечаности, годишње
скупштине - позиви, подизање просветних домова и друго.
година: 1922-1939.

105

156

Певачка и музичка друштва, удружења и организације: јубилеји, приредбе, концерти и сл. - обавештења, позиви, молбе за покровитељство, за помоћ и др.
година: 1921-1922, 1925-1928, 1930-1932, 1934-1939.
Напомена: видети списак.

106

157

Хуманитарна и добротворна друштва и организације:
1) Друштва Црвеног крста (1924-1939).
2) Југословенска унија за заштиту деце (1934-1935).
3) Дом милосрђа - Загреб (1930-1931, 1934-1938).
4) Удружење породица погинулих и умрлих официра у ратовима од
1912-1918 (1924, 1930, 1940).
5) Удружења слепих и глувих (1924-1925, 1938, 1940).
6) Остала хуманитарна и добротворна друштва и организације (1925,
1927, 1930-1933, 1935-1940).
Добротворне акције, приредбе и сл. - обавештења, позиви, новчани
прилози, молбе за покровитељство, за помоћ, концесије, извештаји, правила,
годишње скупштине, славе, прославе, јубилеји и др.
година: 1924-1939.

106

158

Женска друштва и удружења: молбе за помоћ, за покровитељство, јубилеји, прославе, приредбе и сл. - обавештења и позиви, изјаве захвалности,
извештаји о раду и др.
година: 1919-1939.
Напомена: видети списак.

107

159

Професионална (струковна и сталешка друштва и организације): молбе
за помоћ, за покровитељство (историјати, програми и сл.), освећење застава позиви, изјаве захвалности и оданости, конгреси, изложбе, захтеви за решавање важних струковних питања и др.
година: 1919, 1921-1939.

107

160

Ватрогасна друштва и организације: молбе за помоћ у новцу и опреми,
кумовање заставама друштава, изјаве верности и оданости и др.; Закон о организацији ватрогаства (1933).
година: 1924-1928, 1931-1938.
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107

161

Задружне организације, пољопривредна друштва и сл.: изјаве оданости, акције за пропагирање задругарства, економско-културног уздизања села и др., молбе и жалбе и др.
година: 1921, 1923, 1925, 1930-1931, 1933, 1935, 1937-1938.

108

162

Спортски савези, друштва и удружења:
1) Југословенски пливачки савез
2) Југословенски веслачки савез
3) Југословенски ногометни савез
4) Југословенски лакоатлетски савез
5) Савез скаута
6) Друштво планинара
7) Загребачко клизачко друштво
8) Удружење смучара
Молбе за помоћ, такмичења у земљи и иностранству, молбе за покровитељство, изјаве захвалности и оданости, извештаји, обавештења, позиви и др.

108

163

Спортски клубови:
1) Југословенски Аеро-клуб (Скопље, Сарајево, Београд, Љубљана)
2) Ауатомобилски клуб Краљевине СХС и Краљевине Југославије и
други мото-клубови
3) Тенис клуб (тенис секције, турнири и сл.)
4) Београдски шах-клуб
5) "Гусар" - југословенски поморски спортски клуб - Сплит
6) Шпортски клуб "Југ" - Дубровник
7 Веслачки клуб "Нептун" - Дубровник
8) Спортски клуб "Југославија" - Београд
9) "Фудбалски спортски клуб" у Ћуприји
10) Нишки спортски клуб "Дивота"
11) "Голф клуб" - Загреб
12) Спортски клуб "Југославија" у Загребу
13) Шпортски клуб "Славија" у Сиску
14 Спортски боб клуб - Београд
15) Први Словенски спорт клуб "Марибор"
16) Хрватски туристички клуб "Сљеме" - Загреб
17) Хрватски шпортски клуб "Конкордиа" - Загреб
18) Академски спортски клуб "Приморје" - Љубљана
19) Први скопски бициклистички клуб "Вардар" - Скопље
20) Веслачки-пливачки клуб "Смедерево" - Смедерево
21) Лоптачки спортски клуб "Сава" - Босанска Градишка
- Разне спортске утакмице и приредбе - обавештења, позиви, молбе за
покровитељство, извештаји о раду и др.
година: 1922, 1924-1928, 1931-1940.
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164

Остала спортска друштва и организације:
1) Витешко алкарско друштво у Сињу (1920, 1922-1923, 1927, 19381940)
2) Коло јахача и возача (1925-1927, 1933, 1935)
3) Стрељачка друштва и удружења (1927-1928, 1931-1933, 1936-1937)
4) Ловачка друштва и организације (1924, 1927, 1932-1935)
Славе, прославе, јубилеји, молбе за покровитељство, изјаве верности и
оданости, молбе за помоћ (при подизању ловачких домова и сл.), стрељачка
такмичења, ловни прекршаји, спорови око ловишта и др.

108

165

Остали материјали из области спорта.
1) Егзибиције Драгољуба Алексића (1930-1931)
2) Мишљење Министарства физичког васпитања о раду Томе Станисављевића (1935); молбе Т. Станисављевића (1933-1940)
3) Изградња југословенског спортског поља у Доњем граду - реферат
Министарства грађевина (1940).
година: 1920-1940.
Напомена: видети списак.

109

166

Национална друштва, удружења и организације:
1) "Јадранска стража"- Београд, Сплит, Љубљана, Марибор и др. (1926,
1931, 1934-1939)
2) Организација југословенских националиста - Сплит (1922)
3) Српска читаоница за просвећивање и национализирање радника и
омладине - Сарајево (1922)
4) Југословенска национална организација "Карађорђе" - Нови Сад
(1932-1933, 1937)
5) Југословенска организација "Томислав" - Загреб (1934)
6) Друштво југословенских неимара - Београд (1935-1936)
7) Водникова дружба - Љубљана (1935)
8) Савез националних удружења - Нови Сад (1937)
Славе и помени, приредбе, свечаности и друге манифестације - обавештења и позиви краљу, молбе за покровитељство, записници, извештаји,
правила, молбе да друштва и њихови огранци (секције), домови и сл. могу
носити имена краља, чланова краљевског дома, знаменитих личности и др.
година: 1922, 1926, 1931-1939.

109

167

Остала друштва и удружења:
1) Туристичка друштва (1929-1930, 1935)
2) Друштва за унапређење насеља и градова (1930, 1932-1934, 19361940)
3) Друштва и савези за заштиту животиња (1929-1930, 1932, 1934,
1938, 1940)
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4) Удружење Јужносрбијанаца, Удружење Ваљеваца и Ваљевки, Удружење Тимочана и Крајинаца, Удружење Грочана и Друштво пријатеља Врњачке Бање (1932-1936)
5) Трезвењачка друштва и удружења (1931-1932, 1934-1935)
6) Југословенско теозофско друштво и Удружење реда звезде у Загребу (1927-1928)
7) Друштва и удружења у иностранству - видети списак (1921, 1924,
1930-1933, 1936)
8) Опште осигуравајуће друштво Југославија (1930), Јадранска пловидба и др.:
Молбе за покровитељство, за помоћ, извештаји о раду, правила, скупштине, спорови и др.

РАЗНЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ
110

168

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ;
молба оца Гаврила Принципа за помоћ (991/1922)
година: 1919-1935.

111

169

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ.
година: 1936-1940.

112

170

Молбе за помоћ по разним основама:
- помоћ истакнутим личностима - молбе и сл. (1927, 1930, 1932, 19341938, 1940);
- стална новчана помоћ (1925-1926, 1928-1940);
- помоћ у натури (1933, 1935, 1939);
- помоћ бившим ратницима, добровољцима, инвалидима и сл (1926,
1928-1940);
- помоћ за заснивање и унапређење пословне делатности (1932-1934,
1936-1938);
- помоћ пострадалим од елементарних непогода (1929, 1934-1936);
- помоћ за венчање, сахрану и сл. (1927, 1934, 1936-1937, 1940);
- помоћ у лечењу (1929-1930, 1934-1940);
- молбе за помоћ правних лица - помоћ правним лицима (1930, 1935,
1937-1938, 1940).
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МОЛБЕ ЗА ПОМИЛОВАЊЕ
113

171

Молбе за помиловање, амнестију, отпуст из истражног затвора и сл.
година: 1919-1923, 1925-1931.

114

172

Молбе за помиловање, амнестију, отпуст из истражног затвора и сл.
година: 1932-1940.

ОСТАЛЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
115

173

Молбе за аудијенцију.
година: 1920-1940.

116

174

Молбе за интервенције краља и дворске канцеларије.
година: 1920, 1924, 1927-1939.

116

175

Остале (разне) молбе и жалбе: одређивање места боравка, подела наслеђа, судски спорови, лицитације, ускраћивање права женидбе и др.
година: 1920-1921, 1923, 1926-1927, 1929-1940.

ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
117

176

1) Борба против туберкулозе, рака, венеричних и других болести: мере
за изолацију болесника, упућивање на лечење, акције на сузбијању болести
(оснивање, подизање, освећење антитуберкулозних диспанзера), подаци о
капацитетима и могућностима развоја, делатност антитуберкулозних друштава и удружења, конгреси, оснивање Института за лечење рака, затварање
јавних кућа, контрола и сл., публицистичка делатност у области здравственог просвећивања и др. (1921, 1927-1934, 1936, 1938-1940)
2) Молбе за помоћ у лечењу - новчана помоћ, бесплатно лечење и сл.
(1927, 1929, 1931-1940)
3) Градња болница: подизање и проширивање општинских, градских,
среских и др. болница - молбе за помоћ, за покровитељство, освећења и др.
(1927-1928, 1930, 1933, 1935)
4) Школе и друге установе из области здравства (бабичке школе, школе народног здравља, домови за прихватање деце, дечја опоравилишта, обданишта, заводи за дефектну децу, старачки домови, домови здравља и сл.):
молбе за помоћ и покровитељство, молбе за смештај деце, правила, жалбе на
рад и поступке управе и особља и др. (1922, 1926, 1930, 1932-1940)
5) Бање, морска и климатска лечилишта и купалишта: захтеви за проширење капацитета, молбе за помоћ и кредите, захтеви за проглашење бањ-
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ских и климатских лечилишта, анализе и подаци о минералним водама и др.
(1929-1930, 1932-1933, 1935-1937, 1939-1940).
118

177

Здравство и здравствене установе - остали материјали:
1) Апотеке: концесије, захтеви за отварање, увоз лекова, набавка и увођење лекова и др. (1929-1930, 1933-1935)
2) Надрилекарство: проналажење лекова против разних болести - обавештења, понуде, оптужбе због употребе нерегистрованих лекова, надрилекарство и др. (1927, 1929-1930, 1932)
3) Друштва и удружења из области здравства:
а) Лекарске коморе (1934);
б) Удружење југословенских медицинара (1931, 1934, 1936);
в) Здравствене задруге (1931-1932, 1935);
г) Друштво за чување народног здравља (1927-1928, 1935)
д) Одбор загребачких лекара (1934);
ђ) Српско лекарско друштво (1922);
е) Друштво београдских женских лекара (1932).
Јубиларне прославе, забаве и др. приредбе, скупштине, конгреси - обавештења, позиви, покровитељство, извештаји, молбе за помоћ и др. (1922,
1927-1928, 1931-1936);
4) Постављења, премештаји, отпуштање и пензионисање здравственог
особља - молбе, жалбе;
5) Разно: молбе да болнице могу носити имена краља и чланова краљевског дома, молбе за пријем на лечење, за опроштај болничких трошкова,
изјаве захвалности лекарима, жалбе због недовољне бриге при лечењу
(штрајк глађу Лечилишта за туберкулозне инвалиде на Брестовцу, 959/1929),
мере за сузбијање морталитета код деце, Закон о зубарству (9010/1933), посета америчког специјалисте за пластичну хирургију (11464/1934) и др.
(1928-1939).

ЗАКОНИ, УРЕДБЕ, ПРАВИЛНИЦИ, РАСПИСИ, КОНВЕНЦИЈЕ
119

178

Предлози, мишљења, сугестије и протести у вези законских прописа
(законско изједначавање брачне и ванбрачне деце, решавање правног односа
између кућевласника и закупца - нови Закон о становима, порез на нежење);
- протести и захтеви за измену нацрта Закона о ликвидацији аграрних
односа у Далмацији (1928), Закона о адвокатима (1929, 1931), Апотекарског
закона (1930) и др.;
- предлози, нацрти и измене и допуне закона и сл. - са образложењима
и експозеима;
- расписи, упутства, правилници појединих ресора државне управе, тумачења закона и законских прописа и др.;
- међународни уговори и конвенције;
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- пропратна акта за потписивање указа (постављења, пензионисање,
осуде, помиловања и сл.) и др.
година: 1923-1926, 1928-1933.
120

179

Закони, уредбе, правилници, расписи, конвенције …
година: 1934, 1937-1939.

ПОСТАВЉЕЊА, ПРЕМЕШТАЈИ, РАЗРЕШЕЊА, ПЕНЗИОНИСАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ,
ОДЛИКОВАЊА, ИНВАЛИДНИНЕ
121

180

Постављења: молбе за пријем у службу, интервенције у вези пријема,
постављења и др.
година: 1919-1932.

122

181

Постављења: молбе за пријем у службу, интервенције у вези пријема,
постављења и др.
година: 1933, 1935.

123

182

Постављења: молбе за пријем у службу, интервенције у вези пријема,
постављења и др.
година: 1936-1940.

124

183

Разрешења и отпуштања: молбе за интервенције, за помоћ и заштиту,
жалбе због отпуштања (незаконити поступци и сл.).
година: 1925, 1929, 1936, 1939.

125

184

Превођења (унапређења) - молбе и жалбе (1921, 1930-1938);
- премештаји - молбе и жалбе (1919-1920, 1929-1932, 1935-1939).

126

185

Молбе за реактивирање (повратак) у службу.
година: 1921, 1924, 1928-1938.

127

186

Пензионисања: молбе за регулисање пензије, молбе за измену Закона о
стицању права на пензионисање (Закон о пензијама), за додатак на скупоћу,
жалбе због нередовне исплате пензија.
година: 1919, 1921, 1924-1925, 1927-1931.
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128

187

129

188

Пензионисања: молбе за регулисање пензије, молбе за измену Закона о
стицању права на пензионисање (Закон о пензијама), за додатак на скупоћу,
жалбе због нередовне исплате пензија.
година: 1932-1940.
Одликовања
година: 1920-1921, 1923-1940.
Напомена: видети Регистратурске књиге, број 81.

130

189

Инвалиднине: молбе за признавање инвалиднина, за инвалидску заштиту и инвалидску помоћ, за позајмице и кредите, за ревизију инвалиднина,
жалбе због нередовне исплате, против укидања инвалиднина, на Инвалидски
закон и сл.; предлог за оснивање Првог српског завода слепих инвалида у
Бизерти (1923);
- Помоћ председника Америчког сталног фонда нашим слепим ратницима (1923).
година: 1919, 1922-1925, 1927-1931.

131

190

Инвалиднине: молбе за признавање инвалиднина, за инвалидску заштиту и инвалидску помоћ, за позајмице и кредите, за ревизију инвалиднина,
жалбе због нередовне исплате, против укидања инвалиднина, на Инвалидски
закон и сл.
година: 1932-1937, 1939.

РАЗНО
132

191

Спорови због алиментација, разни судски спорови - молбе и жалбе, понуде (краљу) оружја заробљеног у рату, изношења снова и пророчанстава и
др.;
Родослов краљевског дома, спискови особља Двора, организација
дворске службе.
година: 1919-1920, 1924-1925, 1927-1940.
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КАНЦЕЛАРИЈА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
1935-1940.
ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
133

192

Писма страних држављана, молбе за помоћ, за интервенције и сл., контакти са друштвима и удружењима у иностранству, писма и молбе наших
исељеника, албум исечака из чилеанске и боливијанске штампе о прослави
рођендана краља Петра Другог (1938) и др.
година: 1935-1939.

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
133

193

1) Жалбе, молбе за помоћ и интервенције због оптужби за комунистичку, противдржавну и сепаратистичку делатност, због страначке припадности,
подстицања националне и верске нетрпељивости, увреде краља и др. (19351937, 1939-1940).
2) Жалбе против представника месних власти и органа, народних посланика и др. (1935-1936, 1938-1939).
3) Соколски покрет: изјаве захвалности и оданости, јубиларне прославе и такмичења - обавештења, позиви, молбе за помоћ, даривање и освећење
соколских застава, Правилник о застави краљице Марије и др. (1935-1936,
1938-1939).
4) Руски емигранти у земљи и иностранству: новчани прилози (Црвени
крст, школе, друштва, црква и др.), новчана помоћ појединцима, молбе за помоћ и интервенције, пружање помоћи, молбе за службу, за кумовање и сл.,
изјаве саучешћа поводом краљевог убиства, изјаве захвалности, честитке о
празницима, поклони и пошиљке краљице, изложбе руских уметника, концерти, приредбе - обавештења, позиви, покровитељство и др. (1935-1937,
1939-1940).
година: 1935-1940.

ЖИВОТ И ПРИЛИКЕ НА ДВОРУ
134

194

Разни материјали:
1) Молбе за покровитељство и захвалности у случају прихватања
(1936-1938).
2) Поклони краљици и члановима краљевског дома (1935-1939).
3) Позиви краљици на прославе и свечаности (1936-1937, 1939).
4) Понуде, поклони и откупи слика, књига, накита, уметничких фотографија и др. (1935-1937, 1940).
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5) Песнички састави посвећени краљици и члановима краљевског дома
- откуп песничких радова (1935-1938, 1940).
6) Кумовања: молбе краљици за прихватање кумства, кумовање застави Централног савеза југословенских националних друштава у Есену (19351938).
7) Честитке, изјаве захвалности, саучешћа и др. (1935-1940).
8) Набавке за потребе Канцеларије, попис уништених аката из 19351936. (1935-1938, 1940).
9) Разно: путовања краља и краљице, расписи Маршалата, обезбеђење
виза и пасоша за краља, краљицу и чланове краљевског дома, исплата рачуна
за набављене ствари, давање помоћи из краљичине касе, налози за набавку
девиза, путовања, постављења и др. за краљичине личне коморкиње, обавештења о доласку краљичиних гостију, путовање курира, слање и пријем пакета и др. (1935-1940).
година: 1935-1940.
135

195

Решење о наслеђу имовине краља Александра (1939);
- уговори и др. о куповини земљишта за дворац у Милочеру (19371939);
- радови на уређењу дворца у Милочеру, набавке, постављења - молбе
за службу (1935-1940);
- уговори и др. о купљеном земљишту на Бледу (1922-1923, 1927, 19291930, 1934-1935, 1939);
- разне набавке, подизање гараже, уређење парка и др. на Бледу (19351940);
- понуде и откупи имања на Дедињу (1935, 1937).

ОСНОВНЕ И ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ,
ГИМНАЗИЈЕ И ДРУГЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ТЕЧАЈЕВИ, СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
136

196

1) Основне и грађанске школе: молбе за помоћ (градња школа, школовање, оснивање школских трпеза), премештаји - жалбе, интервенције и др.
(1935-1940).
2) Гимназије (1935, 1937-1940).
3) Учитељске школе и удружења (1936-1939).
4) Домаћичке школе и течајеви (1935-1936, 1938-1940).
5) Бабичке школе - курсеви (1935-1936, 1938, 1940).
6) Школе за дефектну децу (1936).
7) Ђачка удружења и домови - Дом краља Александра у Београду и др.
(1936-1940).
8) Дечја забавишта и обданишта (1936, 1938, 1940).
9) Студенти и студентска удружења - помоћ у школовању, Отворено
писмо босанско-херцеговачке студентске омладине из 1938. и др. (1935-1936,
1938-1940).

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

53

бр. јед.
описа

МУЗЕЈИ И ПОЗОРИШТА
136

197

Музеји: Извештаји бана Иванишевића о потребама Државног музеја на
Цетињу и др.
година: 1936-1937.

136

198

Позоришта: о приказивању на сцени Народног позоришта у Београду
румунског балета "Таина" - либрето румунске краљице Марије (1936), намештења - молбе, добротворни концерти и др.
година: 1935-1938.

ЦРКВА И ОДНОСИ СА ЦРКВОМ
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
136

199

1) Градња цркава - молбе за помоћ и др.: Милетићево - Банат, Драговољић, Куштиљ - Банат (1935), Селца на Брачу - скице, Ђаковица (1936-1937),
Ново Сарајево, Трибањ - срез Бенковац (1938), Сплит, Ђунис (1939).
2) Поправка и уређење цркава - молбе за помоћ: католичка црква на
Чукарици (1936), фрањевачки самостан у Цавтату (1939).
3) Освећење дворске цркве на Светом Стефану 3. јула 1938.
4) Набавка звона за цркву фрањевачког самостана у Дубровнику
(1939).
5) Верска удружења у земљи - молбе за помоћ, славе, прославе, скупштине - позиви и обавештења и др. (1935-1937, 1940).
6) Разно: замерке директора "Балкана" Светолика Савића због слабог
интересовања краљевског дома према болести патријарха Варнаве, захвалност на саучешћу поводом патријархове смрти (1937), молбе за аудијенцију
(1936), молбе за помоћ за подизање цркве у Дети - Румунија (1938), помоћ
свештеним лицима (1935-1936), молба Василија Баунгартека за повратак
скице о уређењу круга манастира Грачанице, даривање иконе из Свете Горе
(1935), покровитељство, помоћ и др.

УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА
136

200

1) Споменици краљу Александру, Вуку Караџићу и спомен костурнице
- подизање и освећења, обавештења, позиви и други подаци о конкурсима,
извештаји, записници и др. (1936-1939).
2) Изложбе у земљи и иностранству (сликарске и друге изложбе): обавештења, позиви, откупи слика, новчани прилози, понуде за откуп и откуп
слика и др. (1936-1940).
3) Молба за помоћ књижевнице Даре Илић (1938).
4) Музички живот у земљи и иностранству:
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- музичке композиције - обавештења о извођењима и самим делима
(посвећеним краљу); молбе за концертирање у Двору и сл. - обавештења,
програми, новчани прилози и помоћ, молбе за помоћ у школовању и усавршавању и др. (1935-1939).
- певачка и музичка друштва и удружења и организације: приредбе, јубиларне и друге прославе, концерти - обавештења, позиви, освећења застава,
турнеје, молбе за покровитељство и помоћ, новчани прилози и др. (19351940); јубиларна публикација Певачког друштва из Љубљане "Славец"
(1884-1934).

ВОЈСКА И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ
137

201

Молбе за пријем у војне школе, за одобрења женидбе, за одлагање војних вежби, достављање краљевих слика војним лицима, поринуће разарача
"Загреб", постављања, одликовања, службена путовања и кажњавања војних
лица;
- проблеми инвалида и инвалидских удружења: Резолуција Клуба официра
и ратника болесних и осакаћених са конференције од 9. Јула 1935., писмо националне уније бораца из Првог светског рата - Секција у Алжиру (1936).
година: 1935-1940.

ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ У ЗЕМЉИ
137

202

Подизање чесама и изградња водовода - новчана помоћ, молбе да чесме носе име краља Александра; отварање сајмова - обавештења, позиви,
жалбе на наплату царина и пореза;
- извештај о стању путева у Дунавској бановини;
- покрет др Марка Крагуља - телеграм краљици за привредни развој;
- Штамбукова молба за помоћ у унапређењу живинарства;
- пријаве патената - молбе за помоћ;
- закупи ловишта - новчане исплате;
- реконструкција пута Игало-Херцег Нови-Каменари - молба за интервенцију;
- молба за помоћ у додели земље, за зајам за куповину земље и сл.
година: 1935-1940.

КЊИГЕ, ЛИСТОВИ, ЧАСОПИСИ
137

203

Пошиљке страних и домаћих дела, претплата на дела стране и домаће
литературе (књиге, лисови, часописи); откупи књига;
- Изложба књига - молбе за покровитељство краљице и др.
година: 1935-1940.
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ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
137

204

Акција против туберкулозе и рака - маркице са краљевим ликом (захтев за одобрење), одржавање годишњих скупштина и конгреса Лиге против
туберкулозе - позиви;
- молбе за новчану помоћ у лечењу, за смештаја у здравствене установе за упућивања у места опоравка;
- освећења и славе обданишта - позиви;
- разно: жалбе на поступак здравствених установа при лечењу и сл.;
- освећење темеља нове зграде Гинеколошке клинике у Београду
(966/1939);
- тешко финансијско стање Болнице Друштва југословенских женских
лекара - молба за интервенцију.

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
138

205

Женска друштва, удружења и организације:
1) Југословенски женски савез (1935, 1937-1938, 1940);
2) Друштво "Кнегиња Зорка" (1936-1940);
3) Друштво "Кнегиња Љубица" (1936, 1940);
4) Коло Српских сестара и Коло Југословенских сестара (1935-1940);
5) Материнска удружења (1936-1940);
6) Београдско женско друштво и његове подружнице (1936-1940);
7) Женски хришћански покрет (1937-1939);
8) Удружење домаћица и матера (1935-1938, 1940);
9) Друштво "Српска мајка" (1936-1940);
10) Коло госпођа за помагање железничке сирочади (1937-1939);
11) Друштво за заштиту девојака (1935-1938);
12) Добротворне и друге женске задруге (1935-1940);
13) Боко-которско женско удружење (1936, 1939);
14) Остала женска друштва (1935-1936, 1938-1939).
Подаци о разним акцијама (изложбе, лутрије, оснивање ђачких трпеза,
обданишта, школа, организовање жена за случај рата, добротворне и друге
приредбе, подизање и освећење друштвених домова и сл.); прославе, славе,
скупштине - обавештења, позиви, извештаји о раду, молбе за помоћ, покровитељство и сл. - новчана и друга помоћ краљице, изјаве захвалности и др.;
захтев Анђе Петровић-Његош - председнице Друштва "Кнегиња Зорка" за
уступање зграде бившег Женског института на Цетињу овом друштву
(2210/1937).
2) Хуманитарна и добротворна друштва и организације, домови и сиротиште:
а) Југословенска унија за заштиту деце (1936-1940);
б) Друштва Црвеног крста (1936-1937, 1939);
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в) Друштво "Милосрђе"- Смедерево (1936-1939);
г) Дом милосрђа - Загреб (1936-1939);
д) "Кора хлеба" и дечје обданиште у Новом Саду (1935-1940) и др.
Скупштине, славе, јубиларне и др. прославе, добротворне приредбе,
парастоси, комеморације и сл. - обавештења, позиви, записници скупштина,
извештаји о раду, молбе за помоћ и покровитељство, новчана и друга помоћ,
изјаве захвалности и др. (1935-1940).
4) Остала друштва и удружења:
а) Ватрогасна друштва (1936);
б) Задруге и задружне организације (1936);
в) Удружење породица погинулих и умрлих свештеника (1937-1939);
г) Удружења за подизање, уређење и улепшавање предграђа и насеља
(1937-1938);
д) Удружење породица погинулих и умрлих официра у ратовима од
1912-1920 (1937-1939);
ђ) Друштва за заштиту животиња и растиња (1935, 1937-1940);
е) Народна одбрана (1936), Народна заштита (1937) и др.
Молбе за новчану и другу помоћ, давање помоћи, изјаве захвалности,
признанице и сл., јубиларне и друге прославе, славе, помени, скупштине и
сл. - обавештења, позиви, молбе за покровитељство, правилници, записници,
извештаји и др. (1935-1940).
година: 1935-1940.

РАЗНЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
139

206

Молбе за помоћ (једнократна помоћ, стална месечна помоћ и помоћ у натури) и др.:
- молбе за помоћ правних лица;
- молбе за аудијенцију;
- молбе за амнестију и помиловање;
- молбе и жалбе за интересовање у имовинско-правним споровима и др.
година: 1935-1940.

ПОСТАВЉЕЊА, ПРЕМЕШТАЈИ, РАЗРЕШЕЊА
139

207

Постављења, премештаји, разрешења, пензионисање, реактивирање,
одликовања - разне молбе и жалбе.
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РАЗНО
139

208

Изјаве жалости и бола за погинулим краљем - обавештења о одржаним
поменима;
- студија о подизању зграде Банске управе и споменика у Сплиту
(4352/1936) и др.
година: 1935-1937, 1940.

МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ
140

209

- молбе за помоћ
А (1 - 573)
година: 1939.

141

210

- молбе за помоћ
Б (1-512)
година: 1939.

142

211

- молбе за помоћ
Б (513-1190)
година: 1939.

143

212

- молбе за помоћ
Б (1-823)
година: 1939.

144

213

- молбе за помоћ
Г (1-849)
година: 1939.

145

214

- молбе за помоћ
Д (1-851)
година: 1939.

146

215

- молбе за помоћ
Ђ (1-353)
Е (1-33)
Ж (1-355)
година: 1939.
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216

- молбе за помоћ
З (1-440)
И (1-332)
година: 1939.

148

217

- молбе за помоћ
Ј (1-326)
година: 1939.

149

218

- молбе за помоћ
Ј (401-862)
година: 1939.

150

219

- молбе за помоћ
К (1-200)
година: 1939.

151

220

- молбе за помоћ
К (201-700)
година: 1939.

152

221

- молбе за помоћ
К (701-1299)
година: 1939.

153

222

- молбе за помоћ
Л (1-575)
Љ (1-7)
година: 1939.

154

223

- молбе за помоћ
М (1-350)
година: 1939.

155

224

- молбе за помоћ
М (351-900)
година: 1939.
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225

- молбе за помоћ
М (901-1438)
година: 1939.

157

226

- молбе за помоћ
Н (1-442)
Њ (1-2)
О (1-285)
година: 1939.

158

227

- молбе за помоћ
П (1-500)
година: 1939.

159

228

- молбе за помоћ
П (501-1239)
година: 1939.

160

229

- молбе за помоћ
Р (1-742)
година: 1939.

161

230

- молбе за помоћ
С (1-550)
година: 1939.

162

231

- молбе за помоћ
С (551-1195)
година: 1939.

163

232

- молбе за помоћ
Т (1-670)
година: 1939.

164

233

- молбе за помоћ
Ћ (1-37)
У (1-205)
Ц (1-289)
Х (1-425)
година: 1939.
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234

- молбе за помоћ
Ф (1-326)
Ч (1-290)
Џ (1-19)
година: 1939.

166

235

- молбе за помоћ
Ш (1-694)
година: 1939.

167

236

Помоћ у животним намирницама
А-И
година: 1939

168

237

Помоћ у животним намирницама
Ј-О
година: 1939

169

238

Помоћ у животним намирницама
П-Ш
година: 1939.

170

239

Молбе за помоћ
А (1-577)
Б (1-190)
година: 1940.

171

240

Молбе за помоћ
Б (401-1188)
година: 1940

172

241

Молбе за помоћ
В (1-314)
година: 1940.

173

242

Молбе за помоћ
Г (1-859)
година: 1940.
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243

Молбе за помоћ
Д (1-836)
година: 1940.

175

244

Молбе за помоћ
Ђ (1-291)
Ж (1-333)
З (1-436)
Е (1-48)
година: 1940.

176

245

Молбе за помоћ
И (1-361)
Ј (1-845)
година: 1940.

177

246

Молбе за помоћ
К (1-600)
година: 1940.

178

247

Молбе за помоћ
К (601-1270)
година: 1940.

179

248

Молбе за помоћ
Л (1-533)
Љ (1-13)
Н (1-444)
Њ (1)
О (1-205)
година: 1940.

180

249

Молбе за помоћ
М (1-800)
година: 1940.

181

250

Молбе за помоћ
М (801-1427)
година: 1940.
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251

Молбе за помоћ
П (1-527)
година: 1940.

183

252

Молбе за помоћ
П (721-1071)
година: 1940.

184

253

Молбе за помоћ
Р (1-750)
година: 1940.

185

254

Молбе за помоћ
С (1-1158)
година: 1940.

186

255

Молбе за помоћ
Т (1-756)
Ћ (1-38)
година: 1940.

187

256

Молбе за помоћ
У (1-201)
Ф (1-328)
Х (1-505)
Ц (1-286)
година: 1940.

188

257

Молбе за помоћ
Ч (1-296)
Џ (1-12)
Ш (1-680)
година: 1940.
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МАРШАЛАТ
1928-1940.
ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
ОДНОСИ СА ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА
189

258

Односи са Чехословачком: посете и пријеми војних и других делегација и представника (др Бенеш и други) - разни подаци, предаја акредитива,
агремани, аудијенције, персоналне промене у дипломатској служби, контакти са чехословачким друштвима и удружењима - преписка у вези акција и
рада Југословенско-чехословачке лиге (Праг-Београд), приредбе, балови и
сл., молбе за покровитељство, новчани прилози, извештаји и др.
година: 1928-1931,1933-1939.

189

259

Односи са Италијом и Ватиканом: пензионисање генералног конзула
на Ријеци - интервенција арцибискупа (примаса) српског (1928), протоколарна преписка (акредитиви нотификације рођења и смрти и сл., персоналне
промене у дипломатској служби, аудијенције и др.), боравак грофа Ћана у
Београду - програм и други подаци (1937, 1939), ратна штета Примораца порекло и број оштећеника, висина потраживања и сума потребна за ликвидацију (1929), извештаји др Миха Крека о схватању југословенско-италијанских односа од стране италијанских власти у Јулијској Крајини (1937).
година: 1928-1929, 1931-1939.

190

260

Односи са Грчком: протоколарна преписка - аудијенција дипломатских
и других представника, посете значајних личности (програми боравка, путовања и сл.), предаја акредитива, персоналне промене у дипломатској служби
и др.
година: 1928-1930, 1932,1934-1937, 1939.

190

261

Односи са Француском: протоколарна преписка, персоналне промене у
дипломатској служби, нотификације смрти, посете војних и других делегација и представника, програми дочека и сл. (Барту, Франш д Епере, Делбос и
др.), предаје акредитива, аудијенције (подаци о личностима и друго), контакти са француским друштвима и организацијама, Народна француско-југословенска акција и друго (освећење застава, обавештења, извештај и сл.), извештаји домаће и стране штампе о путу кнеза Павла у Париз и Лондон (1935).
година: 1928-1938.
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190

262

Односи са Немачком: протоколарна преписка, предаја акредитива,
аудијенције, персоналне промене у дипломатској служби (обавештења), подаци о дипломатским и другим представницима, "Националсоцијализам, његов програм и проблем незапослености у Немачкој" - извештај (студија) конзула Д. Пантића (1933), писма значајних личности и др., посете и пропутовања истакнутих представника (Геринг, 1935., фон Нојрат, 1937) и друго.
година: 1930-1939.

191

263

Односи са Енглеском: протоколарна преписка - предаја акредитива,
аудијенције и друго, персоналне промене у дипломатској служби (обавештења), посете и писма дипломатских и других представника - разни подаци,
пут кнеза Павла у Лондон (1937) и друго.
година: 1928-1929, 1931-1932, 1935-1937, 1939.

191

264

Односи са Румунијом: протоколарна преписка, писма румунске краљице, посете и путовања значајних личности румунског двора и других румунских представника и делегација (програми, наредбе и слично), аудијенције,
предаја акредитива и друго, изводи из говора кнеза Павла у Букурешту 1936.
и Београду 1937. приликом посете председника Бенеша и састанка Парламентарне Мале антанте (у прилогу: румунско издање "Петите Ентенте Парламентаире 1.12.1936").
година: 1928, 1930-1939.

191

265

Односи са Белгијом: протоколарна преписка - предаја акредитива,
аудијенција, нотификација смрти краља Алберта Трећег, посете, персоналне
промене у дипломатској служби (обавештења) и друго.
година: 1932, 1934-1939.

191

266

Односи са осталим европским земљама:
- Аустрија (1928, 1932-1933, 1935, 1937-1938);
- Мађарска (1929, 1934-1939);
- Албанија (1928-1929, 1932-1933, 1936-1937);
- Пољска (1929, 1931-1938);
- Шпанија (1929, 1932-1935, 1937-1939);
- Данска (1930, 1932, 1938);
- Шведска (1928, 1932, 1938-1939);
- Норвешка (1939);
- Финска (1934-1936);
- Летонија (1928, 1933-1934);
- Литванија (1928, 1937);
- Шпијунска делатност (Мађарска), протоколарна преписка - односи са
представницима политичког и јавног живота, друштвима и организацијама
(посете, аудијенције и др.), агремани, предаја акредитива (аудијенције), персоналне промене у дипломатској служби (обавештења о личностима и земљама) и др.
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ОДНОСИ СА АФРИЧКИМ И АЗИЈСКИМ ЗЕМЉАМА
192

267

- Египат (1930, 1932, 1934, 1936-1937, 1939);
- Турска (1929, 1932-1934, 1936-1939);
- Персија (1930, 1938);
- Јапан (1928, 1930-1931, 1935, 1937, 1939);
- Протоколарна преписка: предаја акредитива, агремани, персоналне
промене у дипломатској служби, аудијенције, одликовања, пријеми, посете
(Џелал Бајар, Исмет Инени, брат јапанског цара) и др.

ОДНОСИ СА САД И ЗЕМЉАМА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
192

268

САД, Бразил, Аргентина, Чиле, Перу: протоколарна преписка - посете
дипломатских представника, представника политичког и друштвеног живота, предаја акредитива, аудијенције, односи са друштвеним и јавним радницима, друштвима и организацијама (разни подаци), прославе наших државних празника у Њујорку - исечци из штампе, говори, преводи чланака и
слично, писмо конзула Јанковића и др.
година: 1930-1935, 1937, 1939.

ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА - ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
193

269

Одликовања страних држављана (заслуге за време и после рата, заслуге у области друштвене и политичке делатности и сарадње, одликовања приликом посета страних војних делегација, војних, дипломатских и других
представника, одликовања приликом путовања краља, краљице и других
чланова краљевског дома, одликовања страних новинара, научника, уметника и др. - молбе, предлози са образложењима, решења о одликовању, изјаве
захвалности и др.).
година: 1928-1939.

194

270

Наши исељеници у разним земљама: подаци о друштвеним организацијама, политичким и другим приликама, прославе и друге свечаности - покровитељство почасно чланство, помоћ исељеничким организацијама, изјаве
саучешћа, честитке, изјаве оданости, посета исељеника домовини, - молбе за
аудијенцију и слично, одликовања наших исељеника, молбе за помоћ и интервенције, кумовања краља, молбе за исељење и др.
година: 1928-1930, 1932-1939.

194

271

Разно: односи са међународним удружењима, организацијама и институцијама, жалбе страних држављана на поступак граничних службеника,
молбе за помоћ, давање помоћи и повластица, разна имовинско-правна потраживања, писма страних држављана, честитке, изјаве саучешћа, захвалности, оданости и сл., молбе за држављанство, осуде и протеривања и сл., изда-
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вање путних и новчаних исправа (пасоши, визе, страна валута и сл.), новчане
и друге пошиљке (пропратна акта курирског и поштанског саобраћаја);
- Правилник о изради и ношењу дипломатско-конзуларне униформе;
- Страна штампа: подаци о редакцијама (односно новинским и другим
агенцијама), новинарима - дописницима и њиховим репортажама, новински
чланци и друго.
година: 1928-1929, 1931-1939.

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
СТРАНАЧКА ДЕЛАТНОСТ, ТЕШКЕ ПРИЛИКЕ У ЗЕМЉИ, СТАЊЕ
И ПРИЛИКЕ У ЦРНОЈ ГОРИ, ЖИВОТ И
ПРОБЛЕМИ ОМЛАДИНЕ И РАДНИКА
195

272

Оптужбе због комунистичке делатности; образложење захтева Божа
Трипала за одобрење оснивање Странке радног народа Југославије
(565/1934).
година: 1929, 1931-1934, 1936-1937,1939.

195

273

Српско-хрватски односи: мишљења и предлози појединаца за њихово
унапређење, процес др Мачеку (одјек у Хрватској) - извештај и мишљење бана Перовића (1933) , франковачко - клерикална делатност у Сењу - мишљење бана Перовића и министра просвете (1934), писмо бана Ружића поводом
пријема Мачековог писма (1937), писма Радићеве сестре (1937) и друго.
година: 1928, 1930-1934, 1936-1937, 1939.

195

274

Политичка делатност странака - разни материјали: Резолуција чланова
Савеза земљорадника Врбаске бановине (171/1933), стање и политичке прилике у Аранђеловцу и Тополи (245/1933), Корошчева жалба поводом хапшења у Словенији (248/1933), велика југословенска манифестација у Бјеловару
- говор др Пера Шоћа (885/1933), извештаји артиљеријског пуковника Владимира Петровића о посети Љуби Давидовићу по налогу кнеза Павла
(1463/1936), отпуштања из службе због страначке припадности и активности
(1929).
година: 1929, 1933-1934, 1936-1938.

195

275

Остали видови политичке делатности: политичке и друге прилике у земљи (захтеви за аудијенцију) - писмо Ивана Хрибара краљу Александру
(428/1933), доставе о политичким приликама и расположењу народа - мишљење В. Лудрејка о протеклим изборима у Дравској бановини (3475/1934),
подаци о антирежимски опредељеним појединцима, протест др Ивана Швегела поводом књиге Луја Адамича "Повратак у домовину" (увреда краља) и
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Швегелово мишљење о приликама у Словенији (корупција политичара) као
и о стању и приликама у Посланству у Буенос Ајресу (1934, 1938);
- подстицање националне и верске нетрпељивости (1928-1929, 1935).
година: 1928-1929, 1931, 1933-1938.
195

276

Извештаји, мишљења и друго у вези политичких и привредних прилика и тешког стања у земљи;
- лоше финансијско стање у Приморској бановини (захтев бана за дотацијама) - политички аспекти кризе (1933).
година: 1932-1936.

196

277

Стање и прилике у Црној Гори: молбе за помиловање, молбе за аудијенцију, молбе за помоћ - регулисање питања помоћи херцеговачким и бокешким устаницима, предлог народног посланика Гавра Милошевића о проглашењу Ловћена за национални храм, прилике у Цетињској општини оставка председника Тома Милошевића, годишња субвенција Барској пловидби ради одржавања саобраћаја дуж црногорске обале - писмо Јована Пламенца, градња чиновничких станова на Цетињу, писмо др Пера Шоћа о приликама у Црној Гори, свечаности шездесетогодишњице ослобођења Никшића - извештај изасланика, адвокат Гавро Милошевић поздравља српско-хрватски споразум и друго.
година: 1928, 1930-1934, 1936, 1938-1939.

196

278

Живот и проблеми омладине - омладинска друштва, удружења и организације:
1) Савез трезвене младежи - организација трезвене југословенске омладине (1929-1932, 1934, 1936-1938).
2) Хришћанска заједница младих људи (1930-1931, 1933, 1935-1939).
3) Организација трговачке омладине:
а) Београдска трговачка омладина (1928-1933, 1935-1938).
б) Српска трговачка омладина - Рума (1934).
в) Крушевачка трговачка омладина (1935, 1938).
г) Нишка трговачка омладина (1937).
4) Новосадска омладина "Карађорђе" (1931).
5) Убска омладина (1931).
6) Омладинско хумано друштво "Радост" - Београд (1932-1933).
7) Југословенска национална омладина (Београд, Сплит, Книн и др.,
1932-1934).
8) Београдска занатлијска омладина (1934).
9) Београдско омладинско братство "Опленац" (1936).
10) Земљорадничка задружна омладина Велике Кикинде (1936).
Друштвене акције, седнице, скупштине, академије, изложбе, јубилеји,
освећења друштвених објеката, славе, помени и сл. - обавештења, позиви,
пропагандни и други програми, молбе за покровитељство, за новчану помоћ,
повластице, аудијенције, извештаји, изјаве захвалности и оданости и др.;

68
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број
фасцикле

бр. јед.
описа

проблем статуса трговачких школа и питања везана за школовање трговачке
омладине (1257/1933);
- подаци о оснивању Трговачке школе у Руми;
- Конгрес југословенске омладине - молба за новчану помоћ
(2320/1933).
година: 1928-1939.
196

279

Живот и проблеми радника:
- делатност Југословенских радничких синдиката: проблеми из радног
односа, акције за помоћ незапосленим радницима (3086/1932, 3186/1933),
Први редовни конгрес ЈНРС-а и свечани концерт - позивнице краљу
(3188/1932), прогони ЈНРС-а - протест и резолуција (956/1933, 4079/1934),
приредбе, концерти, предавања - обавештења и позиви (приходи намењени
незапосленим радницима и рударима), молбе за новчану помоћ и др. (19311934, 1936);
- Југословенска радничка заједница: забаве, приредбе, освећење застава, славе - позиви (са програмом), новчана помоћ, изјаве захвалности (19321937);
- Нишко радничко просветно, спортско и хумано друштво "Јадран":
приредбе, хумане забаве, јубилеји и друге свечаности - обавештења и позиви
(са програмима), молбе за покровитељство, новчану помоћ, аудијенције, одликовања и сл., извештаји о приликама и стању друштва, изјаве захвалности
и др. (1931-1933, 1935);
- "Југорас": забаве, концерти - позиви и сл. (1938-1939);
- остали материјали: жалбе појединаца и радничких делегација и удружења по разним основама (раднице Ријечке фабрике дувана и др.), подаци о
радничким склоништима, фондовима, задругама (за изградњу радничких станова) и сл., молбе за новчану помоћ и покровитељство - хуманитарне акције
(Народни раднички струковни савез за Краљевину Југославију и Централни
одбор за помагање незапослених радника и намештеника), Прва радничкокожарска прерађивачка оператива - позив поводом оснивања (1934) и др.
(1928-1935).

196

280

Националне мањине у нашој земљи: прославе годишњица насељења
немачке мањине, оптужбе због промађарске делатности (3368/1934), прослава 40-годишњице румунског Певачког културног друштва "Доина", русинска
прослава 20-годишњице ослобођења и уједињења (1938) и др.
година: 1930, 1932-1934, 1936-1938.

196

281

Јевреји и противјеврејска делатност:
- шуме у спомен краља Петра Првог и краља Александра у Палестини
(1931, 1934-1935);
- помени и благодарења поводом државних празника (1928, 1931, 19361939);
- освећење домова за сирочад, јеврејског храма у Руми, споменика и
др. - позиви, извештаји и сл. (1932, 1937-1938);

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

69

бр. јед.
описа

- Четврти конгрес Савеза јеврејских вероисповедних општина у Београду и скупштина Савеза циониста у Загребу - позиви (1936-1937);
- прогони из земље (1939);
- одликовања (1935-1936) и др.
година: 1928, 1931-1939.
196

282

Национални и јавни радници - разни материјали:
- жалбе, молбе, препоруке, одликовања и др. (1928, 1930-1934, 19361938);
- избори, наименовања, премештаји и пензионисање лица на значајним
положајима (министри, банови, сенатори, конзули и др.) - препоруке, изјаве
захвалности, обавештења о преузимању дужности, молбе за аудијенцију и
др. (1932-1933, 1935-1939);
- сахране, помени и сл. - одређивање изасланика, слање венаца, извештаји изасланика и др. (1928-1939).
година: 1928-1939.

СОКОЛСКИ ПОКРЕТ И ПРОТИВСОКОЛСКА ДЕЛАТНОСТ
197

283

Соколски слетови: обавештења, позиви, програми, молбе за покровитељство, за новчану помоћ, за повластице (возне, одсуства државних чиновника, помоћ војске и др.), извештаји, изјаве захвалности и оданости;
- Свесловенски слет у Београду (омот бр. 2/1930).
година: 1928, 1930-1939.

197

284

Соколска спортска такмичења, приредбе и јавне вежбе, свечана предаја краљевих награда (дарова) најбољим соколским четама (Мач краља Александра, Сребрени ловоров венац, Сребрни пехар), обавештења о такмичењима, молбе за дарове и препоруке, извештаји и др.; предлог за измену Правилника о Мачу краља Александра (1158/1930);
- Статут о Сребрном ловор-венцу краља Александра (3337/1932).
година: 1929-1939.

198

285

Градња соколских домова: молбе за новчану помоћ, за покровитељство, позиви на прославе и освећења, захтеви и одобрења да домови могу носити имена краља и чланова краљевског дома.
година: 1928-1939.

199

286

Соколске заставе: молбе за кумовање краља соколским заставама, даривање и освећење застава (краћи осврти о историјату и делатности друштва), извештаји са свечаности освећења приликом јубиларних прослава,
прослава народних и државних празника, откривање споменика, соколских
слетова, освећење домова и др. даривање, освећење и кумовање заставе соколском друштву у Буенос Ајресу (1867/1937).
година: 1928,1930-1939.
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200

287

Прослава државних празника (Видовдана, Уједињење и др.), јубиларне
соколске прославе, разне свечаности (академије, концерти, приредбе, изложбе и сл.) уз даривање и освећење застава и сл., молбе за покровитељство,
обавештења, позиви, извештаји.
година: 1928-1939.

201

288

Остали материјали:
1) Подизање споменика, спомен плоча и сл. Краљу Александру и др. молбе за одобрења, освећења, свечаности, позиви, извештаји и др. (19291930, 1933-1939);
2) Публицистичко-пропагандно-литерарна делатност - разна обавештења са прилозима (1930, 1933-1935, 1937-1938);
3) Пољопривредни и други течајеви - просветно-пропагандна активност соколских организација (1929, 1935);
4) Противсоколска делатност - жалбе соколских организација на представнике власти, сукоби са католичким клером (1929, 1932-1933, 1936-1937);
5) Годишње скупштине Савеза сокола - обавештења (1931, 1935-1939);
6) Изјаве оданости, верности и захвалности - телеграми и сл. (1935,
1937-1938);
7) Разно: молбе соколских делегација и појединаца за аудијенцију, за
интервенције, препоруке, помиловања и сл., поклони краљу и члановима
краљевског дома из земље и иностранства, извештај о пријему чланице Сокола на Конгресу ратника у Француској, молбе за кумовање краља деци чланова Сокола, Декларација Соколске жупе Мостар, предлог Југословенског
соколског савеза из Љубљане за решавање питања наших исељеника у Немачкој, Холандији и Белгији и др. (1928-1939).

РУСКИ ЕМИГРАНТИ У НАШОЈ ЗЕМЉИ
202

289

Руска удружења и организације:
1) Удружења, савези и организације бивших руских официра, ратника
и инвалида.
2) Културно-просветна друштва и удружења, хуманитарна и струковна
друштва и друге организације емиграната.
3) Руско соколско друштво.
4) Руски уметници и њихова удружења.
Молбе за покровитељство, за аудијенцију, за помоћ, изјаве захвалности и оданости, изјаве саучешћа, помени, акције за подизање споменика,
прославе, свечаности, приредбе, конгреси, скупштине - обавештења, позиви
и др.
година: 1928-1939.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

71

бр. јед.
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203290

Руски емигранти - остали материјали:
1) Молбе за запослење, премештај, реактивирање и др. (1928, 19301934, 1937-1938).
2) Молбе за новчану помоћ (1928-1939).
3) Књижевна, публицистичка, издавачка и научна делатност - молбе за
помоћ, посвете краљу, писмо Мерешковског - помоћ ради издавања књиге
(800/1935), жалбе проф. Београдског универзитета инг. Алексија Шеншина А. Димитријевићу и министру просвете Р. Станковићу због повреде "националног самољубља" (од стране министра Станковића) и тешког и нерегулисаног положаја руских научника у Југославији (захтев за аудијенцију код
краља, 1933), 1928, 1930-1931, 1933-1938.
4) Руске школе, интернати и корпуси (војне гимназије) у земљи и иностранству - молбе за покровитељство, за помоћ, за стипендије, давање помоћи, изјаве захвалности, школске забаве и приредбе - обавештења, позиви,
прилози краљице и краља;
- извештај Руско-српске женске гимназије у Београду за 1933/1934.
(2965/1934);
- прослава 100-годишњице Императорске високе академије права,
1324/1935 (1929-1939).
5) Руска црква у емиграцији - молбе за новчану помоћ, акције за подизање храмова, капела и сл., прилози црквама, посете свештених лица, одржавање служби благодарења, помена, честитке краљу и члановима краљевског
дома, изјаве захвалности, саучешћа и др. (1929-1939).
6) Разно: погреби и помени истакнутих емиграната, молбе за кумовања, за добијање држављанства и улазак у земљу, за аудијенцију, честитке и
поклони краљу и члановима краљевског дома, мишљења и предлози појединаца о рестаурацији руске империје, захвалница краљу због непризнавања
Совјетске владе (3913/1934). Пројекат о стварању Транс-дунавске линије
(621/1934) и др. (1929-1939).

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
204

291

Смрт краља Александра: обавештења и извештаји друштава и удружења, општина и појединих грађана о полагању венаца на краљев гроб, поклонственим депутацијама Опленцу, одржавању комеморативних седница, годишњих помена, оснивању хуманитарних фондова, подизању и освећењу споменика и спомен-плоча, поклонствене депутације из иностранства, подизање
споменика у Румунији и Француској, преписка са Посланством у Паризу око
поруџбине краљеве посмртне маске (590/1934, 1121/1937) и др.
година: 1934-1937.

205

292

Спискови бановинских, среских, општинских и других поклонствених
депутација - подаци о стању и приликама у крајевима из којих долазе депутације, о циљевима, личностима и сл., програми дочека и др.
година: 1929-1930.
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293

Листе аудијенција у Двору.
година: 1930-1932.

206

294

Подаци о личностима предвиђених за пријем у аудијенцију приликом
краљеве и краљичине посете Загребу.
година: 1930-1931.

207

295

Прославе државних и народних празника, јубиларне прославе насеља позиви, молбе за покровитељство и др.
година: 1929, 1931-1939.

207

296

Давање имена краља и чланова краљевског дома (углавном) улицама,
путевима, трговима, обалама, предграђима, насељима, општинама и др. молбе за одобрење;
- записник са редовне годишње скупштине Савеза градова Југославије
(2571/1933);
- захтеви грађана Прокупља за установљење окружног суда (937/1931).
година: 1929-1934.

207

297

Остали материјали:
1) Жалбе појединаца (углавном) против представника месних власти и
органа (1930, 1932-1937).
2) Поздравни телеграми новоизабраних општинских одбора краљу.
3) Преписка Двора са Централним пресбироом - посете страних књижевника, публициста и др., сарадња у вези објављивања информација, постављења аташеа за штампу при нашим дипломатских представништвима у
иностранству - молбе и др. (1929-1930, 1932, 1934-1939).
4) Разно: Хрибарово писмо о значају Београдске тврђаве (1922), краљев пут у Требиње (1932), часници и одбори Сената - састав и др. (19311933), неважећа вињета Маршалата - употреба (1934), реклама публикације
против пушења - жалба на поступак Маршалата (1936), о регентству кнеза
Павла (1937), молба за помоћ гардисте повређеног 1921. приликом атентата
на краља Александра (1938), родослов параћинског војводе Илије Барјактаревића (1939) и др. (1922, 1931-1934, 1936, 1938-1939).

ЖИВОТ И ПРИЛИКЕ НА ДВОРУ
КУМОВАЊА
208

298

Молбе краљу за кумство, прихватање кумства, одређивање изасланика,
молбе кумчади за запослење, молбе за помоћ и сл.
година: 1928-1931.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

209

73

бр. јед.
описа

299

Молбе краљу за кумство …
година: 1932-1934.

210

300

Молбе краљу за кумство …
година: 1935-1937.

211

301

Молбе краљу за кумство …
година: 1938-1939.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
212

302

Поклони, понуде и откупи из земље и иностранства:
1) Песнички састави посвећени краљу и члановима краљевског дома
(1928-1935).
2) Посвете музичких композиција (1928-1930, 1933-1934, 1937).
3) Поклони уметничких, музејских, занатских и других предмета
(оружје, накит, стари новац, народна ношња, везови, талисмани, слике и др.)
- писма дародаваца, изјаве захвалности и др. (1928, 1930-1938).
4) Поклони албума, мапа, споменица, плакета, календара и сл. (19281938).
5) Остали поклони и пошиљке из земље и иностранства (1929-1939).
6) Откупи књига, слика, фотографија и др. (1930-1933, 1935-1937,
1939).

213

303

Дворски лиферанти у земљи и иностранству: молбе за доделу титуле и
дипломе дворског лиферанта, додељивање титуле, наплата таксе, давање помоћи у виду кредита и др.
година: 1928-1931.

214

304

Дворски лиферанти …
година: 1932-1935, 1937-1939.

215

305

Дворски балови и пријеми: спискови лица из ресора државне управе,
привредних и друштвених организација, културних и других јавних институција, представника јавног и политичког живота, страних дописника, дипломатског кора, дворских лифераната, значајних личности, музичара, сликара,
вајара, лекара, свештенства и др., која треба да буду позвана, позивнице, извињења и др. (1930-1932);
- ручак у Скопљу - позиви, прихватања, извињења и др. (1934).

74

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр. јед.
описа

216

306

Спискови лица која су долазила у обзир за позив на пријеме приликом
краљевих путовања по земљи, као и на дворске забаве и балове (извињења и
др.).
година: 1922-1929.

217

307

Подаци о члановима краљевског дома:
- хартије од вредности, подаци о маси краља Александра (1934, 19371938);
- лечење краљице Марије у Швајцарској - писмо пуковника Погачника
(1938);
- школовање краља Петра - извештаји, наставни програми, препоруке
за наставно особље, наименовање наставника и сл. (1936-1938);
- разни подаци о боравку принца Ђорђа у Топоници - писмо бившег
жандармеријског капетана Милорада Кукића (1928), некоректно понашање
управника Болнице у Топоници (1929), досије о болести принца Ђорђа - захтев Маршалата (1930) и др. (1928-1930, 1932-1933);
- кнез Александар - школовање у Енглеској (1936);
- долазак кнеза Арсена у Београд - обавештења (1935) и распоред кнежевог погреба (1938).
- дворска жалост поводом смрти књегиње Анастасије - наредба (1935).
година: 1928-1938.

217

308

Путовања краља и чланова краљевског дома у земљи и иностранству:
- бање, летовалишта, боравак на имањима и др.;
- међусобне родбинске посете (Румунија, Грчка и др.);
- приватне посете Аустрији, Немачкој, Италији, Француској, Енглеској, Бугарској и Турској (лечење, школовање деце итд.);
- програми и организација путовања, дочеци, испраћаји, визирање пасоша, подаци о пратњи, извештаји, обезбеђење и др.
година: 1928-1939.

218

309

Дворска библиотека: попуњавање библиотеке путем поклона, набавки
и откупа из земље и иностранства (књиге, листови, часописи и др.).
година: 1928, 1930-1939.

218

310

Молбе за пријем у службу на Двору, постављења, премештаји, ангажовање официрског, жандармеријског и војничког кадра, одсуства и боловања,
оцене службеника, додела титуле дворског лекара др Карлу Радоничићу због
успешног лечења краљице (1187/1935) и др.
година: 1928-1935, 1937-1938.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

218

75

бр. јед.
описа

311

Разни материјали:
1) Набавке из иностранства - понуде, поруџбине и др. (1928-1929,
1933, 1937);
2) Преписка са Тони Сирмајем - набавке, исплате и сл. (1931, 1936,
1938);
3) Организација и учешће у дворским лововима - прилог часопис "Wild
und Hund" из 1933 (1930-1931, 1933);
4) Акта, расписи, упутства и наредбе (1928-1933, 1936-1939);
5) Разно: славе, венчања, балови, позоришта, изложбе и др. - слање
изасланика, посете чланова краљевског дома и др. (календар важних датума
1928);
- аудијенције и пријеми на Двору - обавештења Маршалата (19291930).
година: 1928-1930, 1932, 1935.

ПОЛИТИЧКЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРОСВЕТНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У МАКЕДОНИЈИ И КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
И ОДНОСИ СА БУГАРСКОМ
219

312

Односи са Бугарском, сузбијење пробугарске делатности (1931, 1939)
и осуда због припадности "Младешкој македонској тајној револуционарној
организацији" (1936).
година: 1931-1939.

219

313

Привредне прилике у Македонији:
- градња привредних зграда, електричних централа, водовода - освећења, изасланици, градња занатских домова, помоћ сиромашним занатлијама,
потпора заслужним грађанима, представка произвођача дувана (1933), експлоатација бањских извора у селу Пројевцу код Куманова (1934), отварање
пруге Велес - Прилеп - извештај изасланика (1936), представка Љубише Прапорчетовића о исплати државних бонова (1937), Резолуција Културне лиге у
Скопљу о питању опијума (1939) и др. (1929, 1934, 1936-1939);
- аграрна политика у Македонији: додела и одузимање земље, рад на
елаборату о економско-привредном стању (питање земље и др.) и др. (19281929, 1933-1934, 1939).

220

314

Развој школства у Македонији: молбе за помоћ у школовању, за изградњу школа и домова и пријем у домове (интернате) и ђачке трпезе, школске прославе и свечаности, постављења, премештаји и разрешења наставника, учитеља и професора) и др.
година: 1929-1939.

220

315

Друштва и удружења: молбе за помоћ, изјаве захвалности и оданости,
прославе и свечаности - молбе за покровитељство, позиви на учешће и др.
година: 1929-1939.

76

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр. јед.
описа

221

316

Македонија - разни материјали:
1) Односи са црквом - молбе за помоћ ради подизања цркава и манастира, освећења, јубиларне прославе, прелази из католичке у православну вероисповест, "Преглед кривица јеромонаха Сергија Јокића" (1932), додела земље, помени краљу , отварање медресе у Скопљу и др. (1929-1939).
2) Војска и односи са војском: изградња официрског дома у Битољу,
славе и јубилеји, освећење застава - позиви, одржавање конгреса, жалбе војних лица и др. (1929-1934, 1936-1938).
3) Подизање и откривање споменика палим ратницима, прославе ослобођења градова и др. (1929-1931, 1934-1939).
4) Молбе за пријем у службу, постављења, премештаји, разрешење,
пензије, инвалиднине, одликовања - спискови и др. (1929, 1932-1939).

222

317

Македонија - разни материјали:
1) Молбе за помоћ (1931-1939).
2) Молбе за помиловање (1929, 1934).
3) Молбе за аудијенцију (1929-1931, 1934-1939).
4) Молбе за кумовање краља (1934-1939).
5) Градња болнице у Куманову, освећење новоизграђеног лекарског
дома у Скопљу, Хируршко-гинеколошког павиљона у Скопљу и болнице и
цркве у Демир-Капији (1933, 1937-1938).
6) Разни поклони краљу: књиге, листови (јубилеји), часописи, уметнички предмети и сл. (1929-1930, 1932-1936).
7) Остали материјали: политичке прилике у Куманову - комунистичка
делатност и др., разне молбе и жалбе и др. (1932, 1934, 1938).

222

318

Политичке, економске, просветне и верске прилике на Косову и Метохији: поверљиви извештаји о догађајима у Ђаковици и њеној околини - проалбанска делатност и друго (1933), писмо сенатора П. Костића у вези делатности полицијских органа у Подгорском срезу и извештаји министра унутрашњих послова Живојина Лазића (1933), пуштање у саобраћај пруге Косово
Поље - Пећ - извештај изасланика (1936), освећење темеља нове зграде гимназије у Приштини - извештај (1938), разне молбе и жалбе и др.
година: 1929-1931, 1933-1939.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ, ГИМНАЗИЈЕ
И ДРУГЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
223

319

Градња и оправка основних школа: молбе за подизање школа, за новчану помоћ при градњи, новчани прилози, освећења темеља - обавештења,
позиви, молбе за покровитељство и др.
година: 1929-1936, 1939.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

77

бр. јед.
описа

223

320

Молбе за помоћ у школовању, награде краља најбољим ученицима у
новцу, књигама и др.
година: 1929-1934, 1936-1937.

223

321

Ђачка и учитељска удружења: годишње скупштине, конгреси, славе,
прославе, јубилеји, приредбе - позиви, извештаји изасланика, молбе за покровитељство, новчани прилози и др.
година: 1929-1939.

223

322

Постављења, премештаји, отпуштање, пензионисање, одликовања учитеља - молбе, жалбе и слично.
година: 1928-1937.

224

323

Отварање, затварање и укидање школа: освећења - обавештења, позиви, молбе за покровитељство, извештаји изасланика, молбе и жалбе у вези
укидања школа и др.
година: 1928-1939.

224

324

Захтеви и одобрења да школе могу носити имена краља и чланова краљевског дома.
година: 1928-1932, 1934.

ГИМНАЗИЈЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ
И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
225

325

Градња гимназијских зграда: забаве у корист подизања, освећење темеља и др. - Беране, Загреб, Цетиње, Крушевац (1929-1930, 1935-1936);
- отварање, затварање и укидање школа: молбе, жалбе, представке за
измене статуса, свечана отварања - обавештења, молбе за покровитељство,
новчани прилози, извештаји изасланика и сл., Славонска Пожега, Глина код
Сиска, Куршумлија, Сремска Митровица, Огулин, Лозница, Беране, Даниловград, Никшић, Птуј, Копривница, Пирот, Мурска Собота, Београд, Алексинац, Ниш, Шибеник (1929-1932, 1934-1935, 1937);
- јубиларне прославе и свечаности (Велико Градиште, Цетиње, Београд, Крагујевац, Нови Сад, Зајечар, Шабац, Чачак, Загреб, Неготин, Тузла) обавештења, позиви, новчани прилози, извештаји изасланика и др. (1930,
1932-1934, 1936-1939);
- Захтеви и одобрења да гимназије могу носити имена краља и чланова
краљевског дома (1930-1931, 1933).

225

326

Молбе за помоћ у школовању, за пријем за краљеве питомце, за доделу
стипендија, за набавку књига, обуће, одеће и сл.
година: 1930-1935, 1937-1939.

78

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр. јед.
описа

225

327

Ђачка и професорска удружења - Југословенско професорско удружење: годишње скупштине, славе, забаве, приредбе и отварање склоништа обавештења, позиви (са програмима), молбе за покровитељство, новчани
прилози, изјаве захвалности, извештаји изасланика и др.
година: 1929-1938.

225

328

Гимназије - остали материјали:
- постављења, премештаји, отпуштање, пензионисање наставника молбе, жалбе и сл.; мишљење министра просвете о пензионисању професора
Радоја Кнежевића, 1937 (1929, 1931, 1936-1937, 1939);
- разно: кажњавање ученика - молбе, жалбе, образложења и сл., преписка око дозволе за ношење симбола гимназије - кокарди, захтев Гимназије у
Котору да се због месних прилика предавања држе само пре подне и др.
(1929, 1932, 1934, 1936).

226

329

Средње стручне школе (учитељске, грађанске, техничке, занатске, пољопривредне, домаћичке, бабичке и нудиљске школе, Државна саобраћајна
железничка школа и др.): молбе за помоћ у школовању, за пријем за краљеве
питомце, за изградњу и отварање школа, подизање домова, јубиларне прославе и свечаности, славе и приредбе - обавештења, позиви, новчани прилози, извештаји изасланика, кратак преглед стања грађанских школа у вези са
Законом о грађанским школама (137/1931).
година: 1928-1939.

226

330

Дом краља Александра у Београду: молбе за пријем, свечаности, прославе и сл. - позиви, обавештења и друго.
година: 1929, 1933-1939.

СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ - СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ, ШКОЛОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ, ПРИЈЕМ У ДОМОВЕ, СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
227

331

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (1928-1939) и студија и усавршавања у иностранству (1931-1934, 1936-1939).
година: 1928-1939.

228

332

Студентска друштва и удружења (и потпорни фондови) у земљи и иностранству: молбе за новчану помоћ, за покровитељство, изјаве захвалности и
оданости, забаве, славе и прославе и сл. - обавештења, позиви и др.
година: 1928-1939.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

228

79

бр. јед.
описа

333

Остали материјали:
1) Студентски домови и лечилишта: молбе за помоћ ради подизања домова, освећења домова, молбе за пријем у домове (1928-1934);
2) Студентске екскурзије - молбе за помоћ (1928, 1931, 1933-1934,
1938-1939);
3) Награђивање студената - светосавски темати и др. (1929, 1933);
4) Посете страних студената нашој земљи и сл. (1933, 1936).

АКАДЕМИЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТИ, МУЗЕЈИ,
БИБЛИОТЕКЕ, ПОЗОРИШТА
229

334

Академије: Српска краљевска академија - свечани годишњи скупови,
50-годишњица оснивања - обавештења, позиви (са дневним редом и програмима предавања, извештаји изасланика и др.);
- молба Александра Белића за аудијенцију И. Буњина код кнеза Павла,
одликовање и др. (1937);
- стање и делатност Краљевог фонда - писма председника Академије Б.
Гавриловића (1937) и др. (1929, 1931-1938);
- Југословенска академија знаности и умјетности: свечани годишњи
скупови - обавештења, позиви (са програмом), извештаји изасланика.
- прослава 50-то годишњице Штросмајерове галерије, Штросмајеровог
дана и 100 годишњице хрватског Препорода - молба Академије за покровитељство, извештај изасланика и слично (1929, 1932-1934, 1936-1938).

229

335

Универзитети и научне институције: оснивање, подизање и распоред
појединих факултета - молбе и образложења;
- свечана отварања, јубилеји личности и институција, одликовања,
професорске кандидатуре, сахране и помени - обавештења, позиви и сл.;
- стање на Љубљанском универзитету и статус његовог особља;
- полицијски извештаји (саслушања) о антимасонском предавању ("Црне странице културне прошлости") професора Теолошког факултета у Загребу др Александра Гаса, са политичким алузијама на савремена збивања - писмо бана Перовића (1933);
- промоција др Корошца на Љубљанском универзитету (1939) и др.;
- Светосавски темати;
- остали материјали: почетак рада Геолошког института у Београду - обавештење (1930), о свечаној седници Француског института Београдског универзитета у спомен Виктора Берара, посета групе француских студената Европског
универзитетског удружења, студентска акција за оснивање Универзитетске библиотеке у Љубљани, питање пријема на наше универзитете наше омладине из
САД, рад Универзитетског камерног музичког удружења - молба за помоћ, прослава Николе Тесле у Београду и др.
година: 1930-1939.
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229
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Музеји: Етнографски музеј у Београду - изјава захвалности на старинском појасу - поклон кнеза Павла (2641/1931);
- Библиотека и музеј Града Београда: изложбе, јубилеј - свечана Академија, отварање нове зграде и читаонице и др.;
- Музејско друштво у Нишу: сарадња сељака на археолошким испитивањима;
- Музеј Матице српске у Новом Саду: отварање (1933);
- Музеј кнеза Павла: излагање Мирослављевог јеванђеља, понуде и поклони уметничких дела и предмета, изложбе и др.;
- Војни музеј у Београду: отварање (1937);
- питање наслеђа предмета и драгоцености бивше црногорске династије (2185/1938);
- понуда кнеза Данила за откуп његове збирке оружја - прилог списак
(276/1939) и др.;
- двоброј "Лига народа" посвећен Рериховом делу (2204/1933).
година: 1931-1939.
Библиотеке, књижнице и читаонице:
- новчана помоћ, јубилеји - молбе за покровитељство;
- додела просторија за библиотеку у Дубровачком двору;
- понуда за откуп Мисалле глаголитицум кнеза Хрвоја, штампаног у
Бечу 1891. године (617/1938) и др.
година: 1929-1930, 1933, 1936-1939.

229

338

Позоришта: Народно позориште у Београду - јубилеји, забаве и сл. обавештења, позиви, новчани прилози, одликовања и др.;
- молбе за службу и ангажман, жалбе због отпуштања и др.;
- новчана помоћ члановима и прилози за поједине представе;
- мишљења о могућности пласмана оперских остварења, ангажмана
страних уметника и позоришних стручњака и др.;
- подаци о репертоару;
- свечано отварање обновљене зграде на Врачару (1937);
- приказивање Коктоових "Страшних родитеља" - Љотићев протест
(1939) и др. (1928-1930, 1932, 1934-1939).
Остала позоришта и позоришне трупе: Народно позориште на Цетињу
(1931), Народно позориште у Крагујевцу (1935), Народно позориште у Нишу
(1939) - свечана отварања нових зграда, прославе обавештења, позиви, извештаји изасланика и др.;
- Народно позориште у Сарајеву (1931), Академско позориште у Београду (1932), Аматерско позориште у Београду (1936) - јубиларне прославе обавештења, позиви, новчани прилози;
- Повлашћено народно позориште у Сењу - молба за помоћ и додела
помоћи (1933);
- Прво повлашћено дечје позориште "Гинић" у Београду - позив краљевићима (1934);
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- Народно позориште у Бања Луци - откривање попрсја краља Петра
Првог - обавештење, позив, извештај изасланика (1937);
- расписивање конкурса за израду идејног пројекта зграде државне
опере у Београду - молбе др Миха Крека за мишљење кнеза (1939) и др.
(1931-1939).
Удружења глумаца (Београд, Загреб, Љубљана), Потпорна задруга особља Народног позоришта у Београду, Позоришна концертна агенција и др.:
организовање приредби, представа, концерата и сл. у корист потпорних фондова и др., јубилеји, скупштине, конгреси, славе и сл.; одликовања, ангажовање страних уметника - обавештења, позиви, новчани прилози краља, молбе
за помоћ и покровитељство, извештаји изасланика и др. (1928-1932, 19341939).
Остали материјали: јубилеји - писма, позиви уметника и организатора,
програми, одликовања и др., молбе за интервенцију у вези ангажмана, за помоћ, изјаве захвалности, хонорари за учешће у представама на Двору и др.
(1928-1932, 1934-1938).

ЦРКВА И ОДНОСИ СА ЦРКВОМ
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
ГРАДЊА, ОПРАВКА, УРЕЂЕЊЕ, И
ОСВЕЋЕЊЕ ЦРКАВА И МАНАСТИРА
230

339

Градња цркава - молбе за помоћ, позиви на свечаности и сл.: Радовање
- Велико Орашје (1928), Храм на Дорћолу - Београд, Српски Челинц - Срез
бањалучки, Рогојевац - Гружа (1929), фрањевачка црква у Београду, саборни
храм на Цетињу, Масловари - Срез которварошки, Хум - Ниш, Делиград
(1930), Марков храм у Београду, Мојсиње - Срез љубићки (1931), Љубљана,
Јаребичка црква - Срез јадарски (1932), Црква Св. Богородице у Београду
(1933), Мојсиње - Срез љубићки, Рогача - Срез космајски, Прибој, Блаце Срез прокупачки, Марибор, Руско Село - Срез Јаша Томић, Александров Гај,
Саборни храм на Цетињу, Стајићево - Велики Бечкерек (1934), Црква на Булбудеру у Београду, Дебрц - Шабац, Поповача (Савска бановина), Рајево Село
- Срез Жупања (1935), Суботица - Колонија Хајдуково, Дубаљ - Срез мачвански, Жарково - Срез врачарски (1936), Брадина - Коњиц, Котеж Франша Депереа у Београду, Кленак, Раковица - Београд (1937), Ново Сарајево, Лазаревац, Радинац - Смедерево (1938), Светосавски храм у Београду, Сплит, Вртиште - Срез нишки (1939).
Оправка и уређење цркава, поклони краља у опреми, освећење обновљених цркава (молбе за помоћ):
Храм Александра Невског у Београду, Рожат - Дубровник (1928), Самодрежа на Косову (1930), Свети Успенски храм у Панчеву (1931), Ножица Лијева Ријека, Вис (1932), Храм Александра Невског у Београду, Таково,
Блед, Лички Осик (1933), Вазнесенска црква у Београду, Мостар (1935),
Штросмајерова катедрала у Ђакову - освећење оргуља 1936, (писмо бискупа
др Акшамовића), фрањевачка црква у Београду, Вазнесенска црква у Београду (1937), катедрала у Сплиту (1938).
Освећење цркава - позиви, слање изасланика, подношење извештаја:
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Требиње (1928), Младеновац, Дрежник - Ужице, Качаник, Мало Крчмаре - Срез лепенички, Кнежево - Барања (1939), Подујево, Мрзеница - Сталаћ, Барбатовац - Срез прокупачки, Стањанци - Срез нишки, Власе - Срез
пчињски, Дувно, Прељина, Хум - Ниш, Јовац - Срез пољанички, Вучак Срез расински, Потијски Свети Никола, Храм Александра Невског у Београду (1930), Скорица - Срез Ражањски, Рибаре - Срез хомољски, Стречање Пљевља, Каменари - Срез расински, Милутовац - Срез трстенички, Доње Комарице - Срез крагујевачки, Кукаљин - Срез расински, Чукојевац, Појатиште
- Урошевац, Црква у Дечачком семеништу у Загребу - писмо надбискупа Бауера, Чапљина, Брањица - Гружански срез (1931), Чукарица - Београд, Црник
- Срез малешки, Стојник - Срез космајски, Храм Светог Саве у Цељу, Велики Поповац - Срез деспотовачки, Крупањ, Калудра - Срез прокупачки, Двориште - Срез деспотовачки, Сињ, Горња Мутница - Срез параћински (1932),
Сибница - Срез космајски, Исток, Пресека - Срез качански, Сабанта - Срез
левачки, Салник - Срез крижевачки, Рековац - Срез левачки, Врановац - Срез
белички, Урошевац, Велика Греда - Вршац, Београд ("Покров Св. Богородице"), Ужичка Пожега, Кумарево - Лесковац, Дворан - Срез подгорски, Ћуковац - Топлица (1933), Бреза - Срез височки, Врчин - Београд, Тумчевиште Срез полошки, Опленац, Рожај, Ариље, Александров Гај, Масловаре (1934),
Блаце - срез прокупачки, Велики Лаоле - Срез дренички, Секурич - Срез левачки, Бунарџик - Скопље, Александров Гај - Срез вршачки, Ариље, Рогача Срез космајски, Руско Село - Срез Јаша Томић, Копривница - Срез крајински, Мојсиње - Срез Љубићки, Табановац - Куманово (1935), Беле Воде Срез Расински, Велики Поповац - Срез млавски, Црква на Булбудеру у Београду, Бреза, Д. Бранетић - Озрен, Хоргош - Сента, Врдила - Краљево, Дворани - Срез Расински, Црква на Топчидерском брду, Ропочево - Срез космајски, Добановци, Срез земунски, Љубљана - православна црква Св. Ћирила и
Методија (1936), Доња Сабанта, Бистрица - Срез млавски, Опарић - Срез левачки, Грделица, Буровац - Срез млавски, Батуси - Срез грачанички, Брусница - Босански Брод, Мозгово - Срез Алексиначки, Десимировац - Крагујевац,
Суботинац - Срез алексиначки, Велики Крчимир - Срез нишки, Вочковија Срез доњополошки, Шаркамен - Срез крајински, Милошево - Срез белички
(1937), Жарково, Илијаш, Вучје - Лесковац, Рабеновац - Срез левачки, Мајковац - Вировитица, Крушар - Срез раванички, Свиланово - Срез дежевски,
Добој - прилог Споменица жртвама интернираним од 1915-1918; Ратари Срез јасенички, Бочиња - Маглај, Пецка - Срез азбуковачки, Џитољ - Срез
добрички (1938), Врбовац - Смедерево, Колонија војвода Степа, Бања Лука,
Подринска Митровица, Гарево, Миљевина - Срез фочански, Лапље Село Срез грачанички, Равна Река - Врање, Драјинци - Срез сврљишки, Радинац Смедерево, Цветојевац - Срез крагујевачки, Рудине - Ниш, Жировница Ниш, Шилопај, Крагујевац, Бумбарево Брдо, Бачина, Ниш, Брадина - Мостар, Витомирице - Косовска Митровица, Сушак, Дервента (1939.

231

340

Оправка и уређење манастира - молбе за помоћ, славе, јубилеји, позиви краљу и др.:
Манастир на Корчули - помоћ (1928), откуп имања манастира Прасковице - Свети Стефан (1934), Високи Дечани - питање земљишта (1928), Раваница - позиви на славу (1929-1934, 1938), Хилендар - помоћ - мишљење Јосифа Михаиловића, председника Скопске општине, о Хилендарском питању
(1933); остали манастири: Савина - слава (1930), Каленић - писмо краљу
(1930), Жупа никшићка - аудијенција (1931), помоћ (1932), Св. Роман - позив
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за краљеву посету, Манасија - освећење конака (1932), Грачаница - молба
старешине за помоћ, Св. Тројица код Пљеваља - накнада дуговања, Цетиње откуп земљишта (1933), Св. Богородица - Матејиче - дар од 10.000 динара,
Каленић - позив (1934), Велућа код Трстеника - молба за аудијенцију (1936),
Св. Петка код Сићева - аудијенција, Женски манастир у Петровграду - помоћ
(1938).
231

341

Набавка црквених звона - поклони, освећења и др.: Мало Крчмаре
(1928), Дубровник (1929), Бјелоши код Цетиња, Брезовео Поље - Брчко
(1934), Св. Тројица у Тавни - Срез зворнички, Мрчајевци - Срез љубићки
(1935), Кучково - Срез скопски (1936), Бијело Поље код Мостара (1937), Борча, Велики Гај - Срез вршачки (1938), Кочане, Горњи Драгаљевац - Срез бијељински, Старо Нагоричане, Вуковар (1929).

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
231

342

Црквене славе и јубилеји: прославе државних и народних празника,
позиви, извештаји изасланика и др.
година: 1928-1939.

231

343

Сахране истакнутих свештених лица (болест и смрт патријарха Варнаве).
година: 1931, 1933, 1935-1938.

231

344

Верска и црквена удружења: молбе за помоћ, славе, скупштине, јубилеји и др.
година: 1929, 1931-1939.

232

345

Верске заједнице у земљи:
1) Муслиманске верске институције: молбе за аудијенцију, за помоћ,
градња џамија, славе, освећења, устоличења (позиви) и др. (1930-1932, 19341935, 1938).
2) Евангелистичка хришћанска црква А. Б. : молбе за помоћ, славе,
устоличења - позиви (1928, 1931-1933, 1936, 1938).
3) Јеврејска верска заједница: свечаности, конгреси, сахране - позиви
(1929-1935).

232

346

Персонална проблематика:
1) Избори и устоличења црквених великодостојника (1930-1934, 19371939).
2) Одликовања свештених лица (1931-1933, 1935, 1938).
3) Кривице свештених лица (1929, 1932-1934).

84

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр. јед.
описа

4) Молбе свештених лица за помоћ и интервенције бискупа др Акшамовића.
232

347

Разно:
1) Градња и освећење капела (1932-1933).
2) Верске школе: извештаји о стању Фонда ученика Богословије у
Призрену, педесетогодишњица уједињења фрањевачких средњих школа у
Босни и Фрањевачке гимназије у Високом (1931-1933).
3) Поклони свештених лица краљу (1935, 1939).
4) Молбе за аудијенцију (1928, 1931-1939).
5) Везе са иностраним црквама (1932, 1935-1936).
6) Посете светом гробу у Јерусалиму (1930).
7) Списак затворених Назарена у земљи.
8) Дом Св. Терезије за запуштену децу у Загребу - молба за помоћ
(1932), писмо др Воје Кујунџића са брошуром "Римска црква и спаљивање
мртвих", Сернецово писмо министру Лазићу и његово негативно мишљење о
раду др Гривца на унијаћењу (1933), неколико бројева часописа "Духовни
живот" (1931-1932) и др.

ВОЈСКА И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ
ВОЈНА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
233

348

Војна и полувојна друштва и удружења:
1) Удружење четника: забаве (у корист ратне сирочади), прославе, јубилеји, славе, освећење застава и друге националне манифестације - обавештења, позиви, молбе за покровитељство, кумовање, новчани прилози и сл.,
изјаве захвалности и оданости, извештаји и други подаци о четничким удружењима и њиховој организацији и др. (1929-1939).
2) Удружење ратних инвалида: интервенције, молбе за помоћ, давање
помоћи, свечаности, помени и сл., годишње скупштине, подаци о инвалидским фондовима и др. (1928-1939).

234

349

Остала друштва и удружења:
1) Удружење резервних официра и ратника (1929-1939).
2) Савез добровољаца и друге организације добровољаца (1928-1939).
3) Удружење пензионисаних официра и војних чиновника (1930-1931,
1933-1938).
4) Удружење народне одбране - одбори и пододбори (1930, 1932-1934,
1936).
5) Удружење бранилаца Београда (1930, 1934-1938).
6) Удружење носилаца Албанске споменице (1938-1939).
7) Удружење носилаца Карађорђеве звезде (1935-1938).
8) Удружење носилаца Белог орла с мачевима (1938).
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9) Удружење Солунске ђачке чете (1934).
10) Удружење ратних бегунаца из ропства.
11) Удружење породица погинулих и умрлих официра у ратовима
1912-1918 (1928, 1934).
12) Удружење резервних авијатичара (1930-1931).
13) Удружење ратника спашених са потопљене лађе "Голија" и осталих за време рата (1938).
Прославе, славе, јубилеји - обавештења, позиви, извештаји о раду,
молбе за помоћ, за покровитељство, скупштине и др.
година: 1928-1939.

ПЕРСОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ВОЈНИХ ЛИЦА
235

350

Молбе за премештај, унапређење, реактивирање, женидбу, одсуства, за
новчану помоћ, захтеви за додатак на скупоћу, дисциплински прекршаји, одликовања (жандарми).
година: 1928-1939.

236

351

Постављења, премештаји, женидба, дисциплински прекршаји, пензионисање, реактивирање, пријем у граничну трупу (остала војна лица);
- наредбе и расписи - чување војних исправа, регулисања излазака у
град, ношење униформе, радног времена, понашања на јавним местима, забрана расправљања политичких питања и др.
година: 1928-1939.

237

352

Одликовања војних лица: предлози, молбе, додела и предаја одликовања и диплома и сл.
година: 1929-1939.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
238

353

Војне параде и маневри, откуп зграда за војне потребе, питање скраћења војног рока, израда војне опреме - примедбе на квалитет, освећење првог
авиона израђеног у Југославији (1067/1930), спортска такмичења - обавештења, позиви, награде и сл., посета бродова француске морнарице (1935), војне
и др. публикације - забрана растурања књиге "Горштачка крв Црне Горе
1918-1928", издавање ратног албума, награде у књигама и др., преписка у вези војних проналазака - предлози, понуде, молбе за помоћ, прославе и свечаности, славе, јубилеји - обавештења, позиви, извештаји изасланика и др.,
молбе за пријем у војне школе, сахране и помени, захтеви за исплату имовине реквириране од стране војних власти за време рата и др.
година: 1927-1939.
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ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ У ЗЕМЉИ
ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИНА, САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ, ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, РУДАРСТВО И САОБРАЋАЈ
239

354

Индустрија и њен развој:
- понуда чешке фирме за подизање железаре у Југославији (1810/1930);
- пројекат за подизање индустрије челика у Југославији (1507/1934);
- резолуција радника и грађана Зенице поводом акције у Словенији
против проширења зеничке железаре (2667/1934);
- свечано отварање нове ваљаонице у Зеници - извештај изасланика
(1689/1937 и 1550/1938);
- индустрија мотора А.Д. у Раковици (десетогодишњица) - позив;
- молбе индустријских фирми да на своје производе и амбалажу могу
стављати ликове краља;
- делатност инжињера Васе Ристића на електрификацији земље - план
електрификације Шумадије (1932);
- свечано пуштање хидроцентрале у Пећи - позив (1934);
- производња стоног уља у Лесковцу - молба за подршку Фабрици
"Митровић и Гичић";
- Фабрика конзерви у Јагодини и Фабрика шећера у Старом Сивцу молбе за помоћ (стечај);
- порез у млинској индустрији - протест;
- случај обрачуна репарација из 1921 и 1922. у београдској текстилној
индустрији;
- прослава 50-то годишњице Творнице предења и ткања памука Дуга
Реса - обавештење, историјат и сл.;
- молба представника индустрије шпирита да се спречи доношење закона којим би се укинуло обавезно мешање шпирита са бензином;
- Фабрика Д.Д. "Титанит" за хемијску индустрију и производњу експлозива - молба за продужење рада;
- освећење и пуштање у погон "Зорке" у Шапцу - извештај;
- јубилеј Фабрике хартије Вапа - обавештење и др.
година: 1928-1939.

239

255

Трговина (унутрашња): Трговачка обртничка задруга у Сплиту - Правила;
- годишње скупштине трговачких комора - извештаји, публикације и
др.;
- молбе и дозволе да поједини трговци могу стављати на производе
етикете са ликом краља;
- Уредба о уређењу обавеза трговаца и занатлија - мишљење др Владе
Марковића (2961/1934);
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- трговачка фирма "Миша Поличевић и ком." (спор око ортачких односа - жалба краља и молба за интервенцију (1927-1928, 1930-1935, 1937-1939).
Трговина (спољна): извоз стоке, воћа и др. - молбе трговаца, извештаји
Уреда за контролу извоза и др.;
- Привилегована а.д. за извоз земаљских производа и "Рекорд-Офис" за
продају нафте и њених деривата - стање, подаци;
- Пројекат Правилника за извознике, реферат о проблему нашег извоза
и др. (1932-1933, 1939).
239

356

Сајмови и изложбе (у земљи и иностранству): отварање-обавештење,
позиви краљу и члановима краљевског дома, молбе за покровитељство, извештаји изасланика, програми и сл.
година: 1928-1939.

240

357

Пољопривреда и шумарство:
- мелиорација Вргорског језера - молба;
- унапређење и развој народне привреде - подаци о пројекту др Франгеша;
- предлог за раскид државног уговора са фирмом "Криваја" - шумска
индустрија а.д.;
- експлоатација шумских подручја - спорови око уговора;
- проблем експлоатације шума у базену горње Таре и др. - питање капитала и др.
година: 1929-1931, 1933-1934.

240

358

Рударство:извештаји о налазишту железне руде у Петровој Гори;
- тешко финансијско стање мајдана "Венчац" - молба за интервенцију
ради санирања и спасавања мајдана од страног капитала;
- предлог за експлоатацију злата на Јавору;
- Трепча-Мајнс-Лимитед - Меморандум у вези пореза и других јавних
дажбина;
- стање и делатност Трбовљанског угљенокопног друштва;
- експлоатација и проширење рудника - молбе за кредит;
- суспензија инж. Деспић Ранка, инспектора Министарства шума и
рудника - жалба;
- Славонско-трговачко друштво угљена из Загреба (Милан Кауфман) дуговања;
- материјали о стању Рударског предузећа "Српски Балкан", власништво бившег министра Ђорђа Генчића (Генчићева писма о "саботажи" Генералне дирекције државних железница, захтев за зајам, обезбеђење испорука
угља и др.); прилог: Привреда угља у Краљевини Југославији од др Павла Јовановића;
- захтеви за експлоатацију рудоносних терена и др.
година: 1929-1930, 1932-1934.
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359

Саобраћај:
1. Железнички саобраћај: градња, реконструкција, оправка и пројектовања железничких пруга;
- извештаја министра саобраћаја о железничким удесима и о стању одвијања саобраћаја (временске прилике и сл.);
- обавештења о пуштању у саобраћај нових пруга - позиви, извештаји
изасланика и сл.;
- реферати у вези пруга Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Прахово и градње моста на Дунаву код Прахова (1930), железничке пруге Београд-Пожаревац-Крајова-Букурешт и моста на Дунаву код Брзе Паланке (Кривина или
Изтаљош), пруге Бихаћ-Книн, извештај о прузи нормалног колосека Лазаревац-Аранђеловац-Топола-Крагујевац са ситуационим планом тзв. Тополског
железничког чвора;
- списак делегата за аудијенцију у вези Унске пруге;
- петиције становништва против укидања појединих пруга;
- предмет - железничке тарифе и положај Сплита и Шибеника према
Сушаку и Метковићу; и др. и др. (1928-1935, 1937-1939).
2. Друмски саобраћај: изградња, реконструкција и оправка путева и
мостова - извештаји о стању путева и потреби градње нових, о токовима изградње, мерама за оправку и реконструкцију, молбе за новчана средства и
кредите, представке грађана у вези пројеката путева - жалбе, молбе за измену траса и др. (1928-1935, 1937-1939).
3. Поморски саобраћај: субвенције друштвима за поморски саобраћај
на Јадрану (Бока, Бар и др.);
- представка друштава у вези не плаћања државног доприноса;
- питање плаћања лучких такса чија висина кочи развој трговачко-поморског саобраћаја - представка; (1930-1932, 1935, 1937-1939).
4. Остали материјали: предлог за организовање прекоокеанског лета
Америка - Југославија - аеродром Земун, ради пропагирања нашег ваздухопловства - молба за помоћ (прилог: скица);
- питање управљања ПТТ службом - представка председника Удружења ПТТ службеника поводом става министра саобраћаја;
- набавка телефонског подземног кабла за међународне везе;
- свечано пуштање у саобраћај трамвајске пруге Београд - Земун (1935)
- обавештење и позив; и др. (1928-1935, 1937-1939).

БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ, МОНОПОЛ,
РАТНА ШТЕТА И РЕПАРАЦИЈЕ
240

360

Банке и новчани заводи:
- представка др Владе Т. Марковића поводом предлога Закона о заштити земљорадника и о сређивању кредитних односа у земљи;
- стање новчаних завода у Дунавској бановини;
- молба Бишћевић Хусеина за интервенцију при наплати купона Блеровог зајма;
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- неплаћање штедних и других улога - жалбе, молбе за интервенцију и
сл., спорови оштећених улагача са неликвидним новчаним заводима и др.;
- молба за помоћ председника Шабачке општине за добијање зајма код
Хипотекарне банке;
- молба за одобрење ковања дуката са краљевим ликом;
- фалсификовање и растурање лажних новчаница - молба за помиловање;
- освећење Државне ковнице у Топчидеру - обавештење и др.
година: 1928, 1930-1938.
240

361

Монопол: закупи трафика, лицитације и сл. - жалбе, молбе и др.;
- сађење дувана у Херцеговини и другим областима - питање откупа;
- монополски прекршаји и кривице - жалбе;
- славе, јубилеји и сл. фабрика дувана у Нишу и Бања Луци.
година: 1929, 1931-1934, 1938-1939.

240

362

Ратна штета: захтеви за накнаду ратне штете, жалбе због непризнавања
одштетних захтева, молбе за интервенцију и др.
година: 1928-1929, 1932-1935.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
240

363

1) Елементарне непогоде: новчана помоћ пострадалима - извештај бана
Моравске бановине о стању усева после града и др. (1931-1932, 1934, 1938).
2) Водоводи: изградња (Каменица - Срез гружански, Спуж, село Цепелише - Срез петрињски) - обавештења, позиви на освећења и др. (1929-1932,
1937).
3) Патенти и проналасци: обавештења, молбе за помоћ и сл. (1933).
4) Лов и риболов: примедбе на Закон о лову, освећење Ловачког дома
на Гочу - обавештење, позив, јубилеј и слава Ловачког удружења у Крагујевцу, освећење рибњака на имању манастира Туман и др. (1930, 1934-1935,
1937-1939).
5) Кријумчарење и шверц: мере за сузбијање кријумчарења - обавештења, казне - жалбе, молбе и др. (1930, 1932-1933) и др. (1928, 1933, 1935, 1937,
1939).

ЗЕМЉА И ЗЕМЉИШНИ ОДНОСИ
241

364

Експропријација земљишта за потребе градова (Војна болница у Сарајеву, 1921/1928 и др.), одузимање земљишта услед спровођења аграрне реформе, захтеви за доделу земљишта (1928, 1931-1934);
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- додела земље добровољцима, Резолуција Среске организације ратних
добровољаца у Љубљани и Скупштине делегата Савеза аграрних заједница
од 4. и 6. децембра 1932. за извршење Закона о аграрној реформи, жалбе због
одузимања добровољачке земље и жалба добровољаца из Ковина због терора
Немаца (1838/1936) и др. (1928-1936);
- додела земље оптантима (1928-1929, 1931-1933);
- судски и други спорови око земље (1928-1929, 1931-1934, 1936, 19381939);
- шуме и спорови око шума: пошумљавање голети, спорови, Експозе о
шумској аграрној реформи (1008/1932) и др. (1930, 1932, 1934);
- разно: копија писма др Ђура Шурмина председнику Владе Николи
Узуновићу у вези санације Средишњег савеза хрватских сељачких задруга у
Загребу (1510/1934) и др. (1931, 1934, 1936).

УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА
242

365

Споменици, спомен чесме, плоче, бисте, рељефи, костурнице, капеле,
спомен домови и сл.:
1. Споменици краљу Петру Првом (1928-1934, 1936-1939).
2. Споменици краљу Александру (1930-1935, 1937-1939).
3. Споменици палим борцима, ратницима и жртвама рата (1928-1939).
4. Остали споменици: споменик захвалности Француској (1930), споменик браниоцима Београда (1931), спомен костурница у шабачкој црквеној
порти (1933), споменици знаменитим личностима и др. (1928-1929, 19311934, 1936-1939).
Акције за подизање споменика, молбе за новчану помоћ, покровитељство, освећења - обавештења, позиви, програми и сл., извештаји изасланика
и др. (у прилогу: фотографије, исечци из штампе и др.).
5. Разно: лоше стање нашег гробља на Виду - писмо чувара гробља
(1934), проналажење костију приликом радова на рестаурацији Београдске
тврђаве - црква Ружица (1935), споменик Незнаном јунаку на Авали - разни
подаци (1938) и др.
година: 1928-1939.

243

366

Ликовни уметници и њихова делатност:
1. Молбе за помоћ, пружање помоћи, молбе за покровитељство, за
аудијенцију, за дозволу репродуковања уметничких дела, понуде - молбе за
откуп слика, изјаве захвалности за откупљене радове, мишљења о личности
уметника, одликовања, позиви за посету изложби (у прилогу: исечци из
штампе, каталози и сл.) и др. (1931-1939);
2. Уметничка друштва и институције - разни материјали (1931-1939);
3. Уметничке изложбе у земљи (1928-1939);
4. Разни материјали: молбе за репродуковање и растурање слика, народна уметничка радиност, изложба немачког сликара Јозефа Аренса - југословенски мотиви и др. (1929, 1930-1933, 1937-1939.
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244

367

Делатност књижевника и њихових удружења:
1. Молбе за помоћ, пружање помоћи и сл. (Андрија Лубурић) и др.
(1929, 1931-1934, 1936-1939);
2. Јубиларне прославе, откривање споменика и сл. - обавештења, позиви и др. (1931-1937, 1939);
3. Сахране и помени (Војновић, Полит-Десанчић, Нушић, Ракић) - обавештења и др. (1929, 1933, 1938);
4. Клубови књижевника - обавештења и позиви на славе и сл., молбе за
покровитељство и др. (1933, 1935-1937, 1939);
5. Остали материјали: "Биноза" - молба за покровитељство, посета холандског научника др Грондијуса - олакшице и др. (1933, 1936, 1939).

244

368

Грађа из области филма: филмови приказивани на Двору (спискови,
набавке и сл.), снимање филма "Албанска голгота" у Паризу, унапређење национално-пропагандног и културно-просветног филма, снимање репортажних и др. филмова о Југославији, животу и раду краља, чланова краљевског
дома, премијерни филмови, синхронизација филмова на наш језик, кооперација са Чехословачком и др. (1929-1939).

244

369

Музички живот у земљи и иностранству:
1. Концерти наших и страних уметника - обавештења, позиви, програми, новчани прилози, хонорари, молбе за помоћ, концертне турнеје и сл.
(1932, 1934-1939);
2. Јубиларне прославе (Стеван Христић, Милан Вијатовић, Златно Балоковић, Петар Стојановић и др.) - разни подаци (1933, 1937-1939);
3. Јозеф Влах Врутицки - композитор и диригент Дубровачке филхармоније - подаци о раду (1931, 1934, 1936, 1938);
4. Остали материјали: молбе за помоћ, мишљења о уметничкој вредности композиција, ослобођење од такса сељака - музичких аматера - захтев
композитора Ђорђа Маринковића, проналасци из области музичких инструмената (Велизар Гођевац) - понуда, подизање споменика Даворину Јенку,
Савез музичара Краљевине Југославије - извештај о раду у 1938/1939 и др.
(1929-1934, 1937-1939).

КЊИГЕ, ЛИСТОВИ, ЧАСОПИСИ
245

370

Пошиљке домаћих публикација на увид, ради рекламе и сл., поклони у
знак поданичке верности и оданости, изјаве захвалности на послатим публикацијама, прихватање или одбијање пошиљки и др.
година: 1928-1939.

246

371

Претплата и набавка домаћих публикација (1928-1929, 1931, 1934,
1936-1939) и претплата, набавка и поклони публикација из иностранства
(1928-1939).
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372

Књиге, листови, часописи - разни материјали:
1) Молбе за помоћ у издавачкој делатности, захвалност на помоћи
(1932-1934, 1936-1939);
2) Цензура - жалбе (1933, 1939);
3) Песнички састави - доставе, одобрења за штампу и др. (1928-1930,
1938);
4) Разно: публиковање и репродукција фотографија - молбе, молбе за
откуп публикација за војску, жандармерију и граничну трупу, изложбе - обавештења, молбе за покровитељство, писање књига о краљевском дому - захтеви за дозволе и др. (1928-1929, 1931-1939).
година: 1928-1939.

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
247

373

Конгреси, конференције и сл. у земљи и иностранству - поздрави, извештаји, одређивање наших представника и др.
година: 1930-1939.

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
248

374

Просветна, културна и уметничка друштва и удружења:
1) "Гајрет" и његови пододбори (1928-1939);
2) "Свети Сава" - Загреб (1930-1932, 1937-1939);
3) Друштво пријатеља Француске - Београд (1933, 1936-1937, 1939);
4) Просветна звеза у Љубљани и њене подружнице у Марибору и Птују (1929, 1937);
5) Родољубиво просветно друштво "Мајка Јевросима" (1932-1934,
1937-1938);
6) Остала друштва и удружења (1930-1931, 1934, 1936-1938);
7) Градња културно-просветних домова у Бару, Чипуљићу (Бугојно),
Лепоглави, Великој Плани, Босанској Крупи: молбе за помоћ и покровитељство, изјаве захвалности и оданости, забаве, славе, јубилеји, годишње скупштине - обавештења, позиви, новчани дарови и др. (1929-1931, 1934).
година: 1928-1939.

249

375

Певачка и музичка друштва и удружења:
1) Јужнословенски певачки савез (1929-1935, 1938-1939);
2) Певачко друштво "Мокрањац" - Београд (1936-1939);
3) Музичко друштво "Станковић" - Београд (1928-1934, 1936-1939);
4) Прво београдско певачко друштво (1928-1938);
5) Хрватско певачко удружење "Лисински" - Загреб (1930-1934, 19371939);
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6) Загребачки квартет (1929, 1931-1934, 1936, 1938);
7) Музичко друштво "Његош" - Цетиње (1929, 1931-1933);
8) Остала (око 50) музичка друштва и удружења (1928-1939).
Концерти, приредбе, славе, јубиларне прославе, освећење застава, годишње скупштине и сл. - молбе за покровитељство, за новчану помоћ, за
одобрење да друштва могу носити називе чланова краљевског дома, друштвена правила, записници, извештаји и др.
година: 1928-1939.
250

376

Хуманитарна и добротворна друштва и организације: молбе и захтеви
за покровитељство, за аудијенцију, за новчану помоћ, давање помоћи, изјаве
захвалности и оданости;
- славе, концерти, забаве, јубилеји, предавања, изложбе, годишње
скупштине - обавештења и позиви, извештаји, кратки историјати и др.;
- Споменица друштва "Карађорђе" 1891-1936 (1983/1936).
Напомена: видети списак

251

377

Хуманитарна и добротворна друштва и организације - Друштво црвеног крста.
година: 1928-1939.

252

378

Остала хуманитарна и добротворна друштва и организације.
година: 1929-1939.
Напомена: видети списак

253

379

Добротворна, национална и просветна женска друштва, удружења и
организације: славе, јубилеји, освећење домова и друге свечаности и прославе, годишње скупштине - обавештења, позиви, програми, новчани прилози
(дарови), изјаве захвалности, извештаји изасланика, извештаји о раду и сл.,
молбе за аудијенцију (решавање друштвених проблема), молбе за покровитељство и новчану помоћ, друштвене и хуманитарне акције - концерти, забаве, балови, приредбе, лутрије, добротворне продаје, изложбе (народни вез,
ношња и сл. ), одржавање гробова палих бораца, помени, оснивање, организовање и вођење обданишта, течајева, занатских и других школа - обавештења, позиви, програми и др.
година: 1928-1934, 1936-1939.
Напомена: видети списак.

254

380

Национална друштава, удружења и организације: забаве, концерти,
славе, годишње скупштине и сл. - обавештења, позиви (са програмима), новчани прилози, изјаве захвалности и оданости, освећење застава и домова и
сл., молбе за кумовање, за новчану помоћ, да домови могу носити имена краља и других високих личности, за покровитељство, извештаји изасланика и
др.
година: 1930-1939.
Напомена: видети списак.
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255

381

Сталешка и струковна друштва, удружења и организације: молбе за
помоћ, новчани прилози, славе, освећење застава, домова и др. - обавештења,
позиви и др.
година: 1929-1939.
Напомена: видети списак.

256

382

Ватрогасна друштва и организације: освећење застава, јубилеји, свечаности, прославе, забаве и сл., молбе за кумовање и покровитељство - обавештења, позиви, извештаји изасланика, молбе за новчану помоћ и др.; освећење првог санитетског аутомобила у Југославији у Крању (165/1930);
- израда Пројекта закона о одбрани од пожара (1485/1931).
година: 1928-1939.

256

383

Пољопривредна друштва, задружни савези, задруге и сличне организације и удружења:
- молбе за покровитељство, славе, помени, освећење домова, скупштине, јубилеји, изложбе, конгреси и сл. - обавештења, позиви и др.
година: 1928-1939.

257

384

Спортски савези:
1) Савез спортских савеза Југославије: оснивање - молба за покровитељство, изјаве захвалности, аудијенције код краља, домаћа и инострана такмичења и спортске манифестације, конгреси и др. (1929-1934);
2) Југословенски ногометни савез и подсавези (Београд, Цетиње): међународна такмичења - позиви, прослава десетогодишњице - молба за покровитељство, Меморандум Министарству за физичко васпитање народа, за заштиту спорта (ослобођење од такса) и молба за доделу земљишта за игралиште и стадион на Цетињу (1928-1931, 1933-1934, 1936);
3) Југословенски лакоатлетски савез: учешће на Балканским играма у
Атини - молба за новчану помоћ, повластице и друге интервенције (предрачуни), Балканске игре у Загребу - разни подаци (1932-1934, 1938);
4) Југословенски веслачки савез: обавештење и позиви на државна првенства, Европски веслачки шампионат на Ади Циганлији (1932) - обавештења, позиви, програм и др. (1928, 1930, 1932, 1934);
5) Југословенски тениски савез: међународна такмичења - обавештења,
позиви, молба за покровитељство и др. (1931-1932, 1936);
6) Југословенски зимско-спортски савез: међународна и др. такмичења
у нашој земљи - молба за покровитељство, позиви, програми, награде, извештаји и сл., годишње скупштине - обавештења, извештаји изасланика и др.
(1929-1931, 1933-1939);
7) Савез извидника и планинки (Савез скаута и његове организације):
освећење застава - молбе за кумовање и покровитељство, обавештења о разним акцијама (сабори, слетови, логоровања и сл.), изјаве захвалности и оданости, скупштине - обавештења и др. (1929-1939);
8) Стрељачки савез и стрељачке дружине (Београд, Загреб, Љубљана,
Сињ, Осијек, Крагујевац, Пирот, Панчево, Цеље, Крањска Гора, Ничпур, Кичево, Штип, Берово и др.): наградна такмичења - обавештења, позиви, про-
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грами, извештаји, даривање и кумовање заставама, молбе за новчану помоћ,
отварање и освећење стрелишта, јубиларне и др. прославе - обавештења, позиви и др. (1928-1939); Правилник такмичења за пехар (1288/1932); "Стрељачки гласник" - бројеви из 1929, 1931-1934.
9) Остали савези: Феријални савез, Југословенски мачевалачки савез,
Подсавез женских спортова и др.: годишњи конгреси, организација и припреме државног првенства у мачевању, Први дамски интернационални митинг у Београду (1937) и др. (1928, 1930, 1933, 1935, 1937).

258

385

259

386

Спортски клубови:
1) Аутомобилски клуб Краљевине СХС (Југославије) и његове секције
(Београд, Загреб, Љубљана, Марибор): домаћа и међународна такмичења,
славе, јубилеји, седнице, скупштине и сл. - обавештења, позиви, правила,
програми, извештаји, награде, изјаве захвалности и др. (1928, 1930-1933,
1935-1939); извештај о стању путева од важности за међународни аутомобилски туризам (208/1931).
2) Мото-клубови (Београд, Загреб, Љубљана, Марибор, Пожаревац):
молба за покровитељство, такмичења, освећење игралишта, подизање спортских објеката и сл. - обавештења, позиви, молбе за награде, за новчану помоћ, изјаве захвалности, извештаји и др. (1929, 1932, 1935, 1938).
3) Аеро-клубови (Београд, Земун, Загреб, Љубљана, Борово, Крушевац, Смедеревска Паланка, Сушак, Ђаково, Осијек, Сарајево, Вршац, Рума,
Краљево, Суботица, Крагујевац, Нови Сад, Бар, Беране, Сињ, Ниш, Јагодина,
Мостар и др.): аеромитинзи, крштења спортских авиона, освећења, излетишта, хангара, аеродрома, клубских просторија и сл., молба за покровитељство, кумовања, обавештења, позиви, извештаји, изложбе и друге ваздухопловне манифестације, Конгрес Међународне аеронаутичке федерације у Дубровнику - обавештења, позиви, молбе за покровитељство и др. (1929-1939);
подаци о новом типу школског авиона и његовом конструктору (349/1933);
"Наша крила" бр. 90-91 за 1931. и Реферат о аеро-наутици (Societe Generale
aeronautique) - укључивање аеронаутичке у војну индустрију (728/1934).
4) Веслачки клуб "Београд", Веслачки клуб "Сартид" - Смедерево: такмичења, крштење чамаца, освећење клупских просторија, скупштине - обавештења, молбе за покровитељство, кумовања, позиви, извештаји и др. (1931,
1933-1938).
5) Југословенски туринг клуб: Споразум са Аутомобилским клубом унапређење туризма (1930, 1933-1935).
6) Јахачки клуб "Св. Ђорђе" у Београду: такмичења, обавештења, позиви (1934, 1936-1938).

Остали клубови:
1) Бокс клуб - Београд
2) Параћински спорт клуб "Шумадија"
3) Спорт клуб "Хајдук" - Сплит
4) Спорт клуб "Грађански" - Горњи Милановац
5) Спорт клуб "Грађански" - Крушевац
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6) Спорт клуб Блед
7) Београдски спортски клуб
8) Голф клуб - Загреб
9) Бајмочки лакоатлетски клуб - Бајмок
10) Југословенски спорт клуб "Јунак" - Сињ
11) Југословенски поморски спортски клуб "Гусар" - Сплит
12) Спортски клуб "Славија" - Сисак
13) Загребачки тенис клуб
14) Југословенски спортски клуб "Црногорац" - Цетиње
15) Спортски клуб "Илирија" - Љубљана
16) Голф клуб - Београд
17) Београдски спортски клуб "Југ"
18) Спорт клуб "Дедиње"
19) Шоферски клуб"Дедиње"
20) Београдски џокеј клуб
21) Спортски боб клуб - Београд
22) Београдски тенис клуб
23) Ротари клубови (Загреб, Љубљана)
24) Пливачки клуб "Север" и др.:
Молбе за покровитељство, за дозволу да клубови могу носити имена
значајних личности, молбе за новчану помоћ и сл., правила и други подаци о
активности клубова, утакмице, освећења игралишта, застава, клупских просторија, јубилеји, приредбе, забаве и сл. - обавештења, позиви, програми и
др. (1928-1939); Бокс клуб - Београд - молба Томе Станисављевића за аудијенцију ради упознавања са стањем боксерског спорта у нашој земљи
(1920/1928); турнеја Спортског клуба "Хајдук" из Сплита по Јужној Америци
- молба за покровитељство (126/1930).
259

387

Спортска друштва и удружења:
1) Југословенски олимпијски одбор: издавачка делатност и стање
спортских организација, прослава Олимпијског дана - предлог програма, свечана седница - извештаји изасланика (1933, 1935-1937, 1939).
2) Планинарска друштва и организације: давање имена значајних личности планинарским домовима (образложења о раду друштва), изјаве захвалности и оданости, изложбе фото-секција, скупштине, јубилеји (1930-1931,
1935, 1937-1938).
3) Ловачка и рибарска удружења: годишње скупштине, забаве, славе,
отварања лова, градња ловачких домова, музеја и сл. - обавештења, позиви,
изјаве захвалности на новчаној помоћи, поклони ловачких публикација и др.
(1929-1935).
4) Друштво за коњогојство и коњски спорт у Загребу: такмичења за
краљев пехар - обавештења, пропозиције, позиви, програми, даривање пехара и предаја награда - молбе, новчана помоћ, извештаји и др. (1932-1938).
5) Удружења кола јахача: тркачки састанци, изложбе грла, коњске трке
и такмичења, свечана отварања тркалишта, славе, забаве, прославе, јубилеји
и сл. - обавештења, позиви, програми, извештаји, молбе за покровитељство,
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за новчану помоћ, новчани прилози, изјаве захвалности, позив на такмичење
поводом 10-то годишњице Коњичке школе у Земуну и др. (1928-1939).
260

388

Остала друштва и удружења:
1) Друштва и удружења за уређење и улепшавање градова, предграђа,
насеља и околине (види списак), 1929-1939.
2) Савез градова Краљевине Југославије (1935, 1937-1938).
3) Југословенски савез трезвености - Загреб, Велика југословенска ложа трезвености - Београд (1931, 1933-1937).
4) Друштво за заштиту животиња и растиња - Београд (1928, 1930,
1938).
5) Југословенски кинолошки савез, кинолошка друштва и клубови
(1929, 1931, 1935, 1937-1938) и др.:
Молбе за покровитељство, за помоћ, за аудијенцију, славе, скупштине,
јубилеји, забаве и сл. - обавештења, позиви, извештаји, новчани прилози, изјаве захвалности и др.; молба акробате Драгољуба Алексића за аудијенцију
(у прилогу: брошура и фотографије, 2339/1931).
година: 1928-1939.

РАЗНЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ
261

389

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ.
година: 1928-1933.

262

390

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ.
година: 1934-1939.

263

391

Молбе за помоћ по разним основама:
- помоћ истакнутим личностима (1929-1937, 1939);
- стална новчана помоћ (1929-1934, 1938-1939);
- помоћ у натури (1933, 1936, 1939);
- помоћ бившим ратницима, добровољцима и инвалидима (1928-1929,
1931-1935, 1937-1939);
- помоћ за заснивање и унапређење пословне делатности (1929, 19311934);
- помоћ пострадалим од елементарних непогода (1931-1932);
- помоћ за венчање, сахрану и сл. (1930-1932, 1938-1939);
- помоћ за лечење (1931-1934, 1936-1939);
- молбе за помоћ правних лица (1929, 1932-1934, 1937-1939).
година: 1928-1939.
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392

Молбе за помоћ из Ниша и Нишке области (са списковима издате помоћи).
година: 1931, 1933-1934.

ОСТАЛЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
265

393

Молбе за аудијенцију по разним основама (одбијање, дозволе, провере).
година: 1928-1939.

266

394

Молбе за помиловање (1928-1936, 1939).
Молбе за интервенцију по разним основама (1928-1934, 1937, 1939).
Разне молбе и жалбе - лицитације, уговори о поклону, тестаментарни
спорови и др. (1929-1934, 1936, 1938-1940).
година: 1928-1940.

ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
267

395

1) Борба против туберкулозе, рака и других болести: делатност Лиге за
борбу против туберкулозе, Недеља борбе против туберкулозе, конгреси, академије и друге акције - обавештења, молбе за помоћ, за покровитељство и
сл., подаци о Међународној недељи против рака и др. (1928, 1931-1938).
2) Бање и климатска лечилишта: спорови око права власништва над бањама и минералним водама, извештаји о стању и радовима на уређењу бања,
изградњи купатила и других бањских здања, о квалитету воде и о бањској сезони (1928, 1930-1935).
3) Молбе за новчану и другу помоћ у лечењу, давање и одбијање помоћи и сл. (1930-1934, 1937-1939).
4) Градња, проширење, оправка и опремање болница, клиника, санаторијума и др. - извештаји, јубилеји и др. (1929, 1931-1935, 1937-1938).
5) Здравствене школе и установе (школске поликлинике, здравствени
домови, дечја прихватилишта, опоравилишта, обданишта, домови за слепе,
старачки домови и сл.): изградња - молбе за помоћ за зајмове, кредите, за покровитељство и сл., освећење - обавештења, позиви, молбе да установе могу
носити имена краља и чланова краљевског дома, славе, јубилеји и сл., молбе
за пријем у установе, извештаји о раду Школске поликлинике и Централног
хигијенског завода у Београду, бр. 1933/1934 (1929-1934, 1936-1938).
6) Друштва и удружења из области здравства:
а) Друштво за чување народног здравља (1928-1934);
б) Савез здравствених задруга (1930-1938);
в) Југословенско дермато-венеролошко друштво (1928-1929, 1931);
г) Друштво за изучавање и сузбијање рака (1928, 1931, 1933, 1938);
д) Југословенско хируршко друштво (1934);
ђ) Југословенско лекарско друштво (1931, 1933, 1935);
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е) Српско лекарско друштво (1931-1932, 1939);
ж) Удружење југословенских медицинара (1931);
з) Удружење санитарних службеника (1930);
и) Лекарска комора (1934);
ј) Свесловенски лекарски савез (1930);
Годишње скупштине, скупови, конгреси, јубилеји, изложбе, освећење
домова и сл. - обавештења, позиви, молбе за покровитељство, за помоћ и др.
(1928-1939).
7) Персонална документација у вези постављења, премештаја, пензионисања, стажирања и сл. - молбе, жалбе и др. (1929, 1932, 1934-1938).
8) Разно: потраживања завода, хранилаца Св. Јожефа у Љубљани
(1929), молба за регулисање звања др Милутина В. Зелића, позив краљу и
краљици за посету Америчког дома за југословенску децу у Селцу, представка против отварања друге апотеке у Глини (1932), молба за концесију шесте
апотеке у Крагујевцу (1933), деманти вести о појави лепре у Загребу - писмо
бана Савске бановине (393/1937), молба "Југефа" К.Д. за приказ у Двору научног филма о маларији, добротворна представа - концерт у корист Енглеско-југословенске дечје болнице у Сремској Каменици (517/1938), кредит за
електромагнет за потребе народне обране, отварање Општинског народног
купатила "Војвода Мишић" у Горњој Топлици (1261/1938), писмо др Јакше
Рачића кнезу Павлу (1491/1939) и др. (1929-1934, 1937-1939).
година: 1928-1939.

ЗАКОНИ, УРЕДБЕ, ПРАВИЛНИЦИ, УПУТСТВА И СЛ.
268

396

Нацрти - пројекти закона: Закон о становима (1929), Закон о трошарини - примедбе (1932), Закон о правима и повластицама одликованим орденом
Карађорђеве звезде са мачевима (1936), Закон о признању рада националних
радника за ослобођење и уједињење - образложење предлога (1939);
- правилници о употреби државних путничких аутомобила (1930), о регулисању питања издавања дипломатских и службених пасоша и виза (1938).
година: 1929-1930, 1932-1933, 1938-1939.

ПОСТАВЉЕЊА, РАЗРЕШЕЊА, ПЕНЗИОНИСАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ, ОДЛИКОВАЊА, ИНВАЛИДНИНЕ
268

397

Постављења: молбе за пријем у службу, интервенције у вези пријема и др.
година: 1928-1939.

269

398

Разрешења и отпуштања: молбе за интервенцију, за помоћ и заштиту,
жалбе због отпуштања и сл. (1928-1930, 1932-1935, 1937, 1939);
- молбе за реактивирање (повратак) у службу (1929-1934, 1936-1937);
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- превођења и унапређења - молбе и жалбе (1928-1929, 1932, 1934,
1937, 1939).
година: 1928-1939.
270

399

Одликовања.
година: 1928-1939.

271

400

Пензионисања: молбе за регулисање пензије, жалбе због нередовних
исплата.
година: 1928-1935, 1937-1939.

271

401

Инвалиднине: молбе за признавање инвалиднине, за откуп инвалиднине, за инвалидску заштиту и инвалидску помоћ, жалбе због нередовних исплата, против укидања инвалиднина и сл.
година: 1928-1937.

РАЗНО
271

402

Мађионарско вече Антона - Фау Притела - молба, дозволе венчања, изношење и тумачење снова и пророчанства, слова Централне школе за државне полицијске извршне службенике у Земуну - распоред гимнастичких вежби, преглед дворских књига са потписима познатих личности ради израде
графолошке студије - молба др Владимира Маргана, свечано отварање Зоолошког врта у Београду (1936) и др.
година: 1928-1929, 1932, 1936-1937.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

101

бр. јед.
описа

УПРАВА ДВОРА
1918-1941.
ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
272

403

Односи са земљама Европе (углавном), Азије, Северне и Јужне Америке: плаћање железничког превоза приликом посете важних личности, разне
пошиљке - подаци о курирском саобраћају, протоколарни трошкови - новчана потраживања наших посланстава, посете страних представника - разни
подаци, протоколарна преписка (предаја акредитива, персоналне промене у
дипломатској служби - обавештења), разни друштвени односи и др.
- пов. Телеграфски извештај Балугџића из Атине о генералу Дусману
(1922), концепт извештаја о југословенско-италијанским преговорима о Конвенцији о осигуравајућим друштвима (1924), избор председника Хондураса обавештење (1920).
година: 1920, 1922, 1924-1940.

272

404

Наши исељеници у разним земљама: помоћ исељеника пострадалим од
земљотреса у домовини, молбе за исељавање, поклони исељеника краљу изјаве захвалности, посете исељеника домовини, односи са исељеничким
друштвима и организацијама и др.
година: 1924-1925, 1927-1929, 1933, 1935-1937.

272

405

Одликовања страних држављана: за услуге Двору, протоколарна одликовања и др.
година: 1920, 1926-1927, 1930, 1933, 1935, 1937-1940.

272

406

Разни материјали: молбе за помоћ страних држављана (1919, 1925,
1931, 1933);
- помоћ српској ратној сирочади, издавање путних исправа, односи са
иностраним друштвима и организацијама, оснивање и укидање конзулата у
иностранству - обавештења, акт о регулисању преписке са иностранством.
година: 1921-1922, 1924, 1927, 1929, 1932-1933, 1936-1938.

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ У ЗЕМЉИ
273

407

Политичка и друга делатност у земљи:
- оптужбе због противдржавне делатности - чланци Боже Павловића у
"Републици" (1925);

102
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

- оптужбе због шпијунаже (1935);
- оптужбе због увреде краља (1925);
- подстицање националне и верске нетрпељивости - штамбиљи у Босни
и Херцеговини без државног жига (1922);
- политичка делатност странака - писма др Николе Шкеровића, Добросава Јевђевића и др. (1928, 1936);
- привредна криза у земљи - краљев говор сенаторима и народним посланицима (1931);
- прославе националних и државних празника (1924, 1933, 1938-1939);
- живот и проблеми омладине (омладинске организације);
- новчана и друга помоћ и дарови (решења и сл.), освећење застава, кумовања, новчани прилози, јубиларне и друге прославе и свечаности - обавештења, позиви, новчани прилози, покровитељство, слање изасланика и сл.,
молбе за помоћ - мишљења и др. о организацији, давање помоћи омладинским организацијама, изјаве захвалности и др. (1924-1928, 1931-1932, 1936,
1938-1939);
- живот и положај радника - радничка друштва и организације (види
списак): новчана и друга помоћ - молбе и др., хуманитарне забаве и друге
прославе - обавештења, позиви, новчани прилози и др. (1925, 1927-1929,
1931-1933, 1935, 1938);
- живот и прилике у Црној Гори: одређивање комисије за пријем драгоцености црногорског Двора од стране Министарства финансија (1939) и др.
(1925);
- Јеврејски народни фонд - подизање горе краља Александра у Палестини (1935);
- смрт и сахрана краља Петра Првог - комеморације, помени (19211922, 1924);
- смрт краља Александра Првог: предлог Државног одбора за сахрану
(5554 и 5574/1934), записник о конзервирању тела (5636/1934), протокол
дворске жалости, Наредба о распореду спровода и др., посмртна маска и носила (из Марсеља) - достава на чување Војном музеју (6599/1935 и пов.
74/1937), изјаве саучешћа из земље и иностранства, поклонствене депутације
Опленцу, помени и др. (1934-1938);
- сахране, помени и преноси посмртних остатака знаменитих личности
- обавештења, слање венаца у име краља, сахране о трошку Двора и др.
(1926-1929, 1931-1932, 1934-1935, 1937, 1939);
- административно-управне промене и измене назива општина, насеобина, варошица, градова, улица и сл., уређење улица - калдрмисање, увођење
трамвајске пруге од Славије до Вождовца и др. (1923-1927, 1929, 1933-1934);
- жалбе против месних власти и органа (1924).
година: 1921-1940.

274

408

Политичка делатност у земљи - остали материјали:
- поклони (у житу и др.) краља пасивним крајевима (1923, 1932, 1935,
1937);

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

103

бр. јед.
описа

- "Нацрт економске организације" (у земљи) Стјепана Божића из Загреба (1931);
- Разно: молба за службу у Двору полицијског агента Косте Лечића, рањеног приликом хватања атентатора Ореба, Беговића и др. 17. децембра
1933., молба за помоћ Данила Глишића, унука Живана Глишића (1932).
275

409

Соколски покрет:
- освећење соколских застава: даривања и кумовања краља, обавештења, позиви, изјаве захвалности, поруџбине застава и др. (1924-1928, 19301940);
- градња соколских домова: молбе за помоћ, давање помоћи, изјаве захвалности и др. (1927-1935, 1937-1940);
- соколски слетови, утакмице и вежбе: обавештења, позиви краљу, додела награда и сл., Правилник о Мачу краља Александра, 1589/1926 (1924,
1926, 1928, 1931-1939);
- остали материјали: јубиларне прославе, годишње скупштине и сл. обавештења (1929, 1933, 1937-1940), поклони краљу и члановима краљевског
дома соколских организација и појединаца сокола (1928-1930, 1936, 1938),
соколски течајеви (1927, 1932, 1934, 1937), давање новчане помоћи соколским организацијама, рад на пропагирању соколства и др. (1925-1926, 19281932, 1938).
година: 1924-1940.

276

410

Руски емигранти у земљи и иностранству:
- молбе (појединаца) за помоћ, давање помоћи, изјаве захвалности и
др. (1924-1932, 1934, 1938);
- поклони руских емиграната краљу и члановима краљевског дома
(1924-1925, 1929-1930, 1933, 1935);
- Фонд књегиње Јелене за помоћ руским емигрантима - разни материјали (1925);
- новчана и друга помоћ организацијама руских емиграната (19241932, 1934-1940);
- изложбе, откуп слика, материјална помоћ и др. руским уметницима сликари, књижевници и др. (1927-1930);
- руски емигранти у служби Двора: молбе за пријем у службу, мишљења о молиоцима, издавање уверења, легитимација, дисциплински преступи и
др. (1919, 1924-1935, 1939);
- разно: Аљехинова посета Југославији - преписка са Југословенским
шаховским савезом у вези његовог пријема код краља (53/1930), молбе за запослење и интервенције, разне понуде, сахране и помени - обавештења и сл.,
изјаве саучешћа поводом краљевог убиства, прославе верских празника и давања помоћи руској цркви и др. (1924-1934, 1938-1939).
година: 1919-1940.

104
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

ЖИВОТ И ПРИЛИКЕ НА ДВОРУ
КРАЉЕВСКА ЗДАЊА, ДОБРА, ИМАЊА И ЛОВИШТА
277

411

Градња, оправка и унутрашње уређење краљевских здања у Београду: оправке фасаде, крова, увођење електричних, водоводних, телефонских, машинских и других инсталација, кредити и обрачуни радова, унутрашње уређење (намештај, сликарски и вајарски радови, купатила), колаудације и др.
(1922, 1924-1937, 1939-1940);
- Електрична дворска централа у Београду: месечни извештаји о раду,
набавка делова, проширење, однос са Београдском општином и др. (1922,
1924-1926, 1929, 1930-1932, 1934-1935, 1939, 1941).
година: 1922-1941.

278

412

Дворска имања на Дедињу, Топчидеру, Кошутњаку, Раковици и Кнежевцу: откуп, разграничење, имовинско-правни односи - спорови и др., изградња објеката и уређење имања, изградња прилазних путева, регулација
Топчидерске реке, увођење електричних, водоводних, радио-телефонских и
радио-телеграфских инсталација - понуде, набавке, уговори;
- недељни, месечни и годишњи извештаји о стању радова;
- Дворска пољопривредна добра - мишљења и предлози управника о
организацији, рентабилности и развоју пољопривредних култура и сточног
фонда, набавке и поруџбине опреме и алата, откуп расне стоке и живине, ветеринарски прегледи и вакцинација, бактериолошки прегледи пијаће воде и
млека, набавке садница, чокота лозе, цвећа, сточне хране, сена, ђубрива и
сл., продаја производа Економије, пошумљавања, крчење земљишта за обрадиве површине, ливаде, пашњаке и др.;
- пројекти буџета прихода и расхода, требовање кредита, предрачуни и
сл.;
- Дворска башта у Раковици - извештај благајне (у ф. 201).
година: 1921, 1924-1929.

279

413

Дворска имања на Дедињу, Топчидеру, Кошутњаку, Раковици и Кнежевцу …
година: 1930-1933.

280

414

Дворска имања на Дедињу, Топчидеру, Кошутњаку, Раковици и Кнежевцу …
година: 1934-1936.

281

415

Дворска имања на Дедињу, Топчидеру, Кошутњаку, Раковици и Кнежевцу …
година: 1937-1940.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
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282

416

283

417

Двор и имање на Опленцу (Топола): откупи имања, пренос тапија, понуде, порези и прирези и сл. (списак лица од којих је купљено земљиште,
3457/1927);
- дневни и месечни извештаји о стању Економије, преписка између
економа и Управе Двора (тражење инструкција, објашњења, одобрења и сл.),
копија дневника Економије;
- предрачуни, скице, кредити за подизање винограда, набавка садница
лозе, притака и сл., извештаји о добијеној количини грожђа и вина, подаци о
унапређењу сточарства, ветеринарским прегледима, вакцинисању и сл., о
уређењу и раду на имању (паркови, пошумљавање, крчење терена), набавка
грађевинског и другог материјала, оправка и зидање зграда, изградња и
оправка путева, подизање електричне централе и водовода, кредити, обрачуни и требовања, уговор и преписка око коришћења енергије са Општином у
Тополи, Наредба (1. децембар 1934.) за вођење аутономне финансијске администрације, рачуни, биланси и др.
година: 1924-1927.
Двор и имање на Опленцу (Топола): …
година: 1928-1935.

284

418

Двор и имање на Опленцу (Топола): …
година: 1936-1940.

284

419

Црква на Опленцу: предрачуни радова, одобрење кредита за оправку,
израда мозаика, понуде за радове, набавка материјала и др.:
- колективне посете цркви, прикупљање прилога (у цркви) за Светосавски храм у Београду, поклони цркви и др.
година: 1920, 1925-1926, 1930-1938, 1940.

285

420

Дворац у Милочеру: куповина, закуп и поклони имања - преписка, изградња дворца (набавка материјала, понуде, уговори, исплате и др.); изградња помоћних зграда, електричне централе, водовода, метеоролошке станице,
увођење телефонских линија и др. - разни подаци, извештаји о извршеним
радовима, регулација доњег тока Прасквице, изградња пристаништа у Вељој
Луци и др., преписка са Финансијском дирекцијом у Подгорици у вези пореза, приреза, катастарских односа и др.
година: 1934-1936.

286

421

Дворац у Милочеру: …
година: 1937-1940.

287

422

"Брдо" код Крања: радови на рестаурацији и преправки дворца, увођење водовода и канализације, централног грејања, електричних и телефонских
инсталација, набавка грађевинског и другог материјала, унутрашње уређење

106
број
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Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
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дворца (намештај, електрични апарати и др.), обрачуни и исплате, извештаји,
преписка са чуварем дворца и др.
година: 1936-1940.
288

423

Двор и имања на Бледу (Вила на Бохињу): понуда имања и вила на откуп, закупи зграда и вила, подаци о порезу на некретнине, припреме дворца
и вила за боравак краља, оправка и уређење - набавка материјала, намештаја,
тепиха, електричних апарата и др., рачуни и преписка у вези режијских трошкова, увођење телефона, извештаји о стању имања и др.
година: 1922, 1924-1931, 1933-1940.

289

424

Конак у Сарајеву, ловачки дворац у Хан Пијеску и вила "Херцеговина"
на Илиџи: уступање имања Управи Двора, кредити, предрачуни, обрачуни, рачуни и исплате за одржавање, дограђивање, поправку, за опрему и режијске
трошкове, планови Конака, инвентари, преписка у вези преузимања и примопредаје имања између Грађевинске дирекције у Сарајеву, Банске управе,
управника и др. са Управом Двора и др.
година: 1923-1940.

289

425

Државно добро "Беље" и Ловачки дом краља: набавка расне стоке и
живине, сточне хране, притака и др., поруџбине и набавке дивљачи, бутера и
другог за Двор, исплате и рачуни, уређење Александровог дома и др.
година: 1924-1931, 1933-1936, 1938-1939.

290

426

Двор и кућа на Цетињу: оправке, признанице за обављене радове, технички елаборати, обрачуни, извештаји бана Зетске бановине у вези власништва куће (1934) и др.
година: 1922, 1928, 1934, 1937-1938.

290

427

Двор на Ријеци Црнојевића: набавка мунгоса (1933), извештаји о уступању дворца краљу (1934-1935), одржавање и оправка дворца "Лесковац".
година: 1933-1935, 1937, 1940.

290

428

Дворац у Дубровнику и вила "Солитудо" на Лападу: одржавање и уређење, кредити, исплате, рачуни и сл., преписка са надзорником и др., уступање просторија дворца Дубровачкој библиотеци, Архиву и за поједине приредбе и локалне културне манифестације (изложбе, концерте и сл.) и др.
година: 1923, 1925-1929, 1931-1934, 1938.

290

429

Двор у Загребу: адаптација и унутрашње уређење, записник о примопредаји некретнина и покретнина Градске општине Управи Двора и др.
година: 1921, 1931-1935, 1937, 1940.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
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290

430

Имање у Соко Бањи: поседовна пријава за имање, извештај о стању
имања, откупи и др. (1928-1929, 1935, 1937-1940).
Купатила краљева у Нишкој Бањи: преправке, опрема и др. (1937).

291

431

Дворско пољопривредно добро у Демир-Капији:
- имовинско-правни односи, откупи, комисијски извештај, пореске
обавезе, спор око преноса власништва и др.;
- мере за унапређење добра и околине (предлози, мишљења, ангажовање стручњака из иностранства и др.), инвестициона изградња - градња и
оправка објеката (амбари, штале, вински подруми, млин, воденица и др.),
увођење водоводних, електричних и ПТТ инсталација (набавка грађевинског
и другог материјала и сл.);
- виноградарство (подизање винограда, набавке садница, калемљење,
прскање, продаја грожђа и вина);
- сточарство (набавка расне стоке, опасивање и др. ветеринарске услуге, подаци о стању сточног фонда и др.);
- опити за гајење јужних култура (памук);
- развој и унапређење ратарства, градинарства и воћарства;
- радови на пошумљавању добра и околине;
- требовање кредита за поједине радове, за набавку пољопривредних и
других машина и алата;
- здравствене прилике на добру и околини (набавка лекова, осигурање
радника, подизање спомен болнице и цркве краља Александра (1938) и др.
година: 1928-1934.

292

432

Дворско пољопривредно добро у Демир-Капији …
година: 1935-1940

293

433

Извештаји о пословању, стање добра и др.: прегледи извршених радова, прихода и расхода - буџети, правилници о уређењу добра (по делатностима), стања приликом примопредајне дужности управног особља и сл.
година: 1930-1940.

294

434

Дворска ловишта у Земунском срезу (Ашања, Бечмен, Деч, Купиново,
Сурчин, Јаково, Добановци, Прогар и др.) и фазанерије у Срему и Роготу код
Лапова: стање, извештаји, дозволе за лов, криволовство, закупи и др.
година: 1924-1941.

295

435

Дворска ловишта и рибњаци у Словенији (Брдо код Крања, Камнишка
Бистрица, Крма код Мојстране, Бохињска Бистрица): стање, извештаји, уговори о закупу, плаћање закупнине и др. (1932-1934, 1937-1941);
- разно: упутства за уређења ловишта (на немачком), запошљавање ловаца, извештаји о стању срна на Мемокчи, молбе за одстрел дивљачи, набавка хране и др. (1924-1934, 1937-1940).

108
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296

436

Остала дворска ловишта ("Дива Грабовица" - Јабланица, Плавно код
Бача, Хан Пијесак, Велики Гај, Беље-Кнежево): извештаји, унапређење ловишта, организовање лова, криволовство, уговори о закупу - лицитација и др.,
разграничење ловишта, набавка хране и др.
година: 1926, 1929-1941.

297

437

Управа дворских ловишта:
- закупи и подзакупи, уговори и спискови закупљених земљишта
(1934-1941);
- инвестиције у ловишта (1939-1941);
- понуде и набавке у земљи и иностранству (1941);
- службена путовања и извештаји управника Шредера са пута по Дравској бановини и др. (1940).
година: 1934-1941.

298

438

299

439

Дворска ловишта - разни материјали.
Остала краљевска добра и имања:
- делатност Рударског предузећа Нересница-Глоговица (1936-1941);
- мајдан Јабланица - повраћај надлежној шумској управи (1940);
- понуде, поклони и откупи имања: Загреб, Плитвице, Сплит, Краљевица, Врњачка Бања, Жабљак, Јавор и др. (1924, 1926, 1929-1935, 1937-1938);
- осуђеници на раду на дворским добрима и имањима, преписка са Министарством правде и казненим заводима око доделе и спровођења осуђеника, кретања осуђеничких надница и др. (1922, 1924-1935, 1939).
година: 1922-1941.

ПОНУДЕ И НАБАВКЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
300

440

Разне понуде и набавке у земљи за потребе Двора.
година: 1922, 1924-1926.

301

441

Разне понуде и набавке у земљи за потребе Двора.
година: 1927-1933.

302

442

Разне понуде и набавке у земљи за потребе Двора.
година: 1934-1937.

303

443

Разне понуде и набавке у земљи за потребе Двора.
година: 1938-1941.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

109

бр. јед.
описа

304

444

Понуде и набавке из иностранства (Француска):
Поруџбине, набавке, транспорт, исплата и сл. Лекова, пића (шампањ,
коњак, вино, минерална вода), козметичких препарата, текстила, прехрамбене робе и др.
година: 1919, 1922, 1924-1941.

305

445

Набавке преко специјалног аташеа у Паризу Тони Сирмаја.
година: 1920, 1922, 1924-1930.

306

446

Набавке преко специјалног аташеа у Паризу Тони Сирмаја.
година: 1931-1941.

307

447

Понуде и набавке из иностранства (Немачка): поруџбине, набавке,
транспорт, исплата и сл. техничке робе, застава, пића, порцулана, садница и
др.
година: 1922, 1924-1930.

308

448

Понуде и набавке из иностранства (Немачка).
година: 1931-1941.

309

449

Понуде и набавке из иностранства (Аустрија): поруџбине, набавке, транспорт, исплата и сл. Техничке робе (водоводне и електричне инсталације, инсталације за парно грејање и др.) саднице, медаље, сапун и др.
година: 1924-1941.

309

450

Понуде и набавке из иностранства (Чехословачка): поруџбине, набавке, транспорт, исплата и сл. шунке, шећера, бомбона, чоколаде, стакла (порцелана, кристала и сл.), платна, тканина, инкубатора, расних кокошки, електромотора и др.
година: 1922, 1924-1929, 1931-1938.

310

451

Понуде и набавке из иностранства (Енглеска): поруџбине, набавке,
транспорт, исплата и сл. штофова, чаја, фарбарског материјала (боје), лекова,
играчака, козметичких препарата, вина, намештаја, мармеладе, техничке робе, ловачког прибора и муниције и др.
година: 1920, 1924-1940.

311

452

Понуде и набавке из иностранства (Швајцарска): поруџбине, набавке,
транспорт и сл. Сатова, чоколада, цемента, обуће, крава за приплод и др.
година: 1924-1928, 1930-1931, 1933, 1935-1938, 1940.

311

453

Понуде и набавке из иностранства (Италија): поруџбине, набавке и
слично воћа, поврћа, вина, цвећа, намештаја и др.
година: 1925-1928, 1932-1934, 1937, 1940.

110
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

311

454

312

455

313

456

Понуде и набавке из иностранства (Шпанија, Грчка, Бугарска, Румунија, Мађарска, Белгија, Холандија, Шведска, САД).
година: 1924-1941.
Набавке у земљи и иностранству - разни материјали:
- набавка дрва и угља (1924-1931, 1933, 1935-1940);
- набавка и потрошња цигарета (1922, 1924-1932, 1934-1940).
Набавке у земљи и иностранству - разни материјали:
- дворски лиферанти (домаћи и страни): молбе за доделу титуле и дипломе дворског лиферанта, додела титула, наплате таксе, давање помоћи у
виду кредита и др. (1924-1936, 1938-1941;
- инвентари ствари Старог и Новог Двора и Двора на Дедињу, инвентари алата, намирница и др., стања магацина, требовања и сл. (1925-1926,
1931-1935, 1940).

ДВОРСКА САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА
314

457

Аутомобили за потребе Двора (набавке, позајмице и сл.)
година: 1922, 1924-1931, 1934-1941.

315

458

Требовања ауто-делова, одржавање возног парка, технички и други подаци и др.
година: 1924-1931, 1933-1934.

316

459

Набавка нафте и њених деривата за дворске потребе (поруџбине, испорука, исплата, потрошња и сл.).
година: 1924-1941.

317

460

Дворски воз, брод, јахта, чамци, штек и сл. и дворска склоништа: израда (скице нове дворске композиције и др.) поправка, наруџбина делова и
опреме, одржавање, инвентари и др.;
- градња дворских склоништа.
година: 1924-1940.

ПОКЛОНИ, ПОНУДЕ И ОТКУПИ
318

461

Поклони краљу и члановима краљевског дома из земље (углавном) и
иностранства: свадбени дарови краљу Александру (1922), дарови, (повојнице) престолонаследнику Петру, Томиславу и Андреји, разни пригодни поклони, изјаве захвалности на поклонима, одбијање поклона и др.
година: 1922-1932.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

111

бр. јед.
описа

319

462

Поклони из земље (1932-1941) и иностранства (1925, 1927-1939) краљу
и члановима краљевског дома.

320

463

Понуде, поклони и откупи књига, слика, фотографија, оружја, уметничких предмета, накита, намештаја и др.
година: 1924-1940.

320

464

Песнички и други састави посвећени краљу и члановима краљевског
дома у виду честитки за разне празнике, у знак дивљења према краљу и сл.
година: 1925, 1927-1929, 1931, 1933-1935, 1938.

320а

465

Дворска библиотека:
1) Понуде, наруџбине и достава књига и других публикација, исплата
рачуна (1922, 1924-1941).
2) Деловодни протокол Библиотеке од 1936-1941.

ЦИВИЛНА ЛИСТА КРАЉА, АПАНАЖЕ ЧЛАНОВА КРАЉЕВСКОГ
ДОМА, ФИНАНСИЈСКО И РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОСЛОВАЊЕ
ДВОРА
321

466

Разне исплате и признанице са цивилне листе, куповина обвезница
ратне штете и других акција, приходи и расходи краљевске касе, улагање на
штедне књижице, доживотна рента књегиње Ксеније (1930), тумачење Закона о устројству Цивилне куће (1936-1937), стања благајне и др.
година: 1919-1921, 1924-1927, 1929-1941.

321

467

Концепти дневника благајне (јуни - децембар 1938., јули, септембар,
октобар, децембар 1939., фебруар - мај, децембар 1940., и јануар - март
1941);
- прегледи стања благајни краља и извештаји благајне - спискови рачуна, рекапитулације, предрачуни и биланси (јули, септембар, новембар, децембар 1932., децембар 1934., јануар - мај, јули, август, октобар и од јануара
до децембра 1935., август 1936.).

322

468

Прегледи стања краљевске благајне и извештаји благајне (спискови рачуна, рекапитулације, предрачуни и биланси).
година: 1939-1940.

323

469

Финансијско и рачуноводствено пословање (буџети, кредити, девизни
обрачуни и др.): захтеви и требовања кредита (одобрења, извештаји о намени
и утрошку), обрачунски курсеви страних монета, налози банкама за исплату
динарских вредности у страној валути;

112
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

- наредбе, упутства и расписи Министарства финансија и Главне дирекције државног рачуноводства у вези израде предлога буџета и његовог извршења, требовања кредита, вођење рачуноводства и сл., одобрење набавки,
разне исплате пројекти буџета и др.
година: 1921-1922, 1924-1940.
324

470

Краљевић Ђорђе: признанице и налози за издавање и примање апанаже и др., плаћање пореза на имања, поруџбине и набавке за принца, подизање и уређење павиљона у Топоници, подаци о његовој личној имовини, молба Анке Колаковић за повећање пензије и др.
година: 1921-1922, 1924-1940.

324

471

Кнез Павле и књегиња Олга: спискови хартија од вредности, разне пошиљке, набавке, наплата рачуна и др.
година: 1921, 1924-1929, 1931, 1933, 1935-1940.

324

472

Кнез Арсен: налози за исплату, апанаже и друго, рачуни, писма, признанице и сл.
година: 1922, 1924-1929, 1931-1939.

324

473

Књегиња Јелена: налози за исплату апанаже, спискови хартија од вредности и др.
година: 1921-1922, 1924-1929, 1931-1934, 1940.

ОСОБЉЕ У СЛУЖБИ ДВОРА
325

474

326

475

Особље Двора - персонална документација: повећање плата, додатака молбе, железничке и друге повластице, натурална давања, спискови особља
које је платило порез, уписало државни зајам (1921), које има право гласа,
које је примило бакшиш од значајних личности (домаћих и страних), преузимање, премештаји и друго;
- начелна питања персоналне политике: упутства за састављање платних спискова, хонорара и награда за прековремени рад, висина дневница за
службена путовања, осигурање радника, тумачење Закона о устројству Цивилне куће краља у вези дворског особља (1933, 1937, 1940), расписи Министарства финансија о вредносном доприносу и службеничком порезу (1934),
тумачење Уредбе о додацима на скупоћу (1934), хонорарни наставници краља - признанице о исплати хонорара (1940), формирање и рад Комисије за
полагање државних испита и оцењивање службеника Управе Двора и др.
година: 1919-1929.
Особље Двора - персонална документација …
година: 1930-1934.

113

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

327

бр. јед.
описа

476

Особље Двора - персонална документација …
година: 1935-1939.

328

477

Особље Двора - персонална документација …
година: 1940-1941.

328

478

Одликовања дворског особља.
година: 1922-1926, 1928-1940.

329

479

330

480

Молбе за пријем у службу Двора: извештаји среских начелника и других о моралним и политичким квалификацијама молиоца, о њиховом здравственом стању и др.
година: 1924-1934.
Молбе за пријем у службу Двора …
година: 1935-1940.

331

481

Војна лица у служби Двора: спискови официра, подофицира и војних
службеника, службена путовања у земљи и иностранству, разрешења, одсуства, боловања и сл., ангажовање лица на одслужењу војног рока.
- Дворска жандармерија и краљева гарда: разне службе и саслушања,
издавања објава за жандарме, пратиоце и курире;
- одликовања војних лица;
- требовања цигарета за војна лица;
- одржавање зграде дворске жандармерије и краљеве гарде и др.
година: 1925-1940.

ЖИВОТ И ПРИЛИКЕ НА ДВОРУ - РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
332

482

Путовања краља и чланова краљевског дома у земљи и иностранству:
1) Летовања и повремени боравци на имањима и другим местима, путовања краља кроз црну Гору, Далмацију и др.: припреме смештаја, распоред
и обезбеђење возова и других превозних средстава, ангажовање особља,
транспорт опреме, узимање вила под закуп и др. (1924-1933, 1935-1936).
2) Потраживања страних железница за обављена путовања, рачуни и
признанице за извршена путовања, преписка око обрачуна, дневнице за лица
и послугу у пратњи краља и чланова краљевског дома, издавање пасоша и
виза и др. (1922, 1924,1926-1930, 1932, 1934-1936, 1939).

332

483

Кумовања краља: молбе краљу за кумство, прихватање кумства, одређивање изасланика и њихови извештаји и друго.
година: 1923-1940.

114
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

333

484

Прославе у Двору (материце, рођендани, Бадњи дан и др.): спискови
службеника чија деца примају поклоне, понуде и наруџбине (разних фирми)
за израду обуће, џемпера, чарапа и др. (дечји поклони за материце), припреми и трошкови програма, спискови сиромашне деце и друго.
година: 1926-1931, 1933-1940.

334

485

Управа краљеве ергеле и коњушнице: набавка расних коња, сточне
хране, прибора, кола, фијакера и сл., одржавање коњушнице и ергела, ветеринарски прегледи и извештаји, расходовање и продаја грла, опасивање стоке, позајмице грла из државних ергела, учествовање дворских грла на међународним такмичењима (Беч, Карлове Вари и др.), изложбе (путни налози,
дневнице, рачуни и др.), прегледи утрошка хране, прегледи прихода и расхода, пописи дворских коња, крава, кола, прибора за јахање (1941), и др.
година: 1923-1933, 1936-1941.

335

486

Акта и расписи Председништва Министарског савета, Министарства
финансија и других ресора (1921-1940);
- наредбе управника Двора (1924, 1926-1932, 1934-1940);
- интерна акта у вези организације, распореда и обављања послова,
обављања протокола при дворским свечаностима, приликом државних и других празника, богослужења, помена и сл. (1925, 1928-1939, 1933-1940);
- правилници Управе Двора (1923-1926, 1932).
Напомена: наредбе управника Двора видети Регистратурске књиге, бројеви
265-278.

336

487

Разно: ургенције на пошти и железници у вези пошиљки за Двор, обрачуни за обављене телефонске разговоре, визирање пасоша, требовање канцеларијског материјали, пошиљке поклона и пакета у иностранство, посете и
пропутовања краљеве родбине и др.
година: 1922, 1924-1940.

ПОЛИТИЧКЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРОСВЕТНЕ И ВЕРСКЕ ПРИЛИКЕ У МАКЕДОНИЈИ И КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
И ОДНОСИ СА БУГАРСКОМ
337

488

Односи са Бугарском: наплата купона бугарског зајма од 5% из 1896.,
програм дочека и боравка бугарског краља, краљице и кнеза Кирила у Београду (1933), бугарска одликовања нашим грађанима, одјеци у Бугарској уласка немачких трупа у Демилитаризовану зону - извештај отправника послова
Божовића (1936), екскурзија чланова Југословенско-бугарске лиге - допусти,
изложба бугарских карикатуриста у Београду (1938), посета бугарских студената Опленцу, фотографије чланова краљевског дома, Друштву "Слога" Југословенске колоније у Бугарској (1941) и др.
година: 1921, 1925, 1928-1929, 1933, 1935-1941.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

115

бр. јед.
описа

337

489

Развој школства у Македонији (основне, средње и високе школе): молбе за помоћ у школовању, за ђачке трпезе, за екскурзије, за изградњу школа
и др.
година: 1924-1940.

337

490

Привредне прилике у Македонији: градња водовода у Охриду (19271930), мајдан црвеног гранита на Бабуни - могућност закупа Двора (1933),
лабудови са Бледског за Охридско језеро (1935), молбе за доделу земље и насељење и др.
година: 1925-1930, 1933, 1935, 1937.

337

491

Војска и односи са војском: помоћ за подизање споменика палим борцима, помоћ удружењима резервних официра за организовање прослава и забава, плоча за Војну болницу у Скопљу и др.
година: 1924-1925, 1929-1930, 1932, 1935-1937.

338

492

Македонија - разни материјали:
1) Односи са црквом: молбе за помоћ ради градње и опреме цркава и
манастира - звона и др., поклони црквама и манастирима и др. (1924-1929,
1932-1936, 1938-1940).
2) Друштва и удружења: молбе за помоћ, прославе и свечаности, молбе
за покровитељство, освећење застава и др. (1924, 1927-1929, 1932-1933, 1937,
1939, 1941).
3) Позоришта: завеса за Позориште у Битољу, обилазак појединих места, мисија управника Народног позоришта у Скопљу, Караџића (1925-1927).
4) Књиге, листови и часописи: помоћ, претплата, откупи, публикације
Скопског научног друштва, 3000 примерака књиге "Црква Св. Ђорђа на
Опленцу" за Одбор за подизање спомен болнице краљу Александру у ДемирКапији и др. (1925-1927, 1929, 1931, 1936).
5) Поклони краљу и краљевској деци, поклони и помоћ Двора (19251926, 1928, 1930, 1933-1934, 1937, 1940).
6) Молбе за пријем у службу, постављења, премештаји, разрешења, одликовања.
7) Разно: молбе за помоћ, за кумовање и др. (1925-1932, 1934, 19371938, 1940).

338 492а

Политичке, економске, просветне и верске прилике на Косову и Метохији: помоћ у школовању, помоћ удружењима, сукоб сељака Истинића и
управе манастира Лавре Високи Дечани и др.
година: 1924, 1926-1928, 1930.
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ, ГИМНАЗИЈЕ
И ДРУГЕ СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
339

493

Основне школе - разни материјали:
1) Градња и оправка школа, отварање и освећење школа: молбе за помоћ за подизање школа, одобрење помоћи, новчани прилози и друго, помоћ
краља и др. (1925-1926, 1928, 1930-1934, 1938).
2) Молбе за помоћ у школовању, помоћ краља школама, школским
фондовима, сиромашним ученицима (књиге, претплата на часописе, обућа,
одећа, новац), поклони одличним ученицима, изјаве захвалности и др. (19241927, 1929-1931, 1934-1940).
3) Ђачка и учитељска друштва и удружења, ђачке трпезе: новчана помоћ краља за исхрану деце у пасивним крајевима (обрачуни, признанице, подаци о расподели), подизање и градња трпеза - помоћ у земљишту, грађевинском материјалу и сл., изјаве захвалности и друго (1925, 1929, 1936, 1939).
4) Молбе учитеља за премештај, реактивирање и др. (1932-1933, 1938).
5) Разно: ђачке екскурзије - обилазак Опленца, Двора и др., светосавски темати - новчане награде и др. (1924-1925, 1927-1933, 1935-1940).

339

494

Гимназије - разни материјали:
1) Молбе за пријем за краљеве питомце и стипендисте, слање стипендија - обавештења, интервенције због нередовне исплате стипендија, укидање стипендија због слабог успеха, извештаји школа о успеху стипендиста
(1919, 1924-1935, 1937-1941).
2) Молбе за помоћ у школовању, новчана помоћ краља сиромашним
ученицима, награде у новцу и књигама сиромашним ученицима и друга помоћ, изјаве захвалности (1923-1924, 1926-1929, 1931-1933, 1935-1936, 1939).
3) Уверења о месечним примањима службеника Двора ради уписа деце
у школу (1938-1940).
4) Остали материјали:
а) Јубиларне и друге прославе (1930, 1933, 1936-1937)
б) Ђачке екскурзије (1927-1929, 1932-1936, 1940).
в) Ђачка удружења и организације: Средњошколска матица ратничке
сирочади - новчани прилози, изјаве захвалности, новчана помоћ за градњу
дома - распис, славе и др. (1924, 1927); Удружење матураната из Нице - годишње скупштине, јубиларна прослава и др. (1934, 1937-1938); представка
бана Дравске бановине др Марушића у вези персоналних промена у Министарству просвете (1932).

339

495

Дом средњошколске омладине краља Александра у Београду:
1) Изградња Дома: додела земљишта (поклон Београдске општине),
нивелација и регулација улица, уговор о подизању ограде, плочника, пошумљавање око зграде, набавка грађевинског материјала, понуде и поруџбине,
уговори о радовима, подизање и правдање новца и кредита, проневере, освећење Дома (1933) и др. (1930-1934, 1937-1938).

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле
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бр. јед.
описа

2) Молбе за пријем у Дом, прославе дана материца и поклони ученицима, извештаји о успеху ученика, издавање возних карата за распуст и др.
(1931-1940).
340

496

Средње стручне школе:
1) Домаћичке школе (1925, 1928-1932, 1934-1940).
2) Домаћинске школе (1928-1930, 1937-1941).
3) Пољопривредне школе (1926, 1929-1930, 1932-1940).
4) Занатске школе (1924, 1926, 1928-1932, 1934-1940).
5) Техничке школе (1925, 1927, 1929-1937).
6) Учитељске школе (1924-1929, 1931-1934, 1937-1938).
7) Београдска трговачка школа (1927, 1930, 1932, 1940).
8) Грађанске школе (1929, 1933-1938).
9) Уметничке школе (1927-1929, 1933, 1940).
10) Школе за бабице, нудиље и сестре помоћнице (1926-1930, 1932).
11) Остале школе:
а) Поморска академија у Котору (1929).
б) Музичка школа у Дубровнику (1938).
в) Бановинска чипкарска школа у Лепоглави (1939).
г) Поморска академија у Дубровнику (1940).
Молбе за пријем у школе, за помоћ у школовању, за оснивање школа,
за изградњу и проширење школа, давање помоћи, проблем наставног кадра,
извештаји о успеху ученика - стипендиста, обрачуну, признанице и извештаји о утрошку новца који краљ даје за издржавање појединих школа, помоћ
краља сиромашним ученицима, ђачке подете Двору и Опленцу - молбе, молбе ученика за пријем на праксу на дворским и другим имањима, захтеви за
повлашћену вожњу (спискови ученика и сл.) и др.
година: 1924-1941.

СТУДЕНТИ И СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ - СТИПЕНДИЈЕ И КРЕДИТИ, ШКОЛОВАЊЕ У
ИНОСТРАНСТВУ, ПРИЈЕМ У ДОМОВЕ, СТУДЕНТСКА УДРУЖЕЊА
341

497

Молбе за помоћ ради школовања у земљи (1919, 1922, 1924, 1927,
1929-1935, 1939) и студија и усавршавања у иностранству - стипендије и налози за исплату (1921-1922, 1924-1933, 1935, 1939-1941).
година: 1919-1941.

341

498

Студентска друштва и удружења: молбе за помоћ, за покровитељство,
изјаве захвалности и оданости, забаве, славе и прославе и сл. - обавештења и
позиви и др.
година: 1921, 1924-1928, 1931-1934, 1937-1940.
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499

Остали материјали:
1) Студентски домови у земљи и иностранству: градња домова, молбе
за пријем у дом, списак примљених студената и др. (1926-1940).
2) Награђивање студената (1931, 1936, 1938).
3) Студентске екскурзије - молбе за помоћ (1931).
година: 1926-1940.

АКАДЕМИЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТИ, АРХИВЕ,
МУЗЕЈИ, БИБЛИОТЕКЕ, ПОЗОРИШТА
АКАДЕМИЈЕ И УНИВЕРЗИТЕТИ
342

500

Академије (Српска краљевска академија): налог за исплату трошкова
око штампања четврте књиге збирке проф. др А. Ивића "Списи бечких архива о Првом српском устанку", дневни ред свечаног годишњег скупа (1936,
1938).
Универзитети: прилози студената Београдског универзитета за Студентски дом - неспоразум око прикупљања прилога приликом уписа (1926);
- светосавски темати (прославе, награде и др.);
- новчани прилози и награде Универзитета у Београду за светосавске
темате, прославе и друге забаве;
- посете студената Пољопривредног факултета дворским имањима и
економијама (очигледна настава);
- молба Управног одбора Студентског дома да краљ као власник одобри планове за изградњу подрума у Дому (1930);
- извештаји Филозофског факултета у Скопљу о наградама за светосавске темате;
- новчана помоћ Маргарети Валтер Рдух за проучавање птица на Обедској бари и Скадарском језеру (1932).
година: 1926-1927, 1929-1930, 1932, 1934-1935, 1938-1940.

АРХИВЕ
342

501

Државни архив, библиотека и музеј на Цетињу: молба управника Душана Вуксана да му се за становање додели кућа бившег црногорског кнеза
Петра (1929);
- смештај Архива и других институција у Дубровачком двору, мере заштите и обезбеђења Архива - ангажовање чувара и др. (1930-1931, 1933,
1935);
- "Устроение гарнизоног воинства" од 10. јануара 1845 - мишљење
управника Државне архиве Ђ. Јеленића о вредности докумената (1943).

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле
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МУЗЕЈИ
342

502

Откуп за краљев двор у Загребу покућства салона покојног бана Томашића (1921);
- куповина виле Ђоке Павловића на Топчидерском брду у којој је умро
краљ Петар Први, краљев поклон ретке птице (Phoenicopterus - roseus Pall)
Музеју српске земље (1925);
- понуда на откуп слике војводе Стевана Книћанина (1926);
- оспособљавање двора на Цетињу ради евентуалног боравка краља,
поклон Томе Соломона из Козијег Брода (пушка - кубура) Музеју краља Петра Првог (1928);
- понуда Крунослава Батушића из Загреба за откуп оружја краља Петра
Првог из Босанског устанка (1928), понуда оружја покојног оца војводе Божа
Петровића - Његоша, понуда рељефа плана Скопља после ослобођења 1912.,
извештај о ископинама у Демир-Капији, обавештење Управе Двора Министарству грађевина да је Двор на Цетињу државна зграда која не плаћа кирију, истицање државне заставе на зграду Државног музеја на Цетињу - обавештење (1929);
- исплата слика приспелих из Париза, одобрење да се издају два огледала из салона краљице Милене књегињици Ксенији, препарирана фауна
Обедске баре за музеј у Топчидеру (1930);
- понуда старог новца, отварање нове сале у Музеју савремене уметности - цигарете за госте из Холандије (1931);
- молба за помоћ Музеју Ива Војновића у Дубровнику, пријем слика из
Рериховог музеја у Њујорку, предаја сабље краља Петра Првог, (1932);
- одбијање откупа збирке банкнота Николе Воробјова из Сомбора, смештај слика из Рериховог музеја, оправка зграде Државног музеја на Цетињу,
(1933);
- одобрење суме за преправку зграде Новог двора у Београду ради смештаја Историјско-уметничког музеја и Музеја савремене уметности, предаја
босанске собе Етнографском музеју - попис, транспортни трошкови пошиљки Музеју савремене уметности, предаја старе слушалице краља Петра Првог
истоименом музеју (1934);
- достава војничке књижице Крста Петровића, службеника Државног
музеја на Цетињу (1935);
- потврда пријема принадлежности Крста Петровића, службеника Државног музеја на Цетињу (1935);
- потврда пријема принадлежности Крста Петровића, молба Крста Петровића за доделу одређене годишње суме за набавку одела, комисијски преглед радова у Новом двору - захтев, предаја Војном музеју џебане Карађорђевог топа, утрошак воде Музеја кнеза Павла (1936);
- предаја Војном музеју три Карађорђеве заставе (1937);
- италијанска изложба у Музеју кнеза Павла - преправке одељења, молба Боривоја Ранисављевића за помоћ од 50.000 динара "за почетни рад" на
стварању аеронаутичког музеја и његовог изума Статоплана, захтев Трговинског музеја за фотографију краља Петра Другог ради учешћа на Међународној изложби у Њујорку (1938);
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- захтев Војне академије за сликама чланова краљевске куће, продаја
одликовања краља Александра Војном музеју - попис, слика из Париза Музеју кнеза Павла, преправке у краљевој кући на Цетињу, достава Војном музеју
стандарда краља Петра Другог и кнеза Павла, предаја Војном музеју Топа
кога је Хитлер поклонио кнезу Павлу, пошиљка ствари из заоставштине краља Николе Државном музеју на Цетињу, мишљење о новцу које је понудио
Владимир Стенбок - Дермар Музеју кнеза Павла, захтев за обезбеђење историјских грађевина Дубровника, инсталација споменика краљу Александру на
Цетињу - обавештење, Изложба немачке књиге у Београду - одсуство чиновницима (1939);
- поклон Музеју кнеза Павла издања Ambroise Vollarda "Reincarnations
du Pere Ubu", поклон кнеза Павла (мач Лудвика Баденског) Војном музеју,
слике краља Петра Првог и кнеза Павла за Војни музеј, понуда (Нина Трухелка из Загреба) пушке Петра Петровића Његоша (1940).

БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖНИЦЕ И ЧИТАОНИЦЕ
342

503

Југословенска академска читаоница у Загребу - кумство застави, Библиотека "Пропаганда" из Београда - молба за откуп пропагандистичког издања
"Наш Јадран", Народна књижница и читаоница у Плаву - молба за помоћ у
новцу, материјалу, књигама и др., Народна књижница и читаоница престолонаследника Петра у Оризаре - диплома почасног председника престолонаследнику Петру, откуп "Споменице о десетом рођендану престолонаследника Петра", Народна књижница и читаоница "Дом културе" у Београду - додела помоћи, додела књига Пољопривредним књижницама и читаоницама у Доњој
Горевници и Катрги, откуп 50 примерака књиге "Шумадија у прошлости и садашњости", Народна књижница и читаоница у Великој Плани (Косово) - молба за насад добрих сорти кокошака, гусака и ћурака, поклон књига Ресавској
библиотеци у Свилајнцу.
година: 1929-1931, 1933, 1938-1940.

ПОЗОРИШТА
342

504

Народно позориште у Београду - додела скела ради убрзања радова на
згради (1924), помоћ од 25.000 динара за 1925., помоћ приликом јубиларних
прослава чланова, помоћ од 25.000 динара за 1927., балетска приредба на
прослави Материца у Двору, подизање бине за прославу Материца у Двору
(1929), помоћ од 3.000 динара сиромашним члановима Хора, молба за помоћ
члановима Хора, молба за помоћ члановима у случају невоље, болести, порођаја и смрти (1931), уметничко вече у корист дугогодишње суфлерке Драге
Мишић - плакат, награда Душану Раденковићу поводом 25-то годишњице,
корисница за чланове Хора, коришћење ложе за дворску свиту, помоћ од
36.000 динара болесним члановима (1937).
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Остала позоришта: молба за помоћ глумца и управника Путујућег позоришта Михајла Лазића, представа Путујућег позоришта у Ћуприји ("Карађорђе") у част краљевског дома (1925), прилог од 10.000 динара за свечану

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле
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прославу Ива Војновића у Мањежу, помоћ од 3.000 динара Лесковачком
градском позоришту (1929), израда завесе за Цетињско народно позориште
(1928-1931), завесе за Народно позориште у Сарајеву (1931), у Народном казалишту у Осијеку и Народном позоришту у Новом Саду (1935), попрсје краља Петра Првог Бановинском Народном позоришту у Бања Луци (1937), помоћ дечјем позоришту "Дечја радост" из Загреба (1938).
година: 1925, 1927-1931, 1935, 1937-1938.

ЦРКВА И ОДНОСИ СА ЦРКВОМ
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
ГРАДЊА, ОПРАВКА И УРЕЂЕЊЕ ЦРКАВА И МАНАСТИРА
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Градња цркава - молбе за помоћ, прикупљање добровољних прилога и
слично: Шипово - Јајце, Цеље, Гусиње (1924), Д. Бранетићи и Озрен - Срез
таковски, Стари Врбас (1925), Кратово, Костолац (1926), Седларе, Селца на
Брачу, Црквенац - Ресава, Лазаревац, Сисак, Парцан - Срез расински, Прут Босански Шамац, Гривац и Опланићи - Срез гружански (1927), Залом - Невесиње, Милетићево, Хоргош, Мали Жам - Вршац, Парцани - Срез темнићки,
Бољанићи - Пљевља, Богојевац - Крагујевац (1928), Милошевци - Срез поцерски, Мали Крчмари, Нова Црвенска, Ратковић, Срез левачки, Рековац Срез левачки, Бољанићи - Пљевља, Загони - Срез бијељински, Банатско Карађорђево, Купци - Срез нишки, Доброта - Котор (1929), Прељина - Срез љубићки (1930), Љубљана, Дрвар, Хоргош, Велебит - Бачка, Масловари - Срез
которварошки (1931), Бреза - Срез височки, Масловари - Нови Сад, Рудница
- Рашка, Сибница - Срез космајски, Џигољ - Срез добрињски, Павино Поље Срез бјелопољски, Хрваћани - Срез Прњаворски, Велика Греда - Вршац, Лебани (1932), Куцур - Бачка, Ђаково, Цетиње - Катедрални храм - писма митрополита Гаврила (1933), Александров Гај - Вршац, Београд - Храм Св. Саве (1935), Цветојевац - Срез крагујевачки, Мачков камен - Срез азбуковачки
(1936), Глушци - Срез Мачвански, Умка, Пецка - Срез азбуковачки (1937),
Милочер, Радинац - Срез Смедеревски (1938), Београд - Храм Св. Саве
(1939), Дебрц - Срез шабачки, Милановац и Витановац - Срез белопаланачки, Прибој на Лиму (1940).
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Оправка и уређење цркава - понуде за оправку, набавка кандила, икона, иконостаса и др. (молбе за помоћ): Горовачка - Срез лепенички, Београд црква Св. Ружице (1924-1925), Брус (1926), Његуши - Срез цетињски, Рашчићи - Срез моравички, Марибор, Калица - Срез кнински (1928), Јошица - Каменари, Качаник, Рудница - Рашка (1929), Косово Поље - црква Самодрежа,
Горачић - Срез Драгачевски, Београд - Чукарица, Псача - Срез кривопаланачки (1932), Александров Гај - Срез вршачки, Никшић (1935), Врњачка Бања (1936), Београд - Саборна црква, Радовање - Црква захвалница Карађорђа
(1937).
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1) Набавке црквених звона - молбе за помоћ, испорука и др.: Пољица Нин (1924), Црквени Бок - Костајница (1925), Врдила - Краљево (1926), Ера-
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ковићи - Његуши (1927), Дубровник, Мало Крчмаре - Срез лепенички, Бихаћ, Псача - Срез кривопаланачки (1928), Босански Шамац, Прибојевићи Тузла (1939), Босанска Дубица (1930), Урошевац, Делиград (1932), Тиват
(1933), Машвина - Срез слуњски, Подујево, Милошево и Кучково - Нови
Сад, Мостар, Куманица - Ивањица (1935), Градиште - Срез жеглигловски,
Старо Село - Срез петрињски (1936), Равна Река - Срез пољанички, Жарково
- Београд (1937), Кленак - Срез румски (1938), Вртиглава - Срез колубарски
(1939), Јелен До - Ужичка Пожега (1940).
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2) Оправка и опрема манастира (иконе, иконостаси, звона и др.) - молбе за помоћ и др.: Високи дечани (1926-1931), Манасија (1925-1928), Студеница (1925-1926), Раковица (1926), Житомислић (1926-1927), Трапијски самостан Марија звијезда у Бања Луци (1927-1928), Света Богородица - Охрид
(1928), Фрањевачки самостан Церник (1930), Сопоћани (1926, 1930), самостан Три цркве у Дубровнику (1931), Жупа - Никшић (1934), Милешево
(1935), Прасковица - Милочер (1936), Жича (1933, 1937), Миљково - Свилалајнац (1940).
3) Градња капела - молбе за помоћ: капела код Манастира Романа Срез ражањски (1932), капела у Блату - Мљет (1937).
4) Верска и црквена удружења - молбе за помоћ, доделу застава "Свето
знамење", посете Опленцу (1929-1931, 1937-1939).
5) Везе са иностраним црквама и свештеним лицима: Грчка - Света Гора (1924-1925, 1927, 1931, 1933), Бугарска (1939) и САД (1939).
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Цркава и односи са црквом - остали материјали:
Одржавање благодарења - свечаности (1925-1928, 1930-1931), честитке
краљу (1920, 1924), молбе свештених лица за помоћ (1925, 1928, 1930, 1933),
освећења цркава у Дувну и Делиграду (1924, 1935), ходочашћа у Риму (1933,
1936), Лурду (1933-1936, 1938-1939) и Јерусалему (1937), светосавски темати
- награде (1935, 1937-1938), пренос краљевог имања на Дедињу на Патријаршију (1926), устоличење патријарха Димитрија, сахрана патријарха Димитрија (1930), одликовање архијепископа финског Германа (1935), Евангелијска црквено-школска општина у Београду - молба за помоћ (1927), Исламска
верска заједница - расписи и др. (1932, 1936-1939), ослобођење Јевреја од
службе за време верских обреда (1924-1925, 1931), стање и развој клерикализма у Дубровнику (1937).
Разно: одобрење Министарства финансија Управном одбору Српске
православне цркве за разрез приреза на име стварања прихода за исплату
свештеничких плата (1936), Стојадиновићева писма (два) министру Двора
Антићу у вези Конкордата и стања патријарховог здравља (1937), снимање
црквице у дворцу Лесковцу код Ријеке Црнојевића - достава италијанској
краљици (1940) и др.
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ВОЈСКА И ОДНОСИ СА ВОЈСКОМ
ВОЈНА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
345
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1) Удружење ратних инвалида: прикази тешког стања инвалида, разне
интервенције за инвалиде и ратну сирочад, молбе за помоћ, давање новчане
помоћи удружењима, акције за помоћ (лутрије, добротворни прилози), конгреси - обавештења, освећење застава и др.; Инвалидска земљорадничка кредитна задруга у Београду - молба за помоћ - у прилогу: Преглед финансијског стања за 1927. и 1928. и Правила Задруге (1923-1938).
2) Удружење четника: "Застава Петра Мркоњића" - чланак у "Српској
отаџбини", освећење застава - обавештења, новчани прилози и др., молбе за
новчану и другу помоћ, свечаности, прославе, скупштине и др. - разни подаци, откривање споменика краљу Александру, обнова заставе "Вожда Карађорђа" - молба за покровитељство и др. (1927-1929, 1933-1940).
3) Остала удружења: Савез добровољаца и добровољачке организације
(одбори), Удружење пензионисаних официра и војних чиновника, Удружење
носилаца Карађорђеве звезде с мачевима, Удружење носилаца Белог орла с
мачевима, Удружење носилаца Албанске споменице, Удружење ђака ратника ђачких чета 1914/1915, Удружење резервних официра и ратника, Кредитна задруга ваздухопловаца, Организација видовданских хероја у Сарајеву,
Народна одбрамбена организација Дружба Св. Ћирила и Метода у Љубљани,
Савез легионара за ослобођење северних крајева у Љубљани, Легија корошких борцев у Љубљани (1929-1930, 1933-1940).
Молбе за новчану и другу помоћ, давање помоћи, освећење застава и
друге забаве и свечаности, годишњи зборови и скупштине, помени - обавештења, позиви, правила и др.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
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1) Наредбе и расписи војних команди (1926, 1929, 1931-1936, 19381940).
2) Мере за одбрану земље, војни објекти и војна опрема - разни подаци
(1925, 1927, 1929, 1932-1941).
3) Војне школе: молбе за пријем у војне школе, регулисање школских
проблема, награде питомцима за успех, помоћ краља у школовању питомаца, набавка краљевих фотографија, јубилеји, свечаности и др. (1924-1934,
1936, 1939-1941).
4) Војна литература (књиге, листови, часописи, службени листови и
сл.): достава публикација, понуде, откупи, краљеви поклони војним установама, изјаве захвалности и др. (1924-1927, 1930, 1933-1940).
5) Жандармерија: молбе за службу, одликовања, дисциплински преступи, славе и свечаности - обавештења и позиви, извештај о сталној патролној
служби на Бељу (1926-1928, 1930-1931, 1934, 1937, 1939-1940).
6) Персонални проблеми војних лица: премештаји, молбе за полагање
испита за више чинове, оцене, одликовања, молбе за реактивирање, дисциплински преступи и казне и др. (1924-1940).
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7) Разно: позајмице возне опреме и материјала за потребе Двора и др.,
снабдевање војних лица, спортска активност, градња официрских домова,
несретни случајеви у војсци - извиђачи, суђења и сл., молбе за пријем у Граничну трупу и др. (1924-1941).
година: 1924-1941.

ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ У ЗЕМЉИ
ИНДУСТРИЈА, ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО,
РУДАРСТВО, САЈМОВИ И ИЗЛОЖБЕ, САОБРАЋАЈ
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Индустрија и њен развој: молбе за кредит ради унапређења индустрије,
поклон Творнице вагона, стројева и мостова Д.Д. у Броду на Сави (локомотива са прибором) - престолонаследнику Петру, Прва ужичка ткачка радионица - молба за заштиту и др.
година: 1922-1923, 1930, 1932, 1937, 1939-1940.
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Пољопривреда, шумарство и рударство:
1) Развој пољопривреде и пољопривредних домаћинстава - исечци из
штампе (1929-1932);
- молбе земљорадника за калеме из дворских винограда, за помоћ око
подизања винограда, виноградских школа, винарства, обилазак дворских
имања, Проглас и Правила Земљорадничке задруге из Ваљева за безалкохолну прераду грожђа и воћа:
- молбе за доделу дворске расне стоке и живине, за сузбијање сточне
заразе и др.
2) Оснивање и укидање шумских управа - обавештења, реферат о несталности шумског особља.
3) Достављање стручне ревије и стручних дописа ради рационализације и унапређења пољопривреде и тешке индустрије;
- почетак производње злата у Нересници - извештај (1934).
година: 1921, 1926, 1928-1940.
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Сајмови и изложбе (у земљи и иностранству): пољопривредне изложбе
(углавном) расне стоке и живине, воћа, грожђа, вина, пчеларске изложбе, изложбе зечева, голубова, паса, коња, ловачке и друге изложбе;
- обавештења и позиви, молбе за покровитељство, награде, поклони и
новчани прилози краља излагачима, позиви Двору за учешће на изложбама,
програми, извештаји и др.
година: 1925-1940.
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1) Саобраћај (железнички, друмски, поморски, речни, ПТТ саобраћај):
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Градња железничке станице у Пећи - молба за камен из дворског мајдана (4425/1935), подизање пруга - подаци о депутацијама, измене у саобраћају возова, реконструкцији, постављању нових колосека и сл. - обавештења,
жалбе на промене правца приликом пројектовања пруга, мере предострожности на жељезничкој станици у Београду и др.;
- извештај о пуштању аутомобилског саобраћаја преко Чакора и пута
Пећ-Чакор-Андријевица (1925), поправке и одржавање државних цеста Земун-Бежанија, Топола-Младеновац и др. - представке, извештаји, обавештења и слично, калдрмисање и оправка улица и др.;
- освећење брода "Престолонаследник Петар" - позив, подаци о акцијама бродарских друштава у поседу Двора и др.;
- могућности изградње поштанских зграда, коришћење државних телефона у приватне сврхе и коришћење ПТТ службе за време избора (распис),
подаци о емисијама поштанских марака и др.
година: 1925-1926, 1928-1931, 1933-1940.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
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1) Банке: прегледи званичних курсева стране валуте у односу на динар,
упис акција Привилеговане аграрне банке (расписи), тешкоће у платном промету са Немачком (распис), списак акција Београдске задруге Д.Д. и др.
(1926, 1928-1929, 1933-1934, 1937, 1940).
2) Међудржавни зајмови и дугови: регулисање исплата и наплата обвезница предратних негажираних аустро-угарских дугова (1925), исплата државних обвезница на основу Закона о монополском зајму ради ликвидације
државног летећег дуга (1928), исплата девизне противвредности купона 7%
државног зајма у злату из 1922. - извештај Министарства финансија Управи
двора (1930) и др. (1925, 1928, 1930, 1934).
3) Ратна штета: расписи Министарства финансија о начину књижења
обвезница ратне штете и њиховој наплати, фалсификовање обвезница - обавештење и др. (1925, 1928-1929, 1932).
4) Репарације: лиферације на рачун репарација, захтеви за одштету на
основу репарација и др. (1921, 1925, 1928, 1930).
5) Патенти и проналасци: обавештење и понуде, молбе за помоћ и др.
(1924, 1926-1928, 1936).
6) Лов и риболов: почеци конзервисања рибе на Охридском језеру ради сузбијања страних производа (1925), подаци о књизи проф. Пољопривредног факултета, Милана Мариновића (Лов као важна привредна грана),
искоришћавање ловишта Петроварадинске имовне општине - потреба заштитног појаса (жалба чиновника), уништење дивљачи - мере за заштиту
(представке, жалбе), молба Ловачког удружења у Пироту за добијање фазана
ради расплода, тамањење врана - заштита пољопривредника и ловишта - обавештење Управи Двора (1925, 1930, 1932, 1934, 1936, 1939).
7) Елементарне непогоде: помоћ краља пострадалима од поплава, града, пожара, суше (1924-1926, 1931, 1933).
8) Разно: продаја монополских артикала - расписи и др., израда луксузних артикала за Двор, монополски прекршаји и кривице, поступак против
кријумчарења и др. (1922, 1924-1925, 1930, 1933, 1936, 1938-1939):
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- понуда Осигуравајућег друштва "Југославија" и "Феникс" за осигурање краља Александра, каско осигурање возила Управе Двора (1925);
- молба за опроштај казне због шверца свиле, молбе за ослобођење
плаћања пореза и смањење пореза, молбе за зајам ради унапређења привредне делатности, милионска крађа у Народној банци - подаци о извршиоцу
(1929) и др. (1922, 1924-1931, 1933, 1936-1939).

ЗЕМЉА И ЗЕМЉИШНИ ОДНОСИ
348

518

Експропријација земљишта, захтеви за доделу земље, додела земље,
одузимање борачког статуса, додела земље оптантима, судски спорови око
земље и имања и др.
година: 1921, 1924-1929, 1931, 1933, 1936-1938, 1940.

УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА ДЕЛА
349

519

Споменици, спомен чесме, плоче, бисте, рељефи, костурнице, капеле,
спомен домови и сл.:
1) Споменици краљу Петру (1921, 1925, 1927, 1929-1930, 1932, 1934,
1937-1938).
2) Споменици краљу Александру (1927, 1930, 1934-1937, 1940).
3) Споменици палим борцима - ратницима и жртвама рата (1921, 19251929, 1931-1934, 1936-1940).
4) Споменици знаменитим личностима (1925-1926, 1929, 1933-1934,
1939-1940).
Подизање и откривање споменика - обавештења, позиви, новчани прилози, извештаји изасланика, преписка око израде и давања дозвола за подизање споменика, поруџбине и откупи, репродуковање и продаја спомен предмета са краљевим ликом и др. (у прилогу: фотографије и сл.).

349

520

Остали споменици:
1) Капела на Ловћену: новчани прилог краља за подизање капеле (одобрења, решења, признанице, извештаји и др.), пренос Његошевих посмртних
остатака на Ловћен и друго, одликовања и награде за радове на капели, писмо и представке црногорско-приморског митрополита Управи Двора и Министарству просвете у вези осигурања, чувања, одржавања Капеле и др.
(1925-1927).
2) Споменик Незнаном јунаку на Авали: новчани прилог краља за подизање споменика, освећење темеља, уређење околине, преписка са Мештровићем, пренос костију, одликовања и др. (1921, 1934-1935, 1938-1940).

350

521

Ликовни уметници и њихова делатност:
1) Награде и одликовања сликара (Никола Бан, Урош Предић), понуде
за откуп уметничких дела од стране сликара, чланова њихових породица и
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других поседника, израда портрета краља и чланова краљевског дома - молбе за дозволу продаје, молбе за помоћ сликара и њихових породица, давање
помоћи и др. (1924-1927, 1929-1931, 1933-1941); путовање румунског сликара Енеа по Македонији и Црној Гори под протекторатом краљице Марије
(1933).
2) Израда вајарских композиција са ликом краља и чланова краљевског
дома, молбе за краљеве фотографије, израда бисти (поруџбине, оцене вредности, откупи, исплате и сл.), понуде за откуп вајарских радова, подаци о вајарима и њиховим радовима, откупи, исплате и сл., понуде за откуп вајарских радова, подаци о вајарима и њиховим радовима, откупи, исплате и сл.,
молбе за новчану помоћ, давање помоћи и др. (1925-1927, 1929, 1931-1933,
1936-1940).
3) Уметничке изложбе у земљи и иностранству, изложбе Удружења
"Цвијета Зузорић" и др. (1923, 1927, 1929-1931, 1933, 1937-1939).
4) Понуде и откупи уметничких и сличних предмета (намештај, гоблени, књиге, предмети музејске вредности, слике старих мајстора и др. (1921,
1928-1931, 1933-1944).
5) Разно: реституција предмета несталих из Двора за време рата (1925,
1927), историјат Карађорђевог конака у Београду - предавање (1938), молба
Бруна Барили за обавештење о Милени Павловић Барили (1926), занатскоуметнички аматерски радови, репродукција фотографија и других предмета,
молбе за дозволе и откуп и др. (1925-1927, 1929-1934, 1936-1940).
351
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Делатност књижевника и њихових удружења: Јубиларне прославе,
молбе за новчану и другу помоћ, давање помоћи и др. (1925-1926, 1929,
1932-1933, 1936-1938, 1940).

351

523

Грађа из области филма:
Подаци о филмовима приказаним на Двору, преписка у вези снимања
филмова из живота и рада краља и његове породице, као и других документарних, научно-популарних и туристичко-пропагандних филмова, обавештења и позиви на филмске премијере и др.
година: 1924-1926, 1929, 1931-1940.

351

524

Музички живот у земљи и иностранству: концерти наших и страних
уметника - разни подаци (молбе за концерте, награде, хонорари, преписка
око одржавања и програма концерата и др.).
година: 1926-1927, 1931, 1934, 1936.

КЊИГЕ, ЛИСТОВИ, ЧАСОПИСИ
352

525

Пошиљке домаћих публикација краљу на личну употребу (поклони),
на увид и сл., изјаве захвалности на послатим публикацијама, одбијање пријема и др.
година: 1926-1931, 1934-1940.
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352
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Претплата, поруџбине, откуп домаћих публикација, понуде (прихватање и одбијање пошиљки, исплате, рекламације и др.).
година: 1925-1940.

353
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Књиге, листови, часописи - разни материјали:
1) Молбе за помоћ у издавачкој делатности, изјаве захвалности за примљену помоћ и др. (1922, 1924, 1932, 1934-1935, 1937-1940).
2) Алманах СХС - пошиљке и доставе (1925-1927, 1929, 1938).
3) Публикације из иностранства - пошиљке на поклон, на увид и сл.,
изјаве захвалности, одбијање пошиљки и др. (1922, 1926-1932).
4) Претплата, набавка и слично иностраних публикација - понуде, исплате, налози за набавку и др. (1928-1941).
5) Разно: изложбе - обавештења, молбе за покровитељство и сл., молбе
за фотографије краља и чланова краљевског дома ради публиковања и репродуковања, достављање посебног издања "Горског вијенца" библиотекама у
земљи и иностранству као поклон краља и др. (1925-1926, 1928-1933, 19351940).

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ
354

528

Конгреси, конференције и сл. у земљи и иностранству - поздрави, извештаји, одређивање наших представника и др.
година: 1921, 1927, 1931-1932, 1934-1935, 1937-1939.

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
354

529

Просветна, културне и уметничка друштва и удружења, музичка и певачка друштва и удружења:
1) "Гајрет" и његови пододбори - новчани прилози, изјаве захвалности
и др. (1924, 1930-1931, 1936, 1938).
2) Освећење застава музичких друштава и удружења - обавештења,
молбе за даривање застава, слање изасланика, новчани прилози, јубиларне
прославе, изјаве захвалности и др. (1928, 1930, 1932, 1936-1937, 1939-1940).
3) Статут за прву прелазну наградну Лиру и Правила Јужнословенског
певачког савеза, јубиларне прославе, освећења застава, концерти и сл., новчани прилози и др. (1924-1940).
4) Остали материјали: градња просветних домова, освећење и кумовање застава - обавештења, новчани прилози, молбе за новчану помоћ и др.
(1928, 1930-1933, 1936, 1938).

354

530

Хуманитарна и добротворна друштва и организације:
1) Друштва Црвеног крста: новчани прилози и др., дарови краља и краљице, новчана помоћ поплављеном (1926) и гладном становништву пасив-
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них крајева (1928) - обавештења, потврде и сл., уступање дворске куће за
Месни одбор у Дубровнику - услови коришћења и др., Недеља Црвеног крста - Наредба Министарства војске и морнарице (3512/1928), скупштине, јубиларне прославе - разни подаци, спискови особља Цивилне куће краља чланова Црвеног крста, уплата чланарине, признанице, распис Председништва
Министарског савета о значају Црвеног крста и др. (1924, 1926, 1928-1929,
1932-1933, 1935-1936, 1938-1941);
2) Остала друштва, удружења и организације: новчани прилози, понуде за празнике и др. помоћ, молбе за новчану помоћ, за покровитељство,
освећење сиротишта, домова за старце и слепе, изјаве захвалности и др.
(1928-1932, 1934-1935, 1939-1940).
354

531

Женска друштва и удружења: молбе за помоћ, за покровитељство, јубилеји, прославе, приредбе и сл. - обавештења и позиви, изјаве захвалности,
извештаји о раду и др.
година: 1934-1940.
Напомена: видети списак

355
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Спортски савези, друштва и удружења:
1) Југословенски лакоатлетски савез - Правилник о прелазном пехару
краља Петра Другог и преписка с тим у вези (1937).
2) Савез скаута - освећење и кумовање застава - обавештења и сл., међународни и други слетови, скупштине, конференције и др. (1924-1928,
1932-1937, 1940).
3) Југословенски веслачки савез - молбе за новчану помоћ, новчане
субвенције, изјаве захвалности, такмичења, наградни пехар за првенство државе и др. (1925, 1927, 1932, 1934).
4) Југословенски ногометни савез - учешће на међународним такмичењима за пехар (Румунија и Пољска) - преписка у вези материјалне и друге
помоћи (1929, 1936).
5) Стрељачки савез (удружења, дружине) - јубиларне и друге прославе,
такмичења - обавештења, позиви, покровитељство, кумовање заставама, предаја награда, новчани прилози и други поклони и др. (1924-1925, 1927, 1929,
1932-1940).

355
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Спортски клубови:
1) Аутомобилски клубови - међународна и друга такмичења - покровитељство, награде и др. (исечци из штампе о такмичењима) и др. (1927, 19291930, 1934, 1936-1940).
2) Аеро-клубови - новчани прилози (решења), Међународна аеро-наутичка конференција у Дубровнику (подаци о услугама Двора), молбе за новчану и другу помоћ, прелазни пехар за међународна такмичења за ваздухопловно моделарство (преписка), Правилник такмичења за пехар кнеза Павла
и др. (1925-1927, 1930, 1933-1939).
3) Остали спортски клубови: освећење и кумовање заставама - обавештења и сл., јубиларне прославе - позиви, покровитељства, новчани прилози
и други дарови, извештаји о раду, молбе за новчану и другу помоћ, државно
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првенство у ватерполу (4495/1930) и др. (1926, 1928-1929, 1932-1933, 19351936, 1940).
355
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Друштва кола јахача:
1) Дунавско коло јахача "Кнез Михаило": новчане и друге награде краља победницима такмичења, Програм Великих витешких земаљских коњичких утакмица у Земуну и др. (1924-1925, 1931, 1936).
2) Далматинско коло јахача - Сињ: захвалност на пехару (1929), преписка у вези пропозиција за трку за краљев пехар (прилог: Статут за прву прелазну награду и Правила Кола из 1930.) и др. (1929-1930).
3) Алкарско друштво - Сињ: награде алкарима и др. (1924, 1926, 1932,
1935).

355
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Остали материјали из области спорта: интернационална такмичења у
тенису, разни подаци о Удружењу смучара "Планица" и 11 олимпијада и др.
(1926-1930, 1934, 1936, 1939-1940); молба Томе Станисављевића за новчану
помоћ за унапређење боксерског спорта и мишљење Министарства физичког
васпитања (731/1940).

356
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Национална друштва, удружења и организације:
"Јадранска стража" - молбе за новчану и другу помоћ (подизање костурнице Јужних Словена, стрељаним за време Првог светског рата у Боки
Которској (2795/1924), разне приредбе - обавештења, позиви и сл., одобрење
Министарства војске и морнарице војним лицима да се могу уписивати у "Јадранску стражу" (1077/1928), молбе за даривања, кумовања, освећење застава и сл., посете Опленцу, одобрење одсуства члановима ради учешћа на приредбама, излетима, екскурзијама у земљи и иностранству, на скупштинама,
конгресима и др.; израда гипсаног отиска кипа познатог поморца Михе Працата за Поморски музеј у Сплиту чији је оснивач "Јадранска стража" - преписка око дозволе (7793/1936);
- Иницијатива "Јадранске страже" за оснивање Поморског музеја у Дубровнику - молба за доделу просторија у Кнежевом двору (5524 и
5712/1938).
година: 1924, 1927-1928, 1930-1931, 1933, 1935, 1936-1939.

356
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Остала друштва и удружења:
1) Професионална (струковна и сталешка друштва и организације):
новчани прилози краља - обавештења, решења, освећење застава, одсуства
службеницима за учешће на конгресима, скупштинама и сл. (1924-1926,
1930-1931, 1935, 1937-1940).
2) Ватрогасни савез (ватрогасна друштва, чете, жупе и заједнице): молбе за новчану помоћ (за набавку опреме, подизање домова и сл.), изјаве захвалности, освећење друштвених застава, јубиларне прославе - обавештења,
молбе за покровитељство, кумовања, даривање застава, трака и сл., новчани
прилози, одсуства службеницима - чиновницима за учешће на ватрогасним
приредбама у земљи и иностранству (1923-1924, 1926, 1928-1929, 1931, 19331939).
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3) Пољопривредна друштва, удружења, савези, задруге и сл.: посете
дворским имањима и економијама - молбе, дозволе, новчане награде пољопривредницима и др., новчани прилози, подаци о скупштинама и др. (1926,
1928, 1931, 1935, 1937, 1939-1940).
4) Југословенски кинолошки савез и друштва за заштиту животиња и
растиња: дресура, приплод, изложбе паса (1929-1930, 1934-1936).
5) Ловачка и рибарска друштва и удружења: молба за новчану и другу
помоћ (изградња рибњака, даривање ловачких паса), изложбе и др. (1924,
1927, 1929, 1931-1932, 1935, 1937-1938).
6) Друштво за коњогојство и коњички шпорт - Загреб: новчани прилози за такмичења, изјаве захвалности, извештај о пријему сребрног пехара, организација јубиларних такмичења - молба за краљеву почасну награду победнику (1929, 1932, 1936-1937).
7) Разна друштва, удружења и организације: скупштине, сабори, конгреси, конференције, јубиларне и друге прославе - обавештења, молбе за покровитељство, за новчану помоћ, новчани прилози, подаци о разним акцијама и др. (1924-1925, 1930-1940).

РАЗНЕ МОЛБЕ И ЖАЛБЕ
МОЛБЕ ЗА ПОМОЋ
357

538

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ.
година: 1924-1932.

358

539

Молбе за помоћ по разним основама - једнократна новчана помоћ.
година: 1933-1938.

359

540

Молбе за помоћ по разним основама:
- стална новчана помоћ (1924-1931);
- помоћ у натури (1926, 1929, 1931-1933, 1935-1936, 1939);
- помоћ бившим ратницима, добровољцима, инвалидима и сл. (1919,
1924, 1926-1929, 1931, 1933);
- помоћ пострадалим од елементарних непогода (1925, 1929, 1933);
- помоћ за венчање, сахрану и сл. (1926-1927, 1929-1930, 1940);
- молбе за помоћ правних лица - помоћ правним лицима (1926-1928,
1931-1936, 1938, 1940);
- помоћ истакнутим личностима (1925-1929, 1932-1933);
- изјаве захвалности на указаној помоћи (1927-1929, 1931).
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ОСТАЛЕ МОЛБЕ
360

541

1) Молбе за аудијенцију (1924-1933, 1935, 1937, 1940).
2) Молбе за интервенцију раља по разним основама (1924-1929, 1933,
1935-1936).
3) Разне молбе и жалбе (1924, 1927, 1929-1931, 1935-1938, 1940).

ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
360

542

1) Борба против туберкулозе, рака и других болести: мере против болести, карантин, дизинфекције, затварање јавних објеката, вакцинација, делатност Лиге против туберкулозе и др. (1928-1929, 1931, 1933, 1937, 1939-1940).
2) Молбе за помоћ у лечењу - примање или одбијање помоћи и др.
(1924-1934, 1938).
3) Градња и опрема болница: молбе за новчану и другу помоћ, за покровитељство, новчани прилози, новчано потраживање архитекте Косте Јовановића за рад на Болници у Тополи 1919. (1919, 1926, 1929, 1932, 19341935).
4) Здравствене школе и установе (школе за нудиље и медицинске сестре, заводи за заштиту деце, прихватилишта, обданишта, школске поликлинике, домови за слепе, старачки домови, хигијенски заводи и др.): молбе за
помоћ у школовању и пријему у школе, помоћ установама (новчани и други
прилози), изјаве захвалности, признанице, молбе за смештај у домове, обданишта, прихватилишта, приредбе и др. (1924-1933, 1935-1937).
5) Разно: молба за помоћ у стажирању, жалбе на поступке болничких
управа, обавештење о конгресу лекара, изложба лекова и лековитог биља,
здравствене публикације - обавештења и др. (1925, 1929-1930, 1936-1937,
1939).

ЗАКОНИ, УРЕДБЕ, ПРАВИЛНИЦИ, УПУТСТВА
361

543

Решења, наредбе, објашњења, упутства, тумачења закона и сл. Из ресора Министарства финансија (облигације, обвезнице, ратна штета, буџети и
кредити, ликвидација државних дугова, станарине, додаци на скупоћу, рад
рачуноводствених служби) и Министарства саобраћаја у вези саобраћајних
повластица и др.;
- правилници о дипломатским и службеним пасошима (1933), о телефонској служби (1937), Уредба о снабдевању привреде сировинама и прерађевинама (1940).
година: 1924-1927, 1929, 1933, 1937, 1940.
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ПОСТАВЉЕЊА, РАЗРЕШЕЊА, ПЕНЗИОНИСАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ, ОДЛИКОВАЊА, ИНВАЛИДНИНЕ
361

544

1) Молбе за пријем у службу (1926-1934, 1936-1937, 1940).
2) Разрешење и отпуштање: молбе за интервенцију, жалбе и др. (1924,
1926, 1928-1929, 1931).
3) Премештаји - молбе и жалбе (1925, 1931-1939).
4) Молбе за реактивирање (повратак) у службу (1925, 1927, 1929-1930,
1936).
5) Одликовања (1924-1926, 1928-1930, 1932-1934, 1936-1937, 19391940).
6) Пензионисања: молбе и жалбе (1919, 1921, 1925-1931, 1933, 1937,
1940-1941).
7) Инвалиднине: молбе и жалбе (1924-1928, 1938, 1940).
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УПРАВА ДВОРА - ТЕХНИЧКИ ОДСЕК
1919-1941.
ДВОР И ИМАЊЕ НА ДЕДИЊУ
ДВОР НА ДЕДИЊУ
362

545

Бели двор на Дедињу: планови, разне понуде и испоруке, радови на водоводу и канализацији, издаци и персонална документа.
година: 1936, 1938, 1940-1941.

362

546

Нови двор на Дедињу: планови, програм за идејну скицу, статички
прорачун, понуде, радови, издаци и персонална документа.
година: 1927, 1931, 1933-1936, 1939.

ВИЛА НА ДЕДИЊУ
363

547

Планови.
година: 1927-1930, 1933, 1935.

364

548

Понуде, требовања и испоруке грађевинског материјала.
година: 1928-1937.

365

549

Предрачуни, рачуни, обрачуни.
година: 1928-1930, 1932, 1934, 1941.

365

550

Разни радови на градњи Виле: технички опис, израда подрумских просторија, сутерена, терасе са свингом, патоса, салона, плафоњера, врата, водоскока, столарије, каменорезачки радови, увођење централног грејања, израда
перголе и израда пута.
година: 1925, 1928-1930, 1932-1934.

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ НА ДЕДИЊУ
366

551

Планови разних објеката.
година: 1928-1931, 1934-1935, 1937-1938, 1941.
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367

552

1) Економска зграда: планови, спискови алата, материјала и др. (19281929, 1935).
2) Зграда за стражу: планови (1929-1930, 1935).
3) Портирска зграда: планови (1935).
4) Кухиња: планови (1928, 1935).
5) Сељачка кућа: предрачуни и рачуни (1923-1929).
6) Бели павиљон и Павиљон ружа: планови, рачуни, понуде и др.
(1928-1933).

368

553

1) Вила принца Павла у Толстојевој бр. 2: планови, понуда, требовање
и испорука грађевинског материјала, персонална документа (1932-1935).
2) Зграда Новог објекта Д.Д.: понуде, обрачуни и др. (1939).
3) Наредбе у вези извођења радова (1927-1929, 1934).
4) Рачуни и предрачуни (1926-1934, 1936).
5) Персонална документа (1924-1925, 1928-1934, 1937).

369

554

Радови на Дедињу (разни објекти):
1) Извештај о радовима (1928-1929, 1932, 1934).
2) Молерско-фарбарски радови (1930).
3) Увођење централног грејања (1926-1927, 1929-1930).
4) Израда пута (1923, 1927-1928, 1931-1933).

370

555

Радови на Дедињу (разни објекти):
1) Увођење електричних инсталација (1927-1928, 1930).
2) Израда базена (1931-1933).
3) Израда ограда (1930-1932).
4) Израда гипсаних модела (1932-1934).
5) Израда бронзаног маскарона - понуде (1931-1932, 1934).
6) Радови Ивана Мештровића - скице (1932-1933).
7) Увођење водовода и канализације - белешке о току радова.
8) Разни радови (1927-1931, 1934, 1939).

371

556

Вађење камена за радове на Дедињу.
година: 1927-1934.

372

557

Црква на Дедињу: тапије, планови, извођење радова - понуде, трошкови за обављене радове и др.
година: 1924-1925, 1930, 1932-1934.
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КРАЉЕВО ИМАЊЕ У ТОПЧИДЕРУ
373

558

1) Економска зграда у Топчидеру: предрачуни и др. (1926, 1930-1932,
1939).
2) Зграда дворске перионице: предрачуни, преписка (1929-1933).
3) Градња живинарника: планови, понуде и др. (1929-1935).
4) Дворска пумпа у кругу касарне краљеве гарде: потврда о пријему
грађе за подизање зграде дворске пумпе (1928).

374

559

Дворска башта у Раковици: радови и извештаји (1929-1931, 1933-1934),
понуде и требовања (1930-1931, 1933-1934), издаци (1928-1931, 1933-1935),
елаборат за реконструкцију централног грејања за стакларе, уређење парка
(1934-1935), персонална документа (1928-1929, 1934) и др.

КРАЉЕВО ИМАЊЕ НА ОПЛЕНЦУ
ЗАДУЖБИНСКО ИМАЊЕ КРАЉА ПЕТРА И НА ОПЛЕНЦУ
375

560

1) Куповина имања за Задужбину (1923, 1925-1928, 1930).
2) Понуде и испоруке за радове на Опленцу (1930-1932, 1934-1935).
3) Радови на имању, месечни извештаји о стању Економије, испитивање воде и др. (1919-1921, 1926-1930, 1932, 1934, 1938).
4) Инвентар Задужбине (1924-1925, 1929-1930, 1935).
5) Персонална документа (1923, 1927-1928, 1930, 1934, 1939).

376

561

1) Израда водовода: преписка, елаборати, пројекти о снабдевању водом, извештаји о утрошку воде (1930-1934).
2) Увођење електричних инсталација: преписка, понуде, издаци (1926,
1928, 1930-1932, 1940-1941).
3) Карађорђев конак у Тополи: извештај, уговор, ситуациони план и
оправка (1931, 1933).

377

562

Требовање кредита и предрачуни.
година: 1930-1934.

378

563

Признанице, рачуни, примања, издаци.
година: 1913, 1921-1930, 1935-1941.
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ПОДРУМ ВИНА НА ОПЛЕНЦУ
379

564

380

565

1) Планови (1931).
2) Програм рада, извештаји о поднетим скицама, предрачуни, преписка
(1927, 1931, 1932).
3) Понуде и испоруке (1926-1930).
Понуде и испоруке.
година: 1931.

381

566

Понуде и испоруке.
година: 1931-1935.

ХОТЕЛ НА ОПЛЕНЦУ
382

567

Конкурс, премер и статички прорачун, уговор о извођењу радова,
предрачуни и обрачуни, преглед цена, понуде и испоруке, пројекат инсталација централног грејања, посете хотелу и др.
година: 1933-1934.

ЦРКВА НА ОПЛЕНЦУ
383

568

1) Планови (1926, 1930, 1933).
2) Историјат Тополе, преглед размештаја гробова, представка о нестанку звона (1930, 1933).
3) Рачуни, понуде, требовања, испоруке грађевинског материјала
(1930-1935).

384

569

1) Извештај о неодложним радовима (1920-1921, 1930, 1933-1934).
2) Израда мозаика: рачуни, требовања, понуде и испоруке (1930-1932).
3) Фотографије.

385

570

1) Израда хороса - понуде и испоруке (1931-1932).
2) Израда сребрних врата - понуде и испоруке (1930).
3) Израда иконостаса и крипти - понуде и испоруке (1931-1932).
4) Израда престола - понуде и испоруке (1932).
5) Израда патоса - понуде и испоруке, слике, планови (1930-1931).
6) Унутрашња декорација цркве (1934).
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КРАЉЕВА ИМАЊА И ЗДАЊА У
БЕОГРАДУ И ВАН БЕОГРАДА
СТАРИ ДВОР У БЕОГРАДУ
386

571

Планови, извођење радова, технички услови за радове, понуде, издаци,
персонална документа и др.
година: 1922-1923, 1927-1928, 1930-1931, 1933-1934, 1938.

ОСТАЛА КРАЉЕВСКА ИМАЊА И ЗДАЊА
У БЕОГРАДУ И ВАН БЕОГРАДА
387

572

1) Имање у Крунској бр. 9 : скице, предрачуни за израду канализације
и др. (1924).
2) Имање принца Ђорђа у Јевремовој бр. 4 : оправка (1923, 1928, 1934,
1939).
3) Понуде за куповину имања у Врњачкој Бањи (1925).
4) Понуде за продају отока Веле Смоквице (1932).
5) Зграда дворске жандармерије - оправка (1934).
6) Зграда у Александровој бр. 75 : план, оправка (1934, 1938).
7) Зграда Канцеларија краљевских ордена: предрачуни и оправка
(1933).
8) Имање и ловиште у Добановачком забрану (1931).

387

573

Двор у Загребу: понуде, издаци, инвентар.
година: 1920-1921, 1932-1933.

387

574

Дворац у Сарајеву (Конак): историјат, планови, инвентар.
година: 1922-1925, 1933.

387

575

Вила "Херцеговина" на Илиџи: извештаји о примопредаји виле, признанице, инвентар.
година: 1932, 1934, 1937.

387

576

Ловачке зграде у Сарајеву, Хан Пијеску и Лесковцу: планови, записници и др. о примопредаји, издаци, инвентар, персонална документа.
година: 1920, 1924, 1927, 1930, 1933-1935, 1940-1941.

387

577

Дворац “Брдо” код Крања: скице и планови, радови, предрачуни и обрачуни.
година: 1936.
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388

578

Дворац у Милочеру:
1) Планови зграде са грађевинском дозволом (1936, 1938).
2) Понуде, требовања и испоруке грађевинског материјала (1934-1937).

389

579

Дворац у Милочеру:
1) Предрачуни за радове и уређење имања, материјали у вези извршења радова (1934-1936).
2) Извештаји о утрошеном новцу за радове на имању и табеларни упоредни преглед пројектованих и извршених радова (1934-1938).
3) Рачуни и признанице (1934-1941).
4) Увођење инсталација централног грејања (1934-1936).

390

580

Дворац у Милочеру:
1) Водовод у Милочеру: одштета, пројекат реконструкције, извршени
радови и др. (1934-1935).
2) Градња хидроцентрале на реци Режевић: елаборати претходних радова, генерална студија, уређење бујице "Праскавица", понуде и др. (19341935).
3) Персонална документа (1934-1936).
4) Разни материјали: бесправно сечење дрва, напад наоружане банде на
пошту, гажење сељанке дворским колима, недовољно осветљење дворца потреба бољег обезбеђења и др. (1934-1935, 1940).

391

581

Имање у Демир-Капији: планови, скице, извештаји, радови, понуде.
година: 1923, 1928-1935, 1937, 1939-1940.

392

582

Имање у Демир-Капији:
1) Гостинска кућа - понуде за извођење радова.
2) Црква - поправке.
3) Остали материјали: издаци, инвентар и персонална документа.
година: 1929-1931, 1933-1934, 1941.

392

583

Двор "Лесковац" на Ријеци Црнојевића: планови, понуде, испоруке,
предрачуни, радови, персонална документа.
година: 1933-1934, 1938, 1940.

392

584

Двор на Цетињу: планови, оправка.
година: 1922, 1925, 1928.

393

585

Двор Сувобор на Бледу: рачуни, обрачуни и признанице за адаптацију
двора.
година: 1922.
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586

Двор Сувобор на Бледу: рачуни, обрачуни и признанице за адаптацију
двора, персонална документа и разни материјали (осигурање двора, регулисање поштанске службе, радио-станице и др.).
година: 1922-1924, 1928, 1930, 1932-1934, 1936.

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ У РЕЖИЈИ ТЕХНИЧКОГ ОДСЕКА
ДОМ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА У БЕОГРАДУ
395

587

Планови, статички прорачун, записник у вези градње Дома, израда
идејних скица, инструкције и програм градње, рад конкурсне комисије, пројект уговора за подизање Дома, примопредајни записник.
година: 1930-1931, 1933.

396

588

Понуде и испоруке грађевинског материјала, изводи предрачуна, рачуни.
година: 1929-1932.

397

589

Земљани радови, израда подрума, израда степеница и фасаде, израда
ограде, столарски, браварски, молерско-фарбарски и изолациони радови, радови на увођењу водовода и канализације.
година: 1930-1933, 1936-1937.

398

590

1) Увођење санитарних објеката, израда кујне, увођење електричних
инсталација и инсталација централног грејања.
2) Персонална документа.
3) Разни материјали: примање ученика на праксу, исхрана радника
(кантина) и инвентар.
година: 1930-1933, 1935, 1937.

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ У БЕОГРАДУ
399

591

Студентски дом "Краљ Александар" у Београду: основа трећег спрата,
понуде, испоруке, набавка грађевинског материјала, издаци и персонална документа.
година: 1926-1928, 1930, 1933.

399

592

Спомен Незнаном јунаку на Авали: планови, историјат споменика,
преписка у вези израде, испитивање материјала од камена, издаци.
година: 1934.
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593

1) Зграда Санаторијума на Авали: конкурс за израду идејних скица и
технички извештај (1931).
2) Зграда туберкулозног павиљона Опште државне болнице у Београду: скица, понуде, извештаји о завршеним радовима, обрачуни (1928, 19301931).
3) Зграда Петронија Митровића и Цветка Павловића у Београду: план
зграде, грађевинска дозвола, статички прорачун (1931-1932, 1934).
4) Нова зграда Милана Рашевића у Београду: скица (1940-1941).
5) Нова зграда Борислава Ђорђевића у Београду: план зграде (1941).
6) Вила адвоката Јована Тодоровића: понуде за израду патоса (1932).
7) Нова зграда шегртског дома у Београду: технички услови, понуде,
привремена ситуација извршених радова (1931).
8) Нова зграда инжењера Драгоша Радојевића: статички прорачун,
предрачун (1937).
9) Здравствена станица у Кореници: предрачун за унутрашње уређење,
понуде (1934).

ПОНУДЕ, НАБАВКЕ, ИСПОРУКЕ (ЦЕМЕНТ И ДР.)
400

594

Испорука и набавка цемента из Солина (за разне објекте).
година: 1927, 1930-1933, 1935-1936.

401

595

Испорука и набавка цемента из Беочина (за разне објекте).
година: 1932-1935, 1938-1941.

402

596

Понуде и испоруке из земље и иностранства за градилишта на краљевим имањима.
година: 1921-1923, 1925, 1927-1935, 1938-1940.

МАУЗОЛЕЈИ, ЦРКВЕ, МАНАСТИРИ
403

597

Маузолеј Дунђерског у Србобрану: понуде за оправку мозаика.
година: 1924-1927.

403

598

Цркве у Радовању, Делиграду, на војничком гробљу у Скопљу, Саборна црква у Никшићу: оправке, предрачуни, планови, израда иконостаса и др.
година: 1928, 1930-1933, 1935, 1938, 1940.

404

599

1) Цркве у Малом Орашју, Драговољићу, Бјелошима, Јастребцу, Ђуковцу, Подујеву, Псачи, Брезовом Пољу, Доброј Води, Машвини: захтев за
поклон звона (1932-1934).
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2) Цркве у селима Куманице и Мрчајевци и црквица сиротишту Св.
Фрање у Мостару: молбе за помоћ за набавку звона (1934).
3) Цркве у Рогачи, Милетићеву, Раставици, Шаховићу, Брези и Горњој
Сабанти: молбе за помоћ за зидање и довршење цркава (1933-1934).
4) Понуде и поруџбине звона за разне цркве (1934-1935).
404

600

1) Манастири Дечани, Каленић, Студеница, "Св. Недеља" - Ранчица,
Радовашница, Милешево и Хилендар: посете, поклони, поруџбине, израде
иконостаса и сл. (1930-1934).
2) Остали материјали о посетама, оправкама, изради икона и сл. у другим манастирима (1930-1933, 1940).

404

601

Остали материјали:
1) Певачка друштва у Скопљу, Љубљани и Београду: израда застава
(1932-1934).
2) Соколска друштва у Љубљани, Цељу, Загребу, Петроварадину и
Призрену: понуде и поруџбине за израду застава (1934).
3) Позоришна друштва на Цетињу и Сарајеву: израда завесе (1931).
4) Ватрогасна чета у Крагујевцу: израда завесе (1934).
5) Електромоторна лађица престолонаследника Петра - технички опис
(1932).

ИСТРАЖНИ РУДАРСКИ РАДОВИ
У РУДНИКУ ГЛОГОВИЦА-НЕРСНИЦА
405

602

406

603

1) Планови, скице, шеме (1934-1936).
2) Извештаји о русним налазиштима и пословању рудника (1932-1940);
белешка о истраживању рудника злата у долини Пека - препис (1913).
Преписка о пословању рудника.
година: 1932-1941.

407

604

Набавка алата и машина за потребе радника - преписка са разним фирмама.
година: 1932-1934.

408

605

Признанице, рачуни, биланси.
година: 1932-1940.

409

606

1) Маса краља Александра - материјали око наслеђивања рудника
(1933-1941, 1946).
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2) Уговори, наредбе, представке и др. у вези истражних и других радова (1932-1934, 1937).
3) Разно: елаборати о испитивању Рожањског нафтоносног предела, о
основама рударске политике и планског рада у нашем рударству и др.
410

607

Спискови исплаћених лица за обављене радове и признанице о примљеним принадлежностима.
година: 1932-1934, 1936, 1938.
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УПРАВА КРАЉЕВОГ ФОНДА
1921-1941.
ПИТОМЦИ КРАЉЕВОГ ФОНДА – УЧЕНИЦИ
СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИ
411

608

Питомци Краљевог фонда - ученици средњих школа и студенти:
1) Досијеа питомаца (1).
2) Спискови питомаца и лица који су добили помоћ за школовање.
3) Разни материјали (решења о пријему за питомце, продужење стипендија, обавештења о слању стипендија).
година: 1921-1934.
Напомена: По азбучном редоследу.

412

609

Студенти и студентска удружења - молбе за помоћ, додела помоћи,
стипендија и др.:
1) Филозофски факултет (1926-1935).
2) Правни факултет (1925-1932).
3) Медицински факултет (1925-1935).
4) Ветеринарски факултет (1929).
5) Шумарски факултет, пољопривредне и шумарске школе (19271932).
6) Економски факултет (1927-1929).
7) Агрономски факултет (1931).

413

610

Студенти и студентска удружења - молбе за помоћ, додела помоћи,
стипендија и др.:
1) Технички факултет (1925-1932).
2) Теолошки факултет (1925-1932).
3) Уметничке школе и академије (1925-1932).
4) Музичке школе и академије (1925-1935).
5) Више школе - педагошка и др. (1925-1929).
Остали материјали:
1) Усавршавање у иностранству.
2) Студентски дом у Београду - градња из средстава "Свадбеног дара"
(1929).
3) Студентска удружења - молбе за помоћ и др. (1925-1938).
4) Студије у земљи и иностранству - разни материјали, помоћ и др.
(1925-1932).
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ГРАЂА О МАКЕДОНИЈИ
414

611

Награде истакнутим и заслужним личностима за рад на националном,
просветном и здравственом просвећивању (учитељи и др.).
Конкурси у 1927, 1932 и 1937. (молбе, предлози).
година: 1923, 1926-1928, 1932, 1936-1937.

415

612

Основне, средње и високе школе - молбе за помоћ у школовању, награде из Фонда, пријем за питомце Фонда и др.
година: 1925-1935.

415

613

Македонија - разни материјали:
1) Позоришта (1925-1929, 1935-1937), књиге, листови и часописи
(1925-1930, 1932), народни универзитети, народне књижнице и читаонице
(1925-1926, 1928-1929, 1931, 1939, 1941), домаћичке школе и течајеви - Демир-Капија и друго (1926-1929, 1935-1939), аналфабетски течајеви (1928),
друштва и удружења (1923-1928, 1935-1936, 1939) - молбе за помоћ (углавном).
2) Предлози Јеремије Павловића, народног посланика за Бегалничку
област за подизање школских интерната, помоћ сиромашним ђацима и рад
Народног универзитета - Друштва за национално, социјално и културно подизање народа у Малешком срезу - Берово (1926-1930).
3) Аакција "Привредника" - Српског привредног друштва, да се из
средстава Краљевог фонда додељује помоћ за прву опрему шегртима који
долазе из Македоније (1926-1928).
4) Здравствени и културни рад бабица на територији Македоније
(1926-1927).
5) Разно: мере за унапређење сточарства, подизање дечјег дома у Скопљу - молба за помоћ и др. (1924, 1926, 1928-1930, 1932).

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ГИМНАЗИЈЕ, УЧИТЕЉСКЕ
ШКОЛЕ И УЧИТЕЉСКА УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ И ТЕЧАЈЕВИ
416

614

Основне школе (1926-1931, 1939), гимназије (1923, 1925-1932), учитељске школе и учитељска удружења (1925-1931) и друге стручне школе средњотехничке (1925-1929, 1931-1932, 1935), административне (1928), занатске (1926-1931, 1939), трговачке (1927-1929, 1931-1932), Југословенска
симболичке школа (1927-1928), Школа народног здравља у Загребу (1932,
1934, 1935) и течајеви - за болничарке (1929), за дадиље (1932), бабице
(1926, 1928, 1931)
- молбе за помоћ у школовању, подизање и оправку школа и др.
година: 1923-1939.
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ЦРКВЕ, МАНАСТИРИ И ЦРКВЕНА УДРУЖЕЊА
417

615

Молбе за доделу помоћи, награде истакнутим свештеницима, пријаве
за награде на конкурсима Краљевог фонда и др.
година: 1922-1940.

ВОЈСКА, ВОЈНЕ ШКОЛЕ И ВОЈНА УДРУЖЕЊА
417

616

Молбе за пријем у војску, молбе за помоћ и др.
година: 1926-1931.

ПОЗОРИШТА, ПОЗОРИШНЕ ДРУЖИНЕ И
РАД НА ПОЗОРИШНОМ ПРОСВЕЋИВАЊУ
417

617

Молбе за помоћ и др.
година: 1925, 1927-1928, 1930, 1936.

ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
418

618

419

619

Молбе и додела помоћи, пријаве за награде из Краљевог фонда:
1) Наша (словеначка) друштва у Немачкој (1935);
2) Добротворна задруга Српкиња Ријеке и околице (1926);
3) Национална друштва и рад на националном просвећивању (19251927, 1932, 1938);
4) Просветна, културна и научна друштва (1923, 1925-1927, 1929, 19311932, 1938-1939);
5) Соколска друштва и рад на соколству (1922-1933, 1925-1930, 1935);
6) Хуманитарна друштва (1923-1928);
7) Женска друштва (1925-1932, 1935-1937, 1939, 1941);
8) Здравствена удружења - Југословенско друштво за чување народног
здравља (1939), прилог: књига Даринке Ћосић "Кроз старо и ново село" и Буковичка среска здравствена задруга (1928);
9) Спортска друштва (1927, 1932).
година: 1922-1941.
Молбе и додела помоћи, пријаве за награде из Краљевог фонда:
1) Спортска друштва (1927-1928, 1932);
2) Трезвењачка друштва (1925, 1927, 1929, 1931-1932);
3) Туристичка друштва (1925);
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4) Друштва Црвеног крста (1925, 1927, 1929, 1932-1933, 1937);
5) Ватрогасна друштва (1927, 1929);
6) Певачка друштва и певачка делатност (1923, 1927-1928);
7) Дечја, омладинска друштва и ђачка удружења (1923, 1926-1930,
1932, 1937);
8) Студентска друштва (1937);
9) Радничка друштва (1925, 1928);
10) Занатска друштва (1937);
11) Задружне организације и рад на задругарству; прилог: књига Вјекослава В. Зидарића "Задругарство", први део (1926-1927, 1929-1930, 19381939);
12) Пољопривредна друштва (1926-1928, 1930, 1932, 1937);
13) Удружење ратних инвалида (1925);
14) Видовићев просветно-етички покрет у Сарајеву (1927, 1929, 1932);
15) Остала друштва и удружења: Чиновничко-грађанска касина у Фојници, Јеврејско женско друштво у Београду, Погребно друштво у Козиброду
и Удружење Грочана у Београду (1922, 1925, 1932, 1937).
година: 1922-1939.

КОНКУРС ОД 10.1.1932.
420

620

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награде (бр. 3973-4380).
година: 1932.

421

621

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награде (бр. 4384-4989).

421

622

Професори - пријаве за награде.
година: 1932.

422

623

Учешће у развоју и унапређењу разних делатности:
1) Подизање школских зграда и отварање нових школа;
2) Рад на развијању соколства (антикомунистичка делатност, бр. 4099);
3) Рад на ширењу физичке културе;
4) Рад на здравственом просвећивању;
5) Рад на филму;
6) Рад на социјалном пољу - запошљавање помораца отпуштених од
италијанске власти;
7) Рад на политичком пољу;
8) Рад на унапређењу бродоградње;
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9) Рад на унапређењу ћилимарства;
10) Рад на развоју и унапређењу ватрогаства;
11) Рад на електрификацији;
12) Рад на музичком просвећивању;
13) Рад на подизању водовода;
14) Археолошка ископавања, патенти и проналасци, унапређење поштанске службе и комуникација (др Перо Шоћ), аналфабетски течајеви у
војсци и народу, везиво и ручни рад.
година: 1932.
423

624

Учешће у развоју и унапређењу разних делатности:
1) Рад на унапређењу земљорадње;
2) Рад на унапређењу сточарства;
3) Рад на унапређењу воћарства;
4) Рад на унапређењу виноградарства;
5) Рад на унапређењу живинарства;
6) Рад на унапређењу шумарства;
7) Рад на унапређењу маслинарства;
8) Рад на унапређењу и развијању пчеларства;
9) Оснивање задруга и унапређење задругарства и
10) Рад на унапређењу села (уопште).
година: 1932.

424

625

1) Национална, културно-просветна и привредна делатност - пријаве за
награде (Емил Петровић).
2) Разни материјали: изрази разочарења због ненаграђивања и захтеви
за враћање докумената, доставе о фалсификатима докумената награђених,
захвалност, извештаји и потврде о пријему и предаји похвалница и награда.
година: 1932-1933.

КОНКУРС ОД 5.2.1937.
425

626

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награде.
година: 1937.

426

627

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награду Милојевић Јована, управитеља Народне основне школе "Краљ Петар" у
Загребу.
година: 1937.

150
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Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
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427

628

427

629

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награду Радослава Св. Павловића, учитеља у Малом Црнићу и Скуљ Андреја,
школског надзорника у Камнику.

Наставници и професори - пријаве за награде.
година: 1937.

428

630

429

631

Учешће у унапређењу и развоју разних делатности:
1) Противкомунистичка делатност;
2) Противусташка делатност;
3) Подизање школских зграда и отварање нових школа;
4) Рад на развијању соколства;
5) Рад на здравственом просвећивању;
6) Рад на развијању музичке културе;
7) Рад на унапређењу и развијању ватрогаства;
8) Рад на развијању ваздухопловне технике;
9) Рад на развијању и унапређењу стрељаштва;
10) Градња путева, мостова, водовода;
11) Рад на унапређењу туризма;
12) Патенти и проналасци;
13) Рад на електрификацији;
14) Аналфабетски течајеви, аранжерски течајеви, хуманитарна и социјална делатност, рад на унапређењу трезвености, рад на развијању коњарства, рад на развијању и унапређењу индустрије, рад на унапређењу кројачког заната, пропагирање народне ношње, рад на пропагирању уметности, подизање споменика, наивни сликари и вајари, уметничка фотографија, рад на
књижевном пољу и рад на унапређењу рачуноводства и администрације.
година: 1937.
Учешће у развоју и унапређењу разних делатности:
1) Рад на унапређењу земљорадње;
2) Рад на унапређењу сточарства;
3) Рад на унапређењу воћарства;
4) Рад на унапређењу живинарства;
5) Рад на унапређењу шумарства;
6) Рад на унапређењу и развијању пчеларства;
7) Рад на унапређењу рибарства;
8) Оснивање задруга и унапређење задругарства.
година: 1937.

430

632

Рад на унапређењу села (уопште) - пријаве за награде.
година: 1937.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

430

151

бр. јед.
описа

633

Остали материјали:
1) Национална, културно-просветна и привредна делатност - пријаве за
награде.
2) Разни материјали: оптужбе због пријава путем лажних потврда, молбе за враћање докумената, захвалност поводом додељивања похвалница и
награда.
година: 1937.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
КЊИГЕ, ЛИСТОВИ, ЧАСОПИСИ ...
431

634

Књиге (1925-1932, 1935-1939), уџбеници (1925, 1929), листови (19271930, 1932, 1938), часописи (1925-1929, 1931) и остале публикације (1932) молбе за откуп, помоћ у издавању и др.
година: 1925-1939.

431

635

Књиге, листови, часописи - пријаве (појединаца и др.) за награде.
Прилози: 1) Два актуелна аграрна проблема Ђорђо Крстића;
2) неколико бројева часописа "Господиња" и др.

КОНКУРС ИЗ 1927. ГОДИНЕ И ДР.
432

636

Учитељи, управитељи школа, школски надзорници - пријаве за награде из Краљевског фонда (углавном по конкурсу из 1927.)
година: 1923, 1926-1930.

ДОМАЋИЧКЕ ШКОЛЕ И ТЕЧАЈЕВИ
433

637

1) Преписка и материјали у вези организације и рада, Уредба о уређењу школа, молбе за помоћ, додела помоћи и средстава, молбе за награду из
Фонда, откуп (приложених књига и уџбеника и др. (1920, 1923-1929, 1932,
1935-1940.
2) Домаћичка школа Женског покрета у Штипу - преписка са Управом
Краљевског фонда (1925-1926).
3) Домаћички течај у Демир-Капији:
а) Преписка (1935-1938)
б) Списак слушатељки (1939)
в) Дневници рада (1935-1938)
г) Инвентари (1937-1938)
д) Испитни прозивници (1936-1939)
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ђ) Јеловници (1936-1939) и
е) Обрачунска документа (1935-1938).
4) Домаћичка школа у сремској Каменици:
а) Помоћ Џона Фортигхама од 1.000 долара годишње (1928-1931)
б) Оснивање задужбине Џона Фортигхама (1936-1938)
в) Оправка водовода и ограде на имању Џона Фортигхама у Сремској
Каменици (1933)
г) Извештај о раду школе од оснивања са списковима свршених ученица од 1929-1935 и списковима свршених учитељица на пет течајева од 19311935 (1936)
д) Разни материјали: молбе за пријем кредита за издржавање, портретисање питомаца, издаци, организација Течаја, постављења наставног особља, списак питомаца из 1935., извештај са пута у Демир-Капију - отварање
Течаја (1936), повласне карте за питомце, оправка зграде, извештај из јуна
1941. и др.
година: 1929-1941.
434

638

Домаћинска школа у Сремској Каменици:
1) Годишњи и други извештаји о раду (1934-1935, 1937-1939).
2) Табеларни петнаестодневни прегледи рада (1934, 1939).
3) Пријем и отпуштање наставног и помоћног особља (политичке реперкусије), одсуства, војне вежбе (1934-1936, 1938-1941).
4) Избор питомаца - извештаји (1935-1939, 1941).
5) Набавке и рачунско пословање (1935-1939).
6) Повлашћена вожња са списковима питомаца (1935-1939, 1941).
7) Сточни фонд Школе - извештаји (1936-1937).
8) Екскурзије - извештаји (1936, 1938-1939).
9) Разни материјали: вишкови млека, преступ школског мајстора, оптужбе против наставника Пулетића, питање проласка за парк и купалиште, посрта краљевом гробу, поплава имања Школе, анонимне претње, принадлежности школског особља и др.
година: 1934-1935, 1937-1939, 1941.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
435

639

Национални, културни, просветни и други јавни радници - предлози и
молбе за награде и помоћ из Краљевског фонда ( углавном по конкурсу из
1927). Молба удовице Петра Кочића, Милке (1929).
година: 1923-1932.

436

640

Извештаји хигијенских завода Загреб, Сплит, Трогир и Цетиње и Дома
здравља у Пљевљима о утрошку помоћи из Краљевског фонда на име асанационих радова, као и на подизању Дома народног здравља у Ливну.
година: 1927-1931.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

437

153

бр. јед.
описа

641

1) Уметници и удружења уметника - молбе за помоћ (1925-1930, 1933).
2) Књижевници и њихова удружења - молбе за помоћ (1927-1932,
1937).
3) Научници и њихова делатност - молбе за помоћ (1929).
4) Филмска проблематика - молбе за помоћ за снимање патриотског
филма (1929), акција за народно просвећивање путем дијапозитива, филмских пројекција и сл. (1924-1925).
5) Културно-просветна делатност путем радија (1926).
6) Народни универзитети, народни домови и народне читаонице - помоћ за подизање зграда, награде из Краљевог фонда и др. (1923, 1926-1929,
1932-1938).
7) Рад на народном просвећивању - предавања, отварања библиотека молбе за помоћ (1925-1926).
8) Окружни одбор та народно просвећивање у Ваљеву - извештај о раду у 1922. (1923).
9) Недостаци просветног система и предлози проф. Др Јура Турића за
његово унапређење (1926-1927).
10) Радови на унапређењу здравства - молбе за помоћ (1923, 19251926, 1932, 1935).
11) Конкурс за дело о привреди земље (1928).
12) Екскурзије и путовања у иностранство - молбе за помоћ (1925).
13) Руски емигранти у нашој земљи - молбе за помоћ (1926, 1929-1930,
1932).
14) Наши исељеници у Јужној Америци - прилози Фонду (1926).
15) Списак лица, друштава и др. који су (1923) добили награде, помоћ
или похвалнице.
16. Списак учесника за награду или помоћ у Босни и Херцеговини у
1924. и
17) Азбучни списак пријављених за награде у 1937.
18) Програм рада управе Краљевог фонда на народном просвећивању критеријуми за доделу награда, помоћи и др. (1923).
19) Извештај о раду Управе фонда у 1923.
20) Извештаји о стању Благајне Фонда (1923-1931, 1937-1941).
21) Материјали у вези наплате износа од 2.565.000 уложених код Српске задружне банке д.д. у Новом Саду "прикупљеног у Војводини на име
свадбеног дара" краљу Александру, а као средства од којих је (поред осталих) образован Краљев фонд, намењен за подизање студентског дома у Београду (1923-1926).
22) Материјали у вези овлашћења и рада новосадског адвоката др Јована Латинчића, датог од Управе Краљевог фонда, ради наплате средстава
"Свадбеног дара" уложених у војвођанским кредитним заводима (19251928).
23) Пододбор Краљевог фонда за Босну и Херцеговину:
а) Преписка у вези намене средстава "свадбеног дара" из Босне и Херцеговине за подизање студентског дома у Београду (1924-1926) и
б) Дуг Хрватског културног друштва у Сарајеву "Напредак" од 250.000
динара датих из средстава "свадбеног дара" (1926-1927).

154
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24) Извештај о стању Закладе за сиромашну школску младеж Краљевске реалне гимназије у Вуковару, основане у спомен краљевог венчања
(1922-1924).
25) Разно: предлог др Добр. Поповића, помоћника министра здравља, о
конкурсу за најбољу хигијенски уређену кућу (1924), награде у 1926., објављивање конкурса у месним листовима - обрачуни и др., замена аутомобила
"Форд" (1929), одређивање канцеларије Управе Краљевог фонда (1930), потраживања Краљевог фонда од новчаних завода у Војводини (1932), стечај за
награде у 1937., преглед стања хартија од вредности Краљевог фонда на дан
20. маја 1938., хонорари и др. (1924-1941), 1922-1941.
година: 1922-1941
Напомена: записници седнице одбора Краљевог фонда од 12. новембра
1922. до 5. новембра 1940 видети под Регистратурске књиге бр. 249.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

155

бр. јед.
описа

АЂУТАНТУРА КРАЉА
1919-1941.
ОДНОСИ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА
438

642

Италија: окупација зоне Логатец (обавештење), достављање примерка
"Листе италијанске ратне флоте", уступање акција Тршћанског лојда Бродарском друштву "Козулић" (1921, 1928);
Аустрија: осигурање граничних линија - летовање краљевске породице
на Бледу и Крању (1936);
Француска: извештај војног изасланика у Паризу о завршетку школовања у Сен Сиру "Класе краља Александра" (1936);
Румунија: долазак престолонаследника Михаила, одликовања (19351939) и путовања у иностранство - прописи и др. (1932).

УНУТРАШЊИ ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ
438

643

1) Комунистичка пропаганда у војсци - противмере (1933, 1939).
2) Оптужбе против Стјепана Радића због подстрекивања на дезертирање војника из Хрватске (1921);
3) Убиство краља Александра - погреб и др. (1934);
4) Руски официри емигранти, помоћ и др. (1925, 1940);
5) Односи са црквом - распоред при богослужењу, рад Хришћанске заједнице младих људи у војсци и др. (1924, 1933, 1940);
6) Телесно-васпитна обука, учешће војних лица у Соколском покрету,
Црвеном крсту, ватрогасним, спортским организацијама и др. (1929, 19311934, 1936, 1938) и
7) Прослава државних празника - распис (1924).

ДЕЛАТНОСТ ДВОРСКИХ СЛУЖБИ
438

644

1) Војна и цивилна лица у дворској служби - спискови, статус, делатност и др. (1931-1933, 1937-1940);
2) Чета дворске жандармерије - разни подаци (1919, 1937-1938);
3) Батаљон Краљеве гарде - бројно стање, статус, Уредба о одећи и др.
(1919, 1939-1941);
4) Музика Краљеве гарде и друге музичке капеле - статус, концерти,
турнеје, радио преноси и сл. (1919, 1921-1922, 1930, 1932-1933, 1936-1939);
5) Дворска гаража - статус и др. (1920)
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6) Дворска коњушница - Правилник (1922);
7) Дворски воз - употреба (1919, 1929, 1935, 1938) и
8) Одржавање дворских зграда (1930).
438

645

Поступак са поверљивим књигама и актима - прописи, чување, уништавање и сл. (са списковима).
година: 1925-1934, 1936-1940.

438

646

Новине и друге штампане публикације - достављање, претплата и др.
година: 1919, 1921-1924, 1926, 1928-1939.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
439

647

Наредбе првог ађутанта краља.
година: 1931-1941.
Напомена: наредбе првог ађутанта краља види под Регистратурске књиге
бр. 383-414.

ПЕРСОНАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА
440

648

1) Мере за регулисање статуса и принадлежности (плате, пензије, инвалиднине, дугови, повластице и сл. (војних и цивилних лица - свештеника и
др.), примања у земљи и инострана помоћ, као и војних надлештава, школа,
курсева и др. (1919, 1921-1924, 1929-1935, 1937-1941).
2) Отсуства и боловања (1919, 1932, 1939-1940).
3) Оцене, унапређења, казне - молбе, жалбе, објашњења, мере за спречавање злоупотреба и преступа: поступак против водника чете дворске жандармерије поручника Михаила Павловића (1935), против капетана Алије
Куртовића и бившег жандарма Раденка Ристића - тужбе капетана Ромчевића
и Манојловића (1935), тужба београдског пензионера Мила В. Мартиновића
против управника Двора Јована Лека (1937), кривица ваздухопловног пуковника и краљевог ађутанта Миодрага Томића - судар на мосту краља Александра (1940), злоупотреба инжињеријско-техничког генерала Николе Ј. Дерока
- интимни односи и богаћење Шумков Александре и др. (1937, 1940).
година: 1919-1940.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
441

649

Одликовања (и прописи) страних и домаћих војних и цивилних лица.
година: 1919-1924, 1928-1941.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле
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бр. јед.
описа

650

1) Војничка гробља у нашој земљи - уређење и др. (1919, 1936);
2) Рестаурација однетих добара (1919);
3) Раздавање стоке народу - ратни плен (1919);
4) Савезничка помоћ нашој војсци (1919);
5) Помени нашим и савезничким војницима (1919,1939);
6) Набавке за војне потребе - овлашћења и др. (1934, 1938);
7) Откуп зграде Рибарске задруге на Светом Стефану (1936);
8) Извештај о броју и употреби санитарних аутомобила у Београду,
Правилник о државним аутомобилима за приватну употребу, аутомобили у
служби Двора, путовање другим превозним средствима и др. (1919, 19211924, 1929-1932, 1934, 1936, 1939);
9) ПТТ служба на Двору и у војсци - непажљиво отпремање шифрованих телеграма и других званичних пошиљки, преглед пакета са кријумчарском робом војницима, преписка са иностранством, начин печаћења поште објашњења, недовољан број жандарма у Дворској телефонској централи и
др. (1920, 1922, 1924, 1928-1934, 1931-1933, 1936-1940).
10) Набавка, требовање и издавање књига, канцеларијског материјала
и др. (1919, 1930, 1936-1940);
11) Мере за одбрану земље (1939-1941);
12) Наредбе војним лицима (ношење униформи, нова уредба о формацији војске у мирно доба, службена путовања лица Војне куће краља, ношња
у Двору на обедима, ефекат пролаза војних формација у градовима, краљева
пратња при изласцима и путовањима, излазак из круга Двора - дозволе, Наредба о анонимним доставама, дужина радног времена у Штабу команде
Краљеве гарде, радно време у Ађутантури, опхођење подофицира према војницима - ван службе, злостављање војника - наредба, премештај официра и
војних лица после пет година службовања у једном месту, злоупотреба посилних од стране официра, подстицање националне нетрпељивости - наредбе
и др. (1940), приказивање војних филмова по гарнизонима;
13) Разни материјали: транспорт дворских ствари, објаве војним лицима у Београду, припреме за престолонаследников боравак у Ваљеву, накнада
за извршене реквизиције у ратно време (1919), пуштање заробљених непријатељских војника, подаци о нашим одредима, израда скица за војне заставе
(1920), рођенданске честитке грађана Струмице Краљу и др. (1921), промена
назива места, прелаз у другу веру због женидбе, упућивање застава румунском Министарству војном и др. (1922), постављање дворског штека на савском пристаништу и др. (1923), продаја земљишта у Топчидеру и др. (1924),
Правилник за бесплатно издавање цигарета, речници за тајну војну преписку
и др. (1925, 1928), реверси (1926), трошкови краљеве пратње у Румунији, нови Списак поверљивих књига - извештај Комисије (1927), Наредба о изменама у настави гађања, достављање 94 историјске слике из периода 1863-1877
кнезу Павлу - списак, статус брода "Драгар", касе за поверљиве књиге-наредба (1928), почетак рада банских управа, набавка кожне торбе за секције при
краљевом путовању, стање строго поверљиве архиве и др. (1929), истрага у
вези несрећних случајева због експлозија при настави, почетак рада Геолошког института и др (1931), израда ратне историје војних јединица, измена
Правилника о цензури филмова, име (муслиман) за припадника исламске вероисповести и др. (1932), Правилник за издавање дипломатских пасоша и виза, о пашквилама у војсци - поступак (1933), пиштољи војним лицима краљеве Војне куће - списак, униформа Румунског ловачког пука "Краљ Алексан-
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Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

дар", предавања у војсци о значају нашег мора, забрана прелетања преко
имања и двора на Дедињу, смена Дворске страже - поступак (1937), војне испоруке - објашњење, куповина кријумчарске грађе, пројекат упута за случај
пожара у дворским зградама на Бледу и др. (1938), програм свечаности на
рају школске године, свечани пријем два стара топа поклоњена од Хитлера
за време намесникове посете Немачкој, потреба оправке Гардијског дома у
Топчидеру, прописи за саобраћајне органе на раскрсницама при проласку
краља и чланова краљевске породице и др. (1939), олакшице соколима за
служење у кадру, самоубиства у војсци - наредба, написи у штампи у вези
војвода Путника и Мишића - наредба, излети на Опленац - обезбеђење надвожњака код Младеновца (1940).
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КОМЕСАРИЈАТ УПРАВЕ ДВОРА
1941-1944.
УНУТРАШЊИ ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ
ОКУПАЦИЈЕ ЗЕМЉЕ
443

651

1) Понашање власти према народу после "угушења комунистичке акције" - наредба министра унутрашњих дела (1942);
2) Спискови почињене штете Управи двора (Уредба Савета комесара о
пријављивању, утврђивању и процени ратне штете (1941-1942);
3) Спашавање предмета Музеја кнеза Павла и Дворске библиотеке
(1941-1942);
4) Судбина дворских ствари и материјал за време рата и окупације
(1941-1943);
5) Заплене од стране немачких војних власти (1942);
6) Музичка дела у Дворској библиотеци - попис, повратак "Синфоничне синфоније" аутору (1943);
7) Мере за очување краљеве имовине - одговор државног секретара
(1944);
8) Регулисање статуса и сл. принца Ђорђа (1941-1944);
9) Српски добровољачки корпус - ступање државних службеника
(1943);
10) Поступак са Србима на Косову - одговор поводом жалбе председника Недића (1943);
11) Мере за одбрану од напада из ваздуха (1943-1944);
12) Обавезна служба рада (кулук) - ангажовање службеника Комесаријата, молбе за ослобођење и др. (1943-1944);
13) Обзнане, објаве и уредбе војног заповедника у Србији (1941-1942).

РУДАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НЕРЕСНИЦА-ГЛОГОВИЦА
444

652

Извештаји о радовима, преписка, издаци и персонална документа.
година: 1941-1944.

445

653

Делатност рударског предузећа Нересница - Глоговица и експлоатација рудника Сиколе (углавном) и Шевице.
година: 1942-1944.
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ОСОБЉЕ КОМЕСАРИЈАТА УПРАВЕ ДВОРА
446

654

447

655

Особље Комесаријата Управе двора (од априлског рата до ослобођења): постављења, премештаји, отпуштање, пензионисање, потврде о службовању, боловање, дисциплински преступи и казне, спискови службеника,
снабдевање службеника, повластице и објаве за вожњу, исплате породицама
заробљених службеника, прописи у вези службеничког статуса и сл.
година: 1941.
Особље Комесаријата Управе двора (од априлског рата до ослобођења).
година: 1942-1944.

ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
448

656

1) Обезбеђење, оправка и одржавање просторија и зграда Управе двора
(1941-1944).
2) Имања и добра Управе двора - извештаји (углавном Задужбинског
имања краља Петра на Опленцу) и др. (1941-1944).
3) Приходи и расходи Комесаријата Управе двора - извештаји, прегледи, предратна потраживања, наплате разних рачуна, рад Благајне и др. (19411944).
4) Разно: поштанска служба Комесаријата - цензурисање, прописи, рачуни и др. (1941-1943), архивска грађа дворских служби - пријем, смештај и
др., поступак са осталом архивском грађом (1941-1943), оснивање библиотечког течаја у Београду, набавке и требовања, боравак приватних лица у
просторијама Управе, допрема архивске грађе Управе двора из Чачка, претплата на Службене новине, однос према Канцеларији краљевих ордена, цензурисање поште Комесаријата, снабдевање дуваном - тешкоће, наредба у вези трошења хартије, обавезна обрада слободног земљишта, штета због сече
пошумљеног земљишта на путу Топчидер - Раковица и Топчидер - Пожаревац, уступање земљишта Српском пољопривредном друштву, наредбе о канцеларијском времену, немачки превод за наредбе српских власти, о уверењима парохијских свештеника - писмо Патријаршијског управног одбора, Наредба за давање дозвола за путовање на подручју Баната, састављање спискова кауција и гаранција немачких фирми - распис Министарства финансија, пријава улагача Поштанске штедионице и Привилеговане аграрне банке,
набавке на рачун државе - наредба, тешкоће у снабдевању млеком и др.
(1942), требовања и набавке, наредбе о чишћењу тротоара, потврда Издавачком предузећу "Фин", стање државних фондова - забрана бацања коверти после употребе, штедња воде у Београду због суше, неуредно плаћање воде и
електричне енергије у Београду, стављање Старог двора под Уредбу о заштити старина, путовање у Банат - одобрења и др. (1943), издавање новоискованог новца од 10 динара (ограничење потрошње воде у Београду) и др. (1944).
година: 1941-1944.
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бр. јед.
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ПРИНУДНА ДРЖАВНА УПРАВА
КРАЉЕВИХ ДОБАРА
1944-1948.
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ
449

657

1) Имања и добра бившег двора и династије Карађорђевић - стање, извештаји, процена и др. (1945-1947);
2) Одржавање просторија и зграда Принудне управе - наплате кирије и
др. (1944-1947);
3) Рачунско пословање Принудне управе - налози за исплату, изводи
текућег рачуна и друга обрачунска документа (1944-1947);
4) Делатност Рударског предузећа Нересница - Глоговица и експлоатација рудника угља Сиколе, Шевице и Раденка (1945-1946, 1948);
5) Постављења, премештаји, одсуства, боловање, потврде о запослењу,
учешћу у НОР-у и др. (1944-1947);
6) Предаја Дворске библиотеке Народној библиотеци - спискови инвентарисаних и не инвентарисаних књига и др. (1945-1946);
7) Захтеви за доделу музејских предмета и књига и просторија двора
(1946);
8) Обезбеђење просторија Народног музеја (Музеја кнеза Павла, 1945);
9) Предаја архивске грађе двора Државној архиви (1946) и
10) Разно: требовања и др. (1945-1947).

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
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КАНЦЕЛАРИЈА КРАЉЕВСКОГ НАМЕСНИШТВА
1945.
СПОЉНОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ
ДЕЛАТНОСТИ НАМЕСНИШТВА
450

658

1) Листа дипломатског кора у Београду;
2) Акредитивна писма иностраних посланика;
3) Телеграми и саопштења (смрт председника Рузвелта, Дан победе и
сл.);
4) Одређивање специјалне комисије (и честитке) у вези порођаја краљице Александре (писмо краља Петра Другог и др.);
5) Ограђивање Председништва Министарског савета од изјава против
краља Петра Другог на Првом заседању АСНОСА;
6) Пуномоћје Намесништва посланику у Прагу др Дарку Чернеју за
потпис уговора са Чехословачком о подели 100 хиљада долара на име ратне
штете коју треба да плати Мађарска.
година: 1945.

ДЕЛАТНОСТ НАМЕСНИШТВА У ЗЕМЉИ
450

659

1) Утврђивање имовине и исплата принадлежности принцу Ђорђу;
2) Противљење Намесништва одлуци Месног одбора у Тополи за продају Задужбинског имања на Опленцу;
3) Оправка зграде двора на Дедињу за потребе Намесништва;
4) Извештај о раду Канцеларије Намесништва од 1. августа до 31. децембра 1946 (неправилности, крађе и др.);
5) Ликвидација Намесништва - предлог за поступак;
6) Постављења, премештаји и др. особља Намесништва;
7) Остали материјали - молбе за достављање извештаја о привредној
обнови земље, раду UNRRE и сл., додела два револвера за шофере из пратње
намесника, смештај борачких јединица у зграду Намесништва - противљење,
гаража за аутомобиле намесника и попис архивске грађе Намесништва и
Управе двора;
8) Укази о: оставци потпредседника Владе ДФЈ Милана Грола, министра Јураја Шутеја и Ивана Шубашића, као и постављењима заменика министра Владе ДФЈ.
година: 1945.
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ НАМЕСНИШТВА
450

660

Буџет и кредити - обрачунска документа, платни спискови, прописи о
рачунском пословању и др.
година: 1945.
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БЛАГАЈНА КРАЉА
1918-1941.
ИЗДАЦИ ДВОРА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ГРЧКОЈ
ЗА ВРЕМЕ I СВЕТСКОГ РАТА
451

661

1) Разни издаци за потребе Двора и краља за време бављења у Грчкој
(Солун, Крф, Атина).
2) Набавке из иностранства (отплате рачуна попуне депозита наших
посланстава у вези набавки и др.).
3) Помоћ, прилози, поклони и примања алати нашим грађанима у домовини, избеглицама, војницима, Црвеном крсту и другима од стране краља
и др. (признанице, налози за исплату, молбе и сл.).
4) Остали материјали: хонорари лекарима, слање новца краљевићу
Ђорђу и кнезу Павлу у Енглеску - извештаји краљевске српске финансијске
делегације из Солуна, признанице за трошкове побољшања казанске хране
жандармима, списак утрошеног новца на путу престолонаследника за Атину,
отплате дугова, признанице за друге разне трошкове, давања и исплате.
5) Издаци везани за повратак у Београд и живот у Београду.
година: 1918.

КРАЉ И ЊЕГОВА УЖА ПОРОДИЦА
452

662

Финансијско пословање са Отоманском банком у Паризу (благајнички
извештаји и прегледи о стању хартија од вредности и готовине код Банке,
финансијска преписка - изводи Банке и др. о депонованом новцу и хартијама
од вредности у Специјалном фонду).
година: 1917-1924.

452

663

Финансијска преписка са Банком "Societe Generale" у Паризу у вези куповине и давања хартија од вредности на име "Кнеза од Тополе" (Обвезнице
француског ратног зајма, извештаји и изводи Банке о вредности купона, о камати, кредитима, салду и сл.).
година: 1918-1923.

452

664

1) Преглед трошкова краља Петра Првог - рачуни, издаци, (1918, 19201921).
2) Трошкови сахране краља Петра Првог (1921-1922).
3) Документ о оставинској маси краља Петра Првог (1922-1923).
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452

665

1) Налази и решења о исплатама на име цивилне листе краља и чланова краљевског дома - преписка са Министарством финансија и Главном државном благајном (1919-1922, 1925-1936).
2) Преглед хартија од вредности (1920, 1922).
3) Извештаји благајне престолонаследника Александра (од маја до августа 1920) и др.

453

666

Новчана документа (рачуни и спискови рачуна, признанице и сл.) о издацима за потребе краља, краљице и њихове деце: набавке, услуге, трошкови
путовања, посета и бављења у земљи и иностранству, новчана примања и др.
година: 1919-1926.

454

667

Новчана документа …
година: 1927.

455

668

Новчана документа …
година: 1928-1929.

456

669

Новчана документа …
година: 1930-1932.

457

670

Новчана документа …
година: 1933-1938.

458

671

Новчана документа …
година: 1939-1941.

459

672

Апанажа и друга примања и трошкови чланова краљевског дома:
1) Принц Ђорђе (1922-1926, 1932, 1934, 1936-1937).
2) Кнез Павле и његова породица (1921-1928, 1930-1932, 1934-1935,
1937-1941).
3) Принцеза Јелена (1921-1928, 1930, 1932-1941).

НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДВОРА
НАБАВКЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ЗА ПОТРЕБЕ ДВОРА
460

673

Набавке из Француске - (животне намирнице, пиће, техничка роба, ловачки и спортски прибор, козметички производи, цигарете …).
година: 1919-1924.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
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бр. јед.
описа

674

Набавке из Француске
година: 1925-1928.

462

675

Набавке из Француске
година: 1929-1931.

463

676

Набавке из Француске
година: 1932-1935.

464

677

Набавке из Француске
година: 1936-1940.

465

678

Набавке из Немачке.
година: 1922-1931.

466

679

Набавке из Немачке.
година: 1932-1941.

467

680

Набавке из Италије.
година: 1918-1923, 1925, 1941.

468

681

Набавке из Енглеске.
година: 1922-1935.

469

682

Набавке из Енглеске.
година: 1936-1940.

470

683

Набавке из Чехословачке (1919-1920, 1922-1940) и Аустрије (19221940).

471

684

Остале земље:
1) Румунија (1923-1926, 1928-1931, 1933-1939).
2) Мађарска (1922-1923, 1926-1930, 1932-1934, 1938, 1940-1941).
3) Швајцарска (1918-1919, 1920, 1923, 1925-1926, 1928-1933, 19351938, 1941).
4) Холандија (1923-1925, 1928, 1931, 1933-1938).
5) Грчка (1923, 1926, 1929, 1933-1934, 1936-1939, 1941).
6) Турска (1931, 1933-1934, 1938).
7) Бугарска (1923, 1929-1930, 1936).
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8) Пољска (1933).
9) СССР (1924).
10) Шпанија (1923, 1925, 1932, 1936).
11) Белгија (1931-1932).
12) САД (1927-1934, 1936, 1938-1939, 1941).
472

685

Налози Народној банци за разне исплате у страној валути (набавке и
др.).
година: 1939-1940.

НАБАВКЕ ИЗ ЗЕМЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДВОРА
473

686

Набавке животних намирница (рачуни, спискови рачуна и др.).
година: 1919-1931.

474

687

Набавке животних намирница …
година: 1932-1941.

475

688

Остале набавке и услуге Двору: златарске, часовничарске, кројачке,
фотографске и друге разне занатске услуге, набавке цвећа за декорисање
дворских просторија, набавке алата и другог прибора, прање и пеглање рубља, набавке из апотека, претплата и куповина новина и часописа и др.
година: 1919-1926, 1930.

ПОМОЋ, ПОКЛОНИ, НАГРАДЕ,
ПЛАТЕ, ХОНОРАРИ, КУМОВАЊА
ПОМОЋ, НАГРАДЕ И ПОКЛОНИ
ПОЗНАТИМ ЛИЧНОСТИМА
476

689

477

690

Помоћ, награде и поклони (разним лицима) - инвалидима, бившим ратницима, усташама, комитама и сл., удовицама и ратној сирочади, мајкама погинулих, радницима, сељацима, градској и другој сиротињи и сл.: молбе,
признанице, налози за исплату, спискови лица којима је и у којој мери помоћ
пружена и сл.
година: 1919-1924.
Помоћ, награде и поклони …
година: 1925-1928.
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691

Помоћ, награде и поклони …
година: 1929-1931.

479

692

Помоћ, награде и поклони …
година: 1932.

480

693

Помоћ, награде и поклони …
година: 1933/И

481

694

Помоћ, награде и поклони …
година: 1933/ИИ

482

695

Помоћ, награде и поклони …
година: 1934/И

483

696

Помоћ, награде и поклони …
година: 1934/ИИ

484

697

Помоћ, награде и поклони …
година: 1935.

485

698

Помоћ, награде и поклони …
година: 1936-1937.

486

699

Помоћ, награде и поклони …
година: 1938-1939.

487

700

Помоћ, награде и поклони …
година: 1940-1941.

488

701

Новчана помоћ, прилози и награде познатим личностима, њиховим потомцима и родбини (културни и јавни радници, бивши политичари и војници, учесници у ратовима): молбе, решења, налози за исплату и признанице.

488

702

Новчана и друга помоћ приликом сахрана и помена познатих лица (рестаурација надгробног споменика породице Ненадовић у Бранковини -1927)
и др.
година: 1920, 1922-1923, 1925-1929, 1931-1932, 1934-1935, 1938.
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703

Пензије и друга стална новчана помоћ познатим личностима, њиховим
потомцима и њиховој родбини: налози за исплату, признанице.
година: 1921-1941.

ПОМОЋ РУСКИМ ЕМИГРАНТИМА
490

704

1) Новчана помоћ руским емигрантима (лечење, путни трошкови, сахране, школовање, материјалне неприлике и сл.): молбе, препоруке, решења
и налози за исплату, признанице и др. (1921-1941).
2) Пензије, инвалиднине и друга стална помоћ руским емигрантима у
земљи и иностранству (признанице).
година: 1922, 1924-1941.

491

705

Разни материјали:
1) Новчана помоћ, дарови, прилози и сл. руским емигрантским удружењима, друштвима, организацијама, школама и цркви у земљи и иностранству: молбе, налози и решења о исплати, признанице и др. (1922-1941).
2) Хонорари и др. руских сликара: Колесников, Краснов, Кузњецов и
др. (1923-1929, 1933).
3) Руски емигранти у служби Двора (Смирнов): признанице и рачуни
на име трошкова Археолошке комисије (1922-1923, 1925) и признанице за
делатност у служби Двора (1924-1941).
4) Остали материјали: хонорари руским емигрантима на име разних
услуга Двору (преводи, коресподенција и др.), рачун за сахрану Николе Харина (1930), разне исплате, откуп слика, накита и сл. (признанице), исплате и
примања кнеза Тејмураза Багратиона Мухранског (1924-1925, 1928-1930,
1936-1937, 1939-1941).

ПОМОЋ ЦРКВАМА, МАНАСТИРИМА
И ВЕРСКИМ УДРУЖЕЊИМА
492

706

1) Помоћ за градњу, оправку и опрему цркава и манастира, даривање
цркава и манастира, прилози за освећење и др.: молбе, решења, налози за исплату, захвалнице и др. (1919, 1921-1940); оправка Карађорђеве спомен цркве у Радовању (1937-1938); трошкови градње Капеле на Ловћену (19251927).
2) Помоћ, прилози и даривања верским удружењима и организацијама
(1923-1925, 1927, 1929, 1931-1941).

ПОМОЋ, ПОКЛОНИ (ДАРИВАЊА), НАГРАДЕ И
НОВЧАНА ДАВАЊА ДРУШТВИМА,
УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
493

707

Соколска друштва.
година: 1924-1940.

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
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493

708

Спортска друштва, удружења и клубови и спортска такмичења.
година: 1919-1920, 1925-1929, 1932-1940.

493

709

Ватрогасна друштва и организације.
година: 1923, 1926, 1928-1930, 1934-1940.

494

710

Национална и омладинска друштва и организације.
година: 1923-1929, 1939.

494

711

Културно-просветна, научна и уметничка друштва и институције (академије наука, универзитети, факултети, позоришта, читаонице, редакције,
просветни домови, фондови).
година: 1919, 1922-1925, 1927-1940.

494

712

Певачка и музичка друштва, удружења, савети и организације.
година: 1922-1941.

495

713

Хуманитарна друштва, удружења и организације.
година: 1920, 1922-1940.

495

714

Женска друштва, удружења и организације.
година: 1919-1920, 1922-1940.

495

715

Удружења, организације и институције из области здравства.
година: 1925, 1928-1930, 1934, 1937-1940.

496

716

Удружење ратних инвалида, резервних официра, добровољаца и бивших ратника.
година: 1919-1920, 1922-1940.

496

717

Удружење четника.
година: 1924, 1927, 1932-1940.

497

718

Разна друштва, удружења и др.:
1) Радничка друштва, организације и фондови (1922, 1927-1928, 19311934, 1936-1938, 1940).
2) Занатска друштва, организације и др. (1923-1926, 1928-1934, 19361940).
3) Трговачка друштва (1923, 1925-1931, 1933-1934, 1936-1940).
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4) Струковна друштва из области саобраћаја (1919, 1929, 1931, 19331934, 1936-1938).
5) Бокељска морнарица (1930, 1932-1936, 1938).
6) Војне и полувојне организације (1922, 1924-1925).
7) Помоћ за изградњу водовода у Тополи, Убу и Бохињској Бистрици
(1922-1926, 1935, 1940).
8) Остала друштва, удружења и организације (1919-1941).

ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
498

719

Помоћ и стипендије за школовање у гимназијама (молбе, налози за исплату, признанице).
година: 1919, 1923-1941.

499

720

Помоћ у стипендирању и школовању у средњим стручним школама:
1) Учитељске школе (1919-1920, 1928-1938).
2) Уметничке школе (1923, 1925-1926, 1933-1934).
3) Трговачке академије (1927, 1929, 1931-1932, 1934-1935).
4) Техничке школе (1928-1940).
5) Занатске школе (1925-1926, 1929, 1931, 1940).
6) Пољопривредне школе (1920, 1922, 1933-1937).

500

721

Помоћ и стипендије за школовање у осталим средњим школама.
година: 1919-1920, 1924-1940.

501

722

Помоћ ђачким удружењима, домовима и фондовима: молбе, решења,
налози за исплату, признанице.
година: 1919,1923-1924, 1926-1941.

501

723

Новчана и друга помоћ школама за градњу, оправку, уређење и опрему
школских зграда, прилози приликом освећивања, јубиларних и других прослава, слава и приредби, за набавку књига и сл. (молбе, решења, налози за
исплату, признанице и сл.).
година: 1919, 1922-1924, 1926-1929, 1932-1941.

502

724

Помоћ студентима Филозофског факултета у земљи и иностранству
(признанице на име примљених стипендија и друго).
година: 1921-1941.

503

725

Помоћ студентима Медицинског факултета у земљи и иностранству
(признанице на име примљених стипендија, путних и других трошкова.
година: 1919, 1922-1941.
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504

726

Помоћ студентима техничког факултета у земљи и иностранству (признанице на име примљених стипендија и друго).
година: 1921-1941.

505

727

Помоћ студентима правног факултета у земљи и иностранству (признанице на име примљених стипендија и друго)
година: 1922-1934.

506

728

Помоћ студентима правног факултета …
година: 1935-1941.

507

729

Помоћ студентима музичке академије (1922-1930, 1933-1935, 19391940), уметничких школа (1924-1930, 1939), теолошког факултета (19331936), агрономског факултета (1929-1938), шумарског факултета (1928-1930,
1933, 1935-1937, 1939) и ветеринарског факултета (1934-1936).

508

730

Помоћ студентима разних (неидентификованих) факултета.
година: 1919-1923, 1926-1934.

509

731

Помоћ студентима разних (неидентификованих) факултета.
година: 1935-1941.

510

732

Остали материјали:
1) Новчана помоћ студентским друштвима и организацијама (19191920, 1922-1941).
2) Светосавски темати - новчана помоћ и награде (1920, 1923-1025,
1927-1928, 1930-1932, 1934-1938).

511

733

Кумовања краља приликом крштења и венчања: молбе, наредбе и решења за исплату новчаних прилога и других поклона, извештаји изасланика,
признанице и др.
година: 1922-1941.

ПЛАТЕ И ХОНОРАРИ
512

734

1) Примања (плате, хонорари и сл.) краљевских намесника, маршала и
гувернера Двора и др. - признанице (1934-1941).
2) Хонорари и друга примања сликара и вајара за поруџбине Двора,
продају и откуп радова и др. (1919-1920, 1922-1930, 1932-1938).
3) Хонорари уметника за учешће на дворским концертима (1921-1923,
1925-1927, 1937).

174
број
фасцикле

513

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

735

1) Хонорари и друга примања лекара у служби Двора: рачуни, налази
за исплату, признанице (1921, 1923-1929, 1931-1939, 1941).
2) Плате, хонорари и друга примања учитеља, наставника и професора
у служби Двора - признанице (1923, 1931-1941).

ТРОШКОВИ РАДОВА НА КРАЉЕВСКИМ
ИМАЊИМА И ЗДАЊИМА
КРАЉЕВА ИМАЊА НА ДЕДИЊУ,
ТОПЧИДЕРУ И РАКОВИЦИ
514

736

Спискови рачуна, рачуни и признанице на име градње Виле и других
објеката, оправке зграда, уређење парка и др. (исплатне листе радника).
година: 1923-1925.

515

737

Трошкови на подизању и уређењу Виле, цркве и имања на Дедињу:
Набавка грађевинског, техничког и другог материјала из земље и иностранства, издаци за пројектантске, грађевинске, молерско-фарбарске и друге радове, трошкови архитекте Лимана, пореске и друге дажбине и сл., транспортни и други разни трошкови, кредити и отплате - захтеви наших и страних фирми за исплате уговорених сума, решења о исплатама и потврде банака о издатим чековима, рачуни, признанице и др.
година: 1926-1930, 1932, 1934-1938

516

738

Нови двор на Дедињу: рачуни, налози за исплату, признанице, ситуације и др. за радове на градњи и уређењу.
година: 1934-1938.

516

739

Имања у Топчидеру и Раковици: издаци за уређење дворских башти,
живинарника и др. (инвестициона улагања, набавка приплодне стоке и живине, семена, садница и др.), извештаји о приходима и расходима, признанице,
рачуни за испоруку животних намирница Двору и др.
година: 1923-1924, 1926, 1929-1932, 1935-1938.

КРАЉЕВО ИМАЊЕ И ЦРКВА НА ОПЛЕНЦУ И ТОПОЛИ
517

740

1) Издаци у вези куповине и откупа имања, преноса власништва, премера, пореза и др. - признанице и спискови (1924, 1927-1929, 1931, 1935).
2) Издаци за градњу, уређење, адаптацију и оправку грађевинских
објеката на имању (Вила, електрична централа, водовод и др.), за уређење и
одржавање башти и паркова, пошумљавање и улепшавање имања, за израду
прилазних путева и стаза и др - признанице, спискови и др. (1922-1923, 19251935, 1938).
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3) Издаци за радове око подизања и обраде винограда (1923-1933).
518

741

Разни издаци и примања на имању Опленац: трошкови набавки људске
и сточне хране, огрева, алата и др., издаци везани за пољопривредне радове
на имању, трошкови винског подрума, разни непредвиђени издаци, исплате,
плате и дневнице особља и радника, приходи, односно примања са имања и
др. (спискови рачуна, рачуни, обрачуни, признанице и сл.).
година: 1923-1934, 1936.

519

742

Црква на Опленцу и у Тополи:
1) Издаци за грађевинске и друге радове, за израду мозаика и унутрашње радове, за набавке, транспортне трошкове, исплате радне снаге и сл.
(рачуни, признанице) и др. (1922-1923, 1925-1933).
2) Признанице за хонораре и друга примања уметника - сликара
(углавном руских емиграната), Смирнов (за радове на декорацији, мозаику и
др.) - признанице и рачуни (1924-1935).

520

743

Издаци за имања у Словенији (градња и опрема објеката, закупи, порези, режијски трошкови и др., предрачуни, обрачуни, рачуни, налози за исплату, признанице):
1) Вила "Сувобор" на Бледу (1922-1923, 1925-1929, 1931-1932, 19341938, 1940).
2) "Брдо" код Крања (1936-1940).
3) Вила на Бохињу (1927, 1935-1936, 1938).
4) Ловишта (1922-1923, 1925-1926, 1929-1938, 1940-1941).

521

744

1) Решења, извештаји, рачуни, обрачуни, признанице и др. за инвестициона улагања и друге издатке у Милочеру (1934-1941).
2) Решења … у Двору и Вили у Дубровнику (1927, 1937-1938, 1941).

522

745

Имање у Демир-Капији: издаци за куповину имања, за градњу објеката, уређење и одржавање имања, отплате кредита за разне набавке и трошкове - извештаји, рачуни, налози за исплату, признанице и др.
година: 1928-1936.

523

746

Осуђеничка радна снага на имањима - разни трошкови.
година: 1921-1932.

524

747

Трошкови осталих здања и имања:
1) Двор и зграде у Београду (1919, 1924, 1926, 1934, 1940).
2) Дворац "Лесковац" на Ријеци Црнојевића (1934, 1940).
3) Вила на Илиџи (1924-1927, 1933).
4) Ловачки дворац у Хан Пијеску (1931-1932).

176
број
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5) Двор и Конак у Сарајеву (1940).
6) Ловишта: "Петровић" - Сурчин, Добановци, Беље, Дива Грабовица Мостар и др. (1931-1933, 1935, 1937-1940).
7) Управа државне ергеле "Станчић".
525

748

Израда ратних склоништа за потребе Двора.
година: 1939-1940.

ТРОШКОВИ ГРАДЊЕ ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА
526

749

1) Студентски дом у Београду (1926-1927).
2) Дом средњошколске омладине "Краљ Александар" (1930-1932).
3) Споменик Незнаном јунаку на Авали (1934-1939).

527

750

Експлоатација рудног земљишта Глоговица-Нересница (решења о позајмицама са улога "Нересница" и др.).
година: 1932, 1936, 1938.

528

751

Благајна Комесаријата Управе Двора: пословање рудника Сиколе, Глоговица и Нересница (извештаји благајне, плаћање пореза, осигурање и др.,
разне набавке и исплате, приходи од продаје угља, кирије и др.) (1942-1944).

БЛАГАЈНЕ ЧЛАНОВА КРАЉЕВСКОГ ДОМА
БЛАГАЈНА ПРИНЦА ЂОРЂА
529

752

1) Апанажа плата и остала примања принца Ђорђа: налози за исплату,
признанице, извештаји благајне (1921-1935).
2) Дуговања принца Ђорђа: одобрења за исплату дугова, признанице
на враћене дугове, потраживања (1911, 1929, 1938).
3) Хартије од вредности: извештаји банака, куповина девиза и сл.
(1911, 1913, 1922, 1924, 1929, 1931, 1933, 1935-1941).
4) Рачуни и признанице на име пореза, такса, осигурања, режијских трошкова, оправки на имању принца Ђорђа и др. (1924, 1927, 1929-1937, 1940).
5) Записници о попису ствари у стану принца Ђорђа за време његовог
боравка на Бељу и у Топоници (1925-1927).

530

753

1) Набавке и услуге (у земљи) за потребе принца Ђорђа: рачуни, признанице и сл. За новине, часописе, књиге, географске карте, мануфактуру,

177
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колонијалну и техничку робу, лекове, храну за псе и др. (1913, 1919, 19211927, 1929-1941).
2. Спискови књига и ствари послатих принцу Ђорђу, реверси на примљене ствари и др. (1926-1929).
3) Остали рачуни принца Ђорђа: чланарина за ауто-клуб, телеграфски
налози принца Ђорђа за исплату помоћи пострадалом раднику (1937), пострадалима од бомбардовања Битоља (1940) и др. (1925, 1927, 1929-1930,
1936-1937, 1940).
531

754

532

755

Спискови намирница и артикала набављених за потребе принца Ђорђа
и Специјалног павиљона у Топоници (рачуни, признанице и сл.
година: 1927, 1929-1931.
Спискови намирница …
година: 1932-1936.

533

756

1) Спискови намирница … (1937-1941).
2) Пројекат и предрачун за израду склоништа у Топоници (1940).

534

757

1) Хонорари лекарима и болничком особљу (1925, 1927, 1929-1941).
2) Признанице Анке Колаковић о примљеној пензији (1921-1939) и
трошкови лечења и сахране (1939).
3) Признанице о примљеним принадлежностима (плате, напојнице и
сл.) чувара, посилног и другог особља у служби принца Ђорђа (1910, 19211925, 1927, 1929-1941).

535

758

Набавке и услуге за потребе принца Ђорђа из Француске: признанице,
рачуни, налози за исплату, претплате, допуне депозита нашег посланства у
Паризу, преписка у вези набавки, својеручне наруџбине и реверси принца
Ђорђа (књиге, листови часописи, каталози, одећа, обућа, техничка и друга
роба).
година: 1922, 1926-1934.

536

759

Набавке и услуге за потребе принца Ђорђа из Француске …
година: 1935-1941.

537

760

Набавке у услуге за потребе принца Ђорђа из других земаља:
1) Швајцарска: признанице, рачуни, налози за исплату, претплате, наруџбине за књиге, листове и часописе, сатове, сир, чоколаду, апарате и друго
(1922-1923, 1927, 1936-1931, 1933, 1939-1941).
2) Немачка: књиге, фотоапарати, наочари, догледи, географске карте и
др. (1927-1928, 1931, 1933, 1939-1941).

178
број
фасцикле

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки
бр. јед.
описа

3) Енглеска: књиге, листови и часописи, одећа, обућа и др. (1926, 19281935, 1937, 1939-1940).
4) Остале земље: разне набавке 91924, 1929-1933, 1935, 1937-1941).

БЛАГАЈНА КНЕЗА ПАВЛА
538

761

Пресуда у спору око ратне штете нанете имовини кнеза Павла (19211923), куповина и продаја акција, обвезница и девиза за рачун кнеза, извештаји банака о стању текућих рачуна и хартија од вредности, отплате дугова,
извештаји благајне (1930-1935, 1938-1941), признанице, платни листови и
др., списак обвезница ратне штете - својина кнеза.
година: 1921-1927, 1931, 1933, 1935-1940.

538

762

Набавка уметничких предмета (слике, накит, намештај, оружје, марке
и др.): исплате, рачуни, признанице, осигурање и др.).
година: 1932-1937, 1939-1940.

538

763

Новчана помоћ, прилози и поклони друштвима, црквама и другим институцијама и појединцима (признанице, налози за исплату и др.).
година: 1933-1940.

539

764

Рачуни за разне набавке и услуге за потребе кнеза Павла у земљи и
иностранству.
година: 1932-1941.

540

765

Примања и издаци на имањима и ловиштима кнеза Павла:
1) "Брдо" код Крања (1935-1941).
2) Вила на Бохињу (1934).
3) Ловишта "Плавно" и "Вогел" (1936-1940).
4) Имање у Румунској улици у Београду (1940).
година: 1934-1941.

541

766

Остали материјали:
Издаци за децу кнеза Павла (лекарски и наставнички хонорари) путни
трошкови, рачуни разних набавки (1936-1938), рачуни за лечење и сахрану
кнеза Арсена и регулисање његових заосталих дугова (1938-1939), плате и
хонорари лекара, сликара, дворске даме (Лозанић) и другог дворског особља,
платни спискови дворске послуге (1933-1934), рачуни за кухињу и др.
година: 1932-1941.
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БЛАГАЈНА КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
542

767

1) Набавке и услуге за потребе књегиње Олге из земље: текстил, одећа,
обућа, парфимерија, књиге, листови, фотографије, накит, услуге хемијског
чишћења, везиљске, кројачке и фризерске услуге, набавка и поправка накита
и др. (1933-1940).
2) Набавке и услуге из иностранства: цигарете, књиге, листови, техничка роба и др. (1931, 1933-1940).
3) Трошкови око имања и боравка на имањима (1933-1936, 1938, 1940).
4) Примања од продаје књига, воћа и др. (1936-1938, 1940).
5) Извештаји благајне кнегиње Олге (1930-1940).
6) Разно: признанице, решења, разне исплате, путни трошкови, члански улози за Голф клуб, хонорари лекарима и наставницима и др. (1933,
1935-1937, 1939-1941).

543

768

1) Помоћ друштвима, удружењима, црквеним, просветним и социјалним институцијама (1933-1941).
2) Помоћ руским емигрантима и њиховим организацијама (1933, 19351941).
3) Помоћ нашим грађанима (1933, 1935-1940).

БЛАГАЈНА КНЕГИЊЕ ЈЕЛЕНЕ И КНЕЗА АРСЕНА
544

769

1) Преписка у вези наслеђа кнегиње Јелене - извештаји банака о стању
акција и текућег рачуна, куповини и продаји хартија од вредности и новца,
налози за исплату, признанице и др. (1920-1927).
2) Извештаји благајне - 1925/јануар, мај, септембар; 1926/јануар, септембар; 1927/фебруар, мај, јули, октобар, новембар.
3) Апанажа кнегиње Јелене - налози за исплату и признанице (1925,
1928-1933).
4) Помоћ руским емигрантима - молбе, налози за исплату, признанице
(1921, 1924-1927).
5) Разно: преписка око исплата, рачуни, претплате на новине, признанице секретара Смирнова, помоћ нашим грађанима и организацијама и др.
(1921-1927, 1936, 1940-1941).

545

770

Апанажа (ђенералска) плата и додаци кнеза Арсена: признанице, обрачун, дуговања и потраживања и др.
година: 1919, 1921-1923, 1925-1938.
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ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ
546

771

1) Отплата дугова и кредита и др. признанице (1919-1923).
2) Хватање атентатора Стејића - награде (1921).
3) Трошкови наших посланстава - попуна депозита, рачуни, потраживања, признанице и др. (1920-1928, 1930, 1932-1934, 1939, 1940).
4) Трошкови забава и свечаности, вечера, банкета и др. (1919, 19211923, 1938-1940).
5) Примања на име такса за доделе титула дворским лиферантима
(1923-1926).
6) Разно: трошкови побољшања казанске хране жандармима, признанице и чекови на име разних исплата у земљи и иностранству, откуп пропагандних и других издања и композиција, записник Комисије о прегледу и откупу заоставштине црногорског двора (1939) и др. (1919-1941).

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
фасцикле

181

бр. јед.
описа

ПОРОДИЧНА ПИСМА ЧЛАНОВА
КРАЉЕВСКЕ КУЋЕ КАРАЂОРЂЕВИЋА
1908-1941.
547

772

Писма упућена краљу Александру:
1. Два писма принца Петра, писмо Ђорђа из Букурешта, две разгледнице неидентификованих кореспондената - 1927, 1928, s.a.
Писма упућена краљици Марији - коресподенти:
2. Краљ Александар - 1922, 1924, 1926-1934, s.a.
3. Принц Петар, Томислав, Андрија - 1932, 1936, 1937, s.a.
4. Школа принца Томислава - 1936, 1937, s.a.
5. Гувернанта Growther - 1928, 1934, s.a.
6. Принцеза Олга - 1921, 1922, 1924, 1935, 1937.
7. Принц Павле - 1929, 1934.
8. Мама (мајка краљице Марије) - 1914, 1918, 1919, 1922, 1926, 1927,
1929.
9. Нана (бака краљице Марије) - 1924, 1926, 1927, s.a.
10. Илеана (сестра краљице Марије) - 1919-1922, 1924-1929, 1931-1937.
11. Елизабета (сестра краљице Марије) - 1920, 1921, 1924, 1928, 1929,
1931, 1932, 1936, s.a.
12. Карољ (брат краљице Марије) - 1921, 1922, 1937, s.a.
13. Соња - s.a.
14. Марина (сестра принцезе Олге) - 1934, 1935, s.a.
15. Ali Bac - 1923, 1934-1937.
16. Jeff и Nicky - 1920-1922, 1929, 1932, 1934, 1935, s.a.
17. Тим - 1920, 1921, 1927.
18. Симон - 1921, 1922, s.a.
19. Anton Jo - 1935-1937, s.a.
20. Baky - s.a.
21. Mila Harting - 1925-1929.
22. Cecil Parott (васпитач) - 1934, 1937, s.a.
23. Lulu Mulne - 1920-1922, s.a.
24. Дениза - 1918-1920.
25. Розмари - s.a.
26. Остали идентификовани коресподенти - 1920-1922, 1924, 1926,
1931, 1932, 1936-1939, s.a.
27. Неидентификовани коресподенти - 1913, 1914, 1917, 1919-1922,
1929, 1930, 1932-1937, 1939, 1940, s.a.
врста документа: писма
језик: углавном на енглеском, француском, румунском и грчком језику.
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број
фасцикле
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28. Писма која је примио принц Павле - 1936, 1939, s.a.
29. Писма упућена принцези Олги - 1908-1911, 1913, 1915, 1918, 19201923, 1927, 1928, 1931-1937.
30. Писма упућена принцези Олги - 1938-1941, s.a.
Остала писма, разгледнице и честитке - упућени:
31. Nicolopulos-у (оцу принцезе Олге) - 1911, 1913, 1914, 1918, 19201927, 1930, 1933-1937, s.a.
32. Jacky-у - 1920-1922, s.a.
33. Софији (тетка принцезе Олге) - 1923, s.a.
34. Николи (син принца Павла) - 1921, 1923, 1933-1935, 1937, s.a.
35. Илеани - 1920.
36. Мили Хартинг - 1920.
Писали:
37. Карољ (две честитке) - 1933, 1934.
38. Ђорђе (жени ?) - 1921, 1922.
Неидентификована пошта:
39. Период 1911-1914, 1916, 1920-1922, 1924-1926, 1928, 1929, 1932.
40. Период 1934-1939.
врста документа: писма
језик: углавном на енглеском, француском, румунском и грчком језику.

ПОПИС
АДМИНИСТРАТИВНИХ КЊИГА
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број
књиге

број
књиге

напомена: 03.03. - 31.07.1922.

КАНЦЕЛАРИЈА КРАЉА
1919-1941.
1

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 305-2479
напомена: 11.04-31.12.1919.

1а

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ
ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 1-82
напомена: 27.12.191824.06.1919.

1б

2

2а

3

КЊИГА ОТПРАВЉЕНИХ
ТЕЛЕГРАМА
година: 1918.
број / слово: 1-448
КЊИГА ОТПРАВЉЕНИХ
ТЕЛЕГРАМА
година: 1920-1934
напомена: На француском
(углавном) и српском.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 1-2880
напомена: 01. 01 - 02.11.1920.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920; 1921.
број / слово: 2881-4001; 1-1609
напомена: 03.09. - 31.12. 1920;
01.01. - 26.07. 1921.

4

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1921; 1922.
број / слово: 1610-2658; 1-520
напомена: 27.07. - 31.12.1921;
01.01. - 03.03.1922.

5

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 521-2000

6

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 2001-2690
напомена: 31.07. - 30.08.1922;
после броја 2450 прелази се на
2651.

7

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 2691-3681
напомена: 01.09. - 26.12.1922.

8

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922; 1923.
број / слово: 3682-3703; 1-1941
напомена: 26.12. - 30.12.1922;
01.01. - 29.08.1923.

9

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923; 1924.
број / слово: 1942-3680; 1-210
напомена: 30.08. - 31.12.1923;
01.01. - 30.01.1924.

10

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 211-1221
напомена: 30.01. - 23.05.1924.

11

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 1222-2211
напомена: 23.05. - 06.11.1924.

12

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 2212-7031
напомена: 06.09. - 12.12.1924.;
После бројева 3099 прелази се
на 4000, 4099 на 5000, 5099 на
6000, и 6099 на 7000.

13

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924; 1925.
број / слово: 7032-9083; 1-730
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број
књиге

број
књиге

напомена: 12.12.1924 01.01.1925.; 01.01. - 17.03.1925.
14

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 731-1720
напомена: 17.03. - 25.06.1925.

23

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1-990
напомена: 01.01. - 29.03.1927.

15

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 1721-2710
напомена: 26.06. - 14.11.1925.

24

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 991-1960
напомена: 29.03. - 10.07.1927.

16

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 2711-3266
напомена: 18.11. - 30.12.1925.

25

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1961-3643
напомена: 12.07 - 31.12.1927.

17

РЕГИСТАР
година: 1924-1925.
број / слово: А - Ш
напомена: У овој књизи налази
се регистар за 1924 и регистар
за 1925 (јануар-април).

26

РЕГИСТАР
година: 1927.
број / слово: А-Ш

27

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 1-3910

28

РЕГИСТАР
година: 1928.
број / слово: А-Ш

29

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 1-4980
напомена: 01.01. - 05.06.1929.

30

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 4981-7960
напомена: 05.06. - 09.09.1929.

31

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 7961-10050
напомена: 9.09.-22.11.1929.

32

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 10051-11477

18

РЕГИСТАР
година: 1925.
број / слово: А-Ш
напомена: Односи се на време
од 01.05 до 31.12.1925.

19

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1-1490
напомена: 01.01. - 14.06.1926.

20

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1491-2980
напомена: 15.06. - 30.11.1926.

21

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 2981-2259
напомена: 02.12. - 31.12.1926.

22

РЕГИСТАР
година: 1926.
број / слово: А-Ш
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број
књиге

број
књиге

број / слово: 11841-14726
напомена: 17.10.-31.12. 1931.

напомена: 23.11.-31.12.1929.

33

РЕГИСТАР
година: 1929.
број / слово: А-Ш

43

РЕГИСТАР
година: 1931.
број / слово: А-Ш

34

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-21.04.1930.

44

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-4000
напомена: 02.01.-26.04.1932.

35

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 4001-8110
напомена: 25.04.-18.08.1930.

45

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 4001-7600
напомена: 25.04.-18.08.1932.

36

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 8111-12070
напомена: 18.08.-04.12.1930.

46

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 7601-13666
напомена: 19.08.-31.12.1932.

37

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 12070-13193
напомена: 05.12.-31.12.1930.

47

РЕГИСТАР
година: 1932.
број / слово: А-Ш

48
38

РЕГИСТАР
година: 1930.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-2990
напомена: 02.01.-09.03.1933.

39

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-4320
напомена: 01.01.-18.04.1931.

49

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 2991-6960
напомена: 09.03.-03.06.1933.

40

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 4321-8870
напомена: 18.04.-12.08.1931.

50

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 6961-9160
напомена: 06.06.-26.07.1933.

41

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 8871-11840
напомена: 13.07.-16.10.1931.

51

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 9161-13150
напомена: 26.07.-26.10.1933.

42

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.

52

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
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број
књиге

број
књиге

број / слово: 5001-12476
напомена: 25.04.-31.12.1935.

број / слово: 13151-16768
напомена: 26.10.-31.12.1933.
53

РЕГИСТАР
година: 1933.
број / слово: А-Ш

62

РЕГИСТАР
година: 1935.
број / слово: А-Ш

54

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ
ПРОТОКОЛ
година: 1928; 1929; 1930; 1931;
1932; 1933*.
број / слово: 1-148; 1-154; 1-43;
1-64; 1-22; 1-20
напомена: *Пренети у нови
поверљиви деловодник за 1933.

63

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-5000
напомена: 01.01.-15.06.1936.

64

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 5001-9000
напомена: 12.06.-23.09.1936.

65

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 9001-13019
напомена: 23.09.-31.12.1936.

66

РЕГИСТАР
година: 1936.
број / слово: А-Ш

67

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-5000
напомена: 01.01.-11.05.1937.

68

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 5001-10000
напомена: 10.05.-13.09.1937.

69

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 10001-14230
напомена: 13.09.-31.12.1937.

70

РЕГИСТАР
година: 1937.
број / слово: А-Ш

71

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-5000

55

56

57

58

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ
ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-97
напомена: Види претходну
напомену.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-5000
напомена: 01.01.-12.04.1934.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 5001-10000
напомена: 12.04.-21.08.1934.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 10001-14915
напомена: 21.08.-31.12.1934.

59

РЕГИСТАР
година: 1934.
број / слово: А-Ш

60

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-5000
напомена: 01.01.-25.04.1935.

61

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
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број
књиге

број
књиге

напомена: 02.01.-01.04.1941.

напомена: 01.01.-27.05.1938.
81

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАНИХ
КРАЉЕВИМ УКАЗОМ
година: 1936-1940.
напомена: Види Ф-129,
архивска јединица 188.

82

РЕГИСТАР
година: 1941.
број / слово: А-Ш

83
РЕГИСТАР
година: 1938.
број / слово: А-Ш

КЊИГА ОДЛИКОВАЊА
КРАЉЕВИМ УКАЗОМ (СА
ОРИГИНАЛНИМ УКАЗИМА)
година: 1941.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-6000
напомена: 03.01.-04.07.1939.

МАРШАЛАТ
1919-1941.

72

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 5001-10000
напомена: 24.05.-12.10.1938.

73

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 10001-12426
напомена: 05.10.-31.12.1938.

74

75

75а

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 6001-11700
напомена: 29.06.-31.12.1939.

76

РЕГИСТАР
година: 1939.
број / слово: А-Ш

77

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-5000
напомена: 02.01.-02.07.1940.

78

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 5001-9782
напомена: 02.07.-31.12.1940.

79

РЕГИСТАР
година: 1940
број / слово: А-Ш

80

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941.
број / слово: 1-2103

84

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919; 1920; 1921; 1922;
1923; 1924; 1925; 1926; 1927.
број / слово: 270-336; 337-510;
1-357; 1-346; 1-70; 1-45; 1-43; 155; 1-231
напомена: за 1919. - 02.06.30.12.

85

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 1-590
напомена: 02.01.-03.05.1928.

86

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 591-1550
напомена: 04.05.-31.12.1928.

87

РЕГИСТАР
година: 1928.
број / слово: А-Ш

88

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 1-1891
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број
књиге

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

број
књиге

100
РЕГИСТАР
година: 1929.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-4097

101

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 1-2170

РЕГИСТАР
година: 1934.
број / слово: А-Ш

102

РЕГИСТАР
година: 1930.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-1588

103

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-3122

РЕГИСТАР
година: 1935.
број / слово: А-Ш

104

РЕГИСТАР
година: 1931.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-2102

105

РЕГИСТАР
година: 1936.
број / слово: А-Ш

106

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-2490

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-3781

107

РЕГИСТАР
година: 1937.
број / слово: А-Ш

РЕГИСТАР
година: 1932.
број / слово: А-Ш

108

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-2286

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-3841

109

РЕГИСТАР
година: 1938.
број / слово: А-Ш

РЕГИСТАР
година: 1933.
број / слово: А-Ш

110

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-2171

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ
ПРОТОКОЛ
година: 1933-1936.

111

РЕГИСТАР
година: 1939.
број / слово: А-Ш

КЊИГА АУДИЈЕНЦИЈА КОД
КРАЉА
година: 1931.
напомена: 14.01.-11.03.1931.
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књиге

112

број
књиге

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-2481

113

РЕГИСТАР
година: 1940.
број / слово: А-Ш

114

КЊИГА ОДЛИКОВАЊА
година: 1919-1920.
број / слово: 309-1628
напомена: Поништени су
бројеви од 1 до 308, за време од
11.11. 1916. до 07.12. 1918.

115

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА
година: 1920.
број / слово: А-Ш

116

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА,
КЊИГА ДРУГА
година: 1921.
број / слово: А-Ш

117

ДЕЛОВОДНИК
ОДЛИКОВАЊА И ДИПЛОМА
ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ И
МИТРАЉЕСКОМ ОДЕЉЕЊУ
КРАЉЕВЕ ГАРДЕ, КЊИГА
ДРУГА
година: 1921-1922.
број / слово: 1565-2848

118

119

ДЕЛОВОДНИК
ОДЛИКОВАЊА И ДИПЛОМА
ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ И
МИТРАЉЕСКОМ ОДЕЉЕЊУ
КРАЉЕВЕ ГАРДЕ, КЊИГА
ТРЕЋА
година: 1922.
број / слово: 2849-5171
ДЕЛОВОДНИК
ОДЛИКОВАЊА И ДИПЛОМА
КРАЉЕВЕ ГАРДЕ И ДРУГИХ
ЛИЦА, КЊИГА ЧЕТВРТА
година: 1922-1924.
број / слово: 5172-7087

120

ДЕЛОВОДНИК
ОДЛИКОВАЊА И ДИПЛОМА
КРАЉЕВЕ ГАРДЕ И ДРУГИХ
ЛИЦА, КЊИГА ПЕТА
година: 1924-1925.
број / слово: 7088-8753

121

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА
година: 1924-1925.
број / слово: А-Ш

122

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА, КЊИГА ШЕСТА
година: 1925-1926.
број / слово: 8754-10321

123

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА
година: 1925-1926.
број / слово: А-Ш

124

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА, КЊИГА СЕДМА
година: 1926-1927.
број / слово: 10322-12689

125

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИМ
МЕДАЉА, КЊИГА ОСМА
година: 1927-1930.
број / слово: 12690-16880

126

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА, КЊИГА ДЕВЕТА
година: 1930.
број / слово: 16881-21701

127

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА
година: 1930.
број / слово: А-Ш

128

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА, КЊИГА ДЕСЕТА
година: 1931.
број / слово: 1-1356

129

РЕГИСТАР ОДЛИКОВАЊА

192
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број
књиге

број
књиге

138

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-876

139

РЕГИСТАР
година: 1937.
број / слово: А-Ш

140

РЕГИСТАР ИЗДАТЕ ПОМОЋИ
година: 1937.

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА
година: 1938-1939.
број / слово: 1-3230

141

КЊИГА ПРИМЉЕНИХ
МОЛБИ ЗА ПОМОЋ
ПОСЛАТИХ НА ПРОВЕРУ
година: 1937

КЊИГА ПОСЕТИЛАЦА У
ДВОРУ
година: 1941.
напомена: 25.01.-05.04.1941.

142

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-1150

143

РЕГИСТАР
година: 1938.
број / слово: А-Ш

144

РЕГИСТАР ИЗДАТЕ ПОМОЋИ
година: 1938.

145

КЊИГА ПРИМЉЕНИХ
МОЛБИ ЗА ПОМОЋ,
ПОСЛАТИХ НА ПРОВЕРУ
година: 1938.

146

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-1706

147

РЕГИСТАР
година: 1939.
број / слово: А-Ш

148

РЕГИСТАР ИЗДАТЕ ПОМОЋИ
година: 1939.

149

КЊИГА ПРИМЉЕНИХ
МОЛБИ ЗА ПОМОЋ,
ПОСЛАТИХ НА ПРОВЕРУ
година: 1939.

година: 1931.
број / слово: А-Ш
130

131

132

ДЕЛОВОДНИК ДВОРСКИХ
МЕДАЉА
година: 1932; 1933; 1934; 1935;
1936-1937.
број / слово: 1-1380; 1-1516; 11941; 1-801; 1-2008

КАНЦЕЛАРИЈА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
1935-1941.
133

134

135

136

137

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-2550
напомена: 25.04-31.12.1935.
РЕГИСТАР
година: 1935.
број / слово: А-Ш
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-1990
напомена: 01.01.-30.03.1936.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1991-4357
напомена: 31.03.-31.12.1936.
РЕГИСТАР
година: 1936.
број / слово: А-Ш

193

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

150

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-1800

151

РЕГИСТАР
година: 1940.
број / слово: А-Ш

152

153

154

160

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 4567-5170
напомена: 15.11.-31.12.1920.

161

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1921.
број / слово: 1-2620
напомена: 01.01.-27.08.1921.

162

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1921; 1922.
број / слово: 2651-5020; 1-980.
напомена: 27.08.-31.12.1921;
02.01.-15.03.1922. Од броја 4099
прелази се на 5000.

163

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 981-3030
напомена: 15.03.-14.07.1922.

164

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 3031-5498
напомена: 15.07.-31.12.1922.

165

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923.
број / слово: 1-2031
напомена: 01.01.-27.05.1923.

166

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919; 1920.
број / слово: 3057-3625; 1-1803
напомена: 18.11.-31.12.1919;
01.01.-05.05.1920.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923.
број / слово: 2031-3980
напомена: 27.05.-17.10.1923.
Два пута је поновљен број 2031.

167

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923.
број / слово: 3981-5289
напомена: 17.10. -31.12.1923.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ

168

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ

РЕГИСТАР ИЗДАТЕ ПОМОЋИ
година: 1940.
КЊИГА ПРИМЉЕНИХ
МОЛБИ ЗА ПОМОЋ,
ПОСЛАТИХ НА ПРОВЕРУ
година: 1940-1941.
ЕВИДЕНЦИЈА ЦЕЛОКУПНЕ
ИЗДАТЕ ПОМОЋИ
година: 1923-1940.

УПРАВА ДВОРА
1919-1940.
155

156

157

158

159

година: 1920.
број / слово: 1804-4566
напомена: Недостају бројеви
3208-3377 и 3518-3527.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
УПРАВНИКА ДВОРА
година: 1919.
број / слово: 1-63
напомена: 07.01.-24.07.1919.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 308-675
напомена: 13.03.21.04.1919.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 676-3056
напомена: 22.04.-17.11.1919.

194

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
књиге

број
књиге

година: 1924.
број / слово: 1-1300
напомена: 01.01.-10.03.1924.
169

170

171

172

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 1301-2530
напомена: 11.03.-21.05.1924.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 2531-3720
напомена: 21.05.-16.08.1924.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 3721-4730
напомена: 16.08.-26.10.1924.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 4731-5544
напомена: 26.10.-31.12.1924.

178

РЕГИСТАР ИМЕНИЧНИ,
ОПШТИ
година: 1925.
број / слово: А-Ш

179

РЕГИСТАР ГРУПНИ,
СТВАРНИ
година: 1925.
број / слово: А-Ш

180

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1-1490
напомена: 01.01.-05.04.1926.

181

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1491-2980
напомена: 06.04.-20.07.1926.

182

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 4471-5708
напомена: 28.10.-31.12.1926.
Неодостаје деловодни протокол,
бројеви 2981- 4470 (20.07.28.10.1926.)

173

РЕГИСТАР
година: 1924.
број / слово: А-Ј

174

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 1-1500
напомена: 01.01.-11.05.1925.

183

РЕГИСТАР ИМЕНИЧНИ,
ОПШТИ
година: 1926
број / слово: А-Ш

175

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 1501-2970.
напомена: 11.04.-27.07.1925.

184

РЕГИСТАР ГРУПНИ,
СТВАРНИ
година: 1926.
број / слово: А-Ш

176

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 2971-4460
напомена: 27.07.-29.11.1925.

185

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1-1470
напомена: 01.01.-23.03.1927.

177

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 4461-4930
напомена: 29.11.-31.12.1925.

186

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1471-2960
напомена: 24.03.-16.06.1927.

195

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

187

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 2961-4470
напомена: 16.06.-08.09.1927.

197

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 3991-7980
напомена: 04.06.-12.11.1929.

188

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 4470-5940
напомена: 08.09.-06.12.1927.

198

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 7981-9413
напомена: 12.11.-31.12.1929.

189

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 5941-6466
напомена: 07.12.-31.12.1927.

199

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1929.
број / слово: А_Ш

200
190

РЕГИСТАР ИМЕНИЧНИ,
ОПШТИ
година: 1927.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-10.06.1930.

201
191

РЕГИСТАР ГРУПНИ,
СТВАРНИ
година: 1927.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 4001-7928
напомена: 10.06.-31.12.1930.

202
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 1-2390
напомена: 01.01.-12.04.1928.

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1930.
број / слово: А-Ш

203

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 2391-6480
напомена: 12.04.-03.11.1928.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-4030
напомена: 01.01.-15.07.1931.

204

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 6481-7779
напомена: 05.11.-31.12.1928.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 4031-7020
напомена: 15.07.-31.12.1931.

205

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1928.
број / слово: А-Ш

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1931.
број / слово: А-Ш

206

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-3890
напомена: 01.01.-11.08.1932.

192

193

194

195

196

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 1-3990
напомена: 01.01.-04.06.1929.

196
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број
књиге

број
књиге

207

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 3891-6823
напомена: 11.08.-31.12.1932.

216

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-19.06.1935.

208

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1932.
број / слово: А-Ш

217

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 4001-8000
напомена: 19.06.-05.12.1935.

209

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-12.07.1933.

218

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 8001-8685
напомена: 05.12.-31.12.1935.

219

РЕГИСТАР ИМЕНИЧНИ,
ОПШТИ
година: 1935.
број / слово: А-Ш

220

РЕГИСТАР ГРУПНИ,
СТВАРНИ
година: 1935.
број / слово: А-Ш

221

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-22.06.1936.

222

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 4001-8172
напомена: 22.06.-31.12.1936.

223

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1936.
број / слово: А-Ш

224

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-3990
напомена: 01.01.-19.06.1937.

225

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 3991-8489
напомена: 20.06.-31.12.1937.

210

211

212

213

214

215

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 4001-7113
напомена: 13.07.-31.12.1933.
РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1933.
број / слово: А-Ш
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-4000
напомена: 01.01.-24.07.1934.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 4001-7472
напомена: 25.07.-31.12.1934.
РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1934.
број / слово: А-Ш
ДЕЛОВОДНИК АНАЛИЗА
РУДА У ХЕМИЈСКОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ РУДНИКА
НЕРЕСНИЦА-ГЛОГОВИЦА
година: 1934; 1934-1935; 1936.
број / слово: 1-672; 1-1042; 11320
напомена: 16.03.-29.12.1934.;
31.12.1934-31.12.1935.; 1936.

197
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број
књиге

број
књиге

226

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1937.
број / слово: А-Ш

227

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938
број / слово: 1-4490
напомена: 01.01.-28.06.1938.

228

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 4491-8883
напомена: 28.06.-31.12.1938.

229

230

231

232

напомена: 01.08.-31.12.1940.
Бројеви од 4971-5000 нису
испуњени.
236

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1940.
број / слово: А-Ш
напомена: Књиге Комесаријата
види под бр. 450-457.

УПРАВА ДВОРА –
ТЕХНИЧКИ ОДСЕК
1930-1934.

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1938.
број / слово: А-Ш

237

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-3990
напомена: 01.01.-07.06.1939.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-150
напомена: 03.01.-06.04.1931.

238

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 151-580
напомена: 06.04.-13.08.1931.

239

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-990

240

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-1147

241

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-1000
напомена: 01.01.-13.08.1934.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 4001-8430
напомена: 07.06.-21.11.1939.
Бројеви од 3991-4000 нису
испуњени.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 8431-9574
напомена: 21.11.-31.12.1939.

233

РЕГИСТАР ОПШТИ
година: 1939.
број / слово: А-Ш

234

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-4970
напомена: 01.01.-31.07.1940.

242

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1001-1876
напомена: 13.08.-31.12.1934.

235

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 5001-8547

243

РЕГИСТАР
година: 1934.
број / слово: А-Ш

198
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број
књиге

243а

број
књиге

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 1-61
напомена: 08.03.-31.12.1930.
Накнадно пронађена књига.

250

ДОМАЋИЧКИ ТЕЧАЈ
КРАЉЕВОГ ФОНДА У
ДЕМИР КАПИЈИ
1935-1939.

УПРАВА КРАЉЕВОГ
ФОНДА
1923-1941.
244

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923-1926.
број / слово: 501-1490
напомена: 27.11.1923.15.09.1926.

245

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926-1927.
број / слово: 1491-2470
напомена: 15.09.1926.10.09.1927.

246

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927-1930.
број / слово: 2471-3460
напомена: 16.09.1927.15.01.1930.

247

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932-1936.
број / слово: 4471-5460
напомена: 31.03.1932.02.05.1936. Недостаје књига од
броја 3461 до 4470.

СПИСАК ПИТОМАЦА
КРАЉА
година: 1926-1940.

251

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935-1936.
број / слово: 1-72
напомена: 12.12.1935.08.03.1936. Недостају бројеви
од 64-72.

252

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936-1937; 1938; 19381939.
број / слово: 1-110; 1-66; 1-64
напомена: 08.10.1936.10.03.1937.; 25.01.-13.04.1938.;
10.12.1938.-16.03.1939.

УПРАВА ДВОРА
МИЛОЧЕР
1934-1936.
253

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-258
напомена: 16.06.-01.12.1934.

248

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936-1941.
број / слово: 5461-7496
напомена: 02.05.1936.03.04.1941.

254

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934; 1935.
број / слово: 259-302; 1-354
напомена: 01.12.-31.12.1934.;
02.01.-14.06.1935.

249

ЗАПИСНИЦИ СЕДНИЦА
ОДБОРА КРАЉЕВОГ ФОНДА
година: 1922-1940.
напомена: 12.11.1922.05.11.1940.

255

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935; 1936.
број / слово: 355-893; 1-42
напомена: 14.06.-31.12.1935.;
01.01.-14.01.1936.

199

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

УПРАВА ДВОРА ЗАГРЕБ
1931-1934.
256

257

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 3101-3353
напомена: 31.05.-14.06.1931.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940; 1941.
број / слово: 665-1746; 1-535
напомена: 18.04.-31.12.1940.;
03.01.-20.03.1941.

264

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941.
број / слово: 536-646
напомена: 20.03.-05.04.1941.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933-1934.
број / слово: 1-177
напомена: 18.12.1933.10.01.1934.

ДВОРСКА ГАРАЖА
1935-1941.
258

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-348

259

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-232
напомена: 04.01.-02.08.1937.

260

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 233-399
напомена: 02.08.-31.12.1937.

261

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941.
број / слово: 1-142
напомена: 01.01.-04.04.1941.

УПРАВА ДВОРСКИХ
ЛОВИШТА
1940-1941.
262

263

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-664
напомена: 01.01.-18.04.1940.

НАРЕДБЕ УПРАВНИКА
ДВОРА
1923-1938.
265

НАРЕДБЕ
година: 1923-1924.
број / слово: 1-133
напомена: 01.11.1923.31.12.1924. Недостају поједини
делови књиге.

266

НАРЕДБЕ
година: 1925.
број / слово: 1-156
напомена: 01.01.-10.10.1925.

267

НАРЕДБЕ
година: 1925; 1926.
број / слово: 157-206; 1-111
напомена: 10.10.-30.12.1925.;
1926.

268

НАРЕДБЕ
година: 1927.
број / слово: 1-102

269

НАРЕДБЕ
број / слово: 1-147
напомена: Недостаје један део.

270

НАРЕДБЕ
број / слово: 1-120
напомена: Недостаје један део.

200
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број
књиге

број
књиге

271

НАРЕДБЕ
број / слово: 1-85
напомена: Недостаје један део.

272

НАРЕДБЕ
година: 1931.
број / слово: 1-82

273

НАРЕДБЕ
година: 1932.
број / слово: 1-50
напомена: 01.01.-02.10.1932.
Недостаје један део.

282

КЊИГА ПОДАТАКА
СЛУЖБЕНИКА УПРАВЕ
ДВОРА ОД 1930-1936.
година: 1930-1936.
број / слово: 1-288

283

НАРЕДБЕ
година: 1937.
број / слово: 1-75

РЕГИСТАР ОТПУШТЕНИХ
РАДНИКА, НАДНИЧАРА И
ДНЕВНИЧАРА УПРАВЕ
ДВОРА
напомена: Делимично сачуван

284

НАРЕДБЕ
година: 1938.
број / слово: 1-86

ЛИЧНИ ПЕРСОНАЛ ДВОРСКЕ
ГАРАЖЕ
година: 1927-1928.

285

ПРОЗИВНИК ОСОБЉА
година: 1931.

286

ЕВИДЕНЦИЈА ДВОРСКОГ
ОСОБЉА ПРИЈАВЉЕНОГ
КОД ОКРУЖНОГ УРЕДА ЗА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ У
БЕОГРАДУ

287

КОНТРОЛНИК ОСОБЉА
УПРАВЕ ДВОРА
година: 1940.

275

НАРЕДБЕ
година: 1934.
број / слово: 1-95

276

НАРЕДБЕ
година: 1935.
број / слово: 1-69
напомена: 23.01.-02.11.1935.
Недостаје један део.

ДВОРСКА БИБЛИОТЕКА
1925.
279

ПЕРСОНАЛНЕ КЊИГЕ
УПРАВЕ ДВОРА
1920-1942.
КЊИГА ПОДАТАКА
РАДНИКА И ЗАНАТЛИЈА У
ДВОРСКОЈ СЛУЖБИ ОД 19201935, СА РЕГИСТРОМ*
година: 1920-1935.
број / слово: *1-314

НАРЕДБЕ
година: 1933.
број / слово: 1-64

278

ПОПИС 294 КЊИГЕ НАЂЕНЕ
У ДВОРЦУ У ТОПОЛИЦИ И
ПРИПОЈЕНЕ ДВОРСКОЈ
БИБЛИОТЕЦИ
година: 1925.

281

274

277

280

ПОПИС 1573 КЊИГЕ НАЂЕНЕ
У ДВОРЦУ У ТОПОЛИЦИ И
ПРИПОЈЕНЕ ДВОРСКОЈ
БИБЛИОТЕЦИ
година: 1925.

201

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

297

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 1001-1970
напомена: 21.06.-04.12.1922.

КОНТРОЛНИК ОСОБЉА
УПРАВЕ ДВОРА
година: 1942.

298

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 1971-2110
напомена: 05.12.-31.12.1922.

АЂУТАНТУРА КРАЉА
1919-1940.

299

РЕГИСТРАР
година: 1922.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 3107-6339
напомена: 24.03.-24.11.1919.

300

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923.
број / слово: 1-1672

301

РЕГИСТАР
година: 1923.
број / слово: А-Ш

302

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 1-1392

303

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 1-1501

304

РЕГИСТАР
година: 1925.
број / слово: А-Ш

288

КОНТРОЛНИК ОСОБЉА
УПРАВЕ ДВОРА
година: 1941.

289

290

291

292

293

294

295

296

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919-1920; 1920.
број / слово: 6340-7879; 1-40
напомена: 24.03.1919.05.05.1920.; 06.05.-11.05.1920.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 1-2041
напомена: 06.05.-31.11.1920.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1921.
број / слово: 1-1990
напомена: 01.01.-25.12.1921.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
(ДОДАТАК)
година: 1921; 1922.
број / слово: 1991-2019; 1-40
напомена: 25.12.-31.12.1921.;
01.01.-13.01.1922.

305

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1-1637

306

РЕГИСТАР
година: 1921.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1-1607

307

РЕГИСТАР
година: 1927.
број / слово: А-Ш

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 1-1000
напомена: 01.01.-20.06.1922.

202
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број
књиге

број
књиге

308

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928.
број / слово: 1-2113

309

РЕГИСТАР
година: 1928.
број / слово: А-Ш

310

311

319

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 691-2680
напомена: 24.03.-21.09.1933.

320

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933; 1934.
број / слово: 2681-3590; 1-1000
напомена: 22.09.-31.12.1933;
02.01.-19.04.1934.

321

РЕГИСТАР
година: 1933.
број / слово: А-Ш

322

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1001-2590
напомена: 19.04.-25.09.1934.

323

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 2591-3287
напомена: 26.09.-31.12.1934.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929.
број / слово: 1-2920
РЕГИСТАР
година: 1929.
број / слово: А-Ш

312

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 1-2886

313

РЕГИСТАР
година: 1930.
број / слово: А-Ш

314

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-3466

324

РЕГИСТАР
година: 1934.
број / слово: А-Ш

315

РЕГИСТАР
година: 1931.
број / слово: А-Ш

325

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-2629

316

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-1990
напомена: 01.01.-30.08.1932.

326

РЕГИСТАР
година: 1935.
број / слово: А-Ш

317

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932; 1933.
број / слово: 1991-3278; 1-690
напомена: 29.08.-31.12.1932;
02.01.-24.03.1933.

327

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-3000

328

РЕГИСТАР
година: 1936.
број / слово: А-Ш

329

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-3180

318

РЕГИСТАР
година: 1932.
број / слово: А-Ш

203

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

330

РЕГИСТАР
година: 1937.
број / слово: А-Ш

331

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-3174

332

РЕГИСТАР
година: 1938.
број / слово: А-Ш

333

334

број / слово: 4005-4974
напомена: 05.12.1919.04.03.1920.
340

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 4795-5388; 1-192
напомена: 04.03.-07.05.1920.;
06.05.-26.05.1920.

341

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 193-983
напомена: 27.05.-27.07.1920.

342

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1920.
број / слово: 984-2377
напомена: 27.07.-31.12.1920.

343

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1921.
број / слово: 1-875
напомена: 01.01.-01.08.1921.

344

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 1-992
напомена: 02.01.-17.09.1922.

345

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1922.
број / слово: 993-1395
напомена: 18.09.-31.12.1922.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-3055
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1940.
број / слово: 1-3162

АЂУТАНТУРА КРАЉА
ПОВЕРЉИВА АРХИВА
1919-1939.
335

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 2704-3186
напомена: 14.06.-23.09.1919.

336

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 3187-3459
напомена: 23.09.-11.10.1919.
346

337

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 3460-3732
напомена: 11.10.-09.11.1919.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1923.
број / слово: 1-975

347

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919.
број / слово: 3733-4004
напомена: 09.11.-05.12.1919.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924.
број / слово: 1-990
напомена: 01.01.-22.11.1924.

348

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1924
број / слово: 991-1088
напомена: 23.11.-31.12.1924.

338

339

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1919-1920.
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Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
књиге

број
књиге

349

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925.
број / слово: 1-914.

350

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1926.
број / слово: 1-870

351

352

353

354

355

356

357

358

359

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 1-990
напомена: 01.01.-30.06.1933.

360

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1933.
број / слово: 991-1803
напомена: 30.06.-31.12.1933.

361

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-1550
напомена: 01.01.-19.10.1934.

362

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1551-1871
напомена: 19.10.-31.12.1934.

363

РЕГИСТАР
година: 1934.
број / слово: А-Ш

РЕГИСТАР
година: 1929.
број / слово: А-Ш

364

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-1330

РЕГИСТАР
година: 1930.
број / слово: А-Ш

365

РЕГИСТАР
година: 1935.
број / слово: А-Ш

366

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936.
број / слово: 1-1674

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927.
број / слово: 1-800
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1928; 1929;1930.
број / слово: 1-763; 1-983; 1-600
напомена: 1928; 1929; 01.01.30.04.1930.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 601-1816
напомена: 30.04.-31.12.1930.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-1570
напомена: 01.01.-22.09.1931.
ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1581-2162
напомена: 24.09.-31.12.1931.
Недостају бројеви од 1571-1580.

367

РЕГИСТАР
година: 1936.
број / слово: А-Ш

368

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932.
број / слово: 1-2269

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937.
број / слово: 1-1360

369

РЕГИСТАР
година: 1937.
број / слово: А-Ш

205
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број
књиге

број
књиге

370

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-1441

371

ЕКСПЕДИЦИОНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.

372

373

374

380

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1931.
број / слово: 1-434

РЕГИСТАР
година: 1938.
број / слово: А-Ш

381

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1932; 1933; 1934.
број / слово: 1-383; 1-289; 1-243

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1939.
број / слово: 1-1277

382

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935; 1936; 1937; 1938.
број / слово: 1-250; 1-260; 1206; 1-353

РЕГИСТАР
година: 1939.
број / слово: А-Ш

АЂУТАНТУРА КРАЉА
СТРОГО ПОВЕРЉИВА
АРХИВА
1925-1938.
375

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1925; 1926.
број / слово: 1-132; 1-158.

376

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1927; 1928.
број / слово: 1-168; 1-217.

377

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1929; 1930.
број / слово: 1-222; 1-152.
напомена: 1929; 01.01.17.04.1930.

378

379

година: 1930.
број / слово: 352-493
напомена: 03.11.-31.12.1930.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1930.
број / слово: 153-352
напомена: 23.04.-03.11.1930.

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ

АЂУТАНТУРА КРАЉА
НАРЕДБЕ ПРВОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
1919-1940.
383

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1919-1922.

384

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1923.

385

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1924.

386

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1925.

387

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1926.

388

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1926.

389

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1927.

390

КЊИГА НАРЕДАБА
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број
књиге

број
књиге

година: 1935.
напомена: Делимично сачувана

година: 1927.
391

392

393

394

395

396

397

398

399

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1922-1927.

406

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1935.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1928.

407

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1936.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1928.

408

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1936.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1929.

409

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1937.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1929.

410

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1937.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1930.

411

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1938.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1930.

412

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1939.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1930.

413

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1939.

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1931.

414

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1940.

400

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1931.

401

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1932.

402

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1933.

403

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1933.

404

КЊИГА НАРЕДАБА
година: 1934.

405

КЊИГА НАРЕДАБА

ИНТЕНДАНТУРА ДВОРА
1934-1941.
415

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1934.
број / слово: 1-135

416

ГЛАВНА КЊИГА ПРОДАТИХ
ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
ИЗ ДВОРСКОГ МАГАЦИНА
година: 1934.

417

РЕГИСТАР ГЛАВНЕ КЊИГЕ
година: 1934.
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број
књиге

418

419

број
књиге

КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1934.
напомена: 01.01.-31.10.1934.
КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1934.
напомена: 01.11.-29.12.1934.

напомена: 06.06.-31.12.1936.
Види књигу број 423.
429

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1936.

430

КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1936.

420

КЊИГА МАГАЦИНА
НАМИРНИЦА
година: 1934.

431

КЊИГА МАГАЦИНА
НАМИРНИЦА
година: 1936.

421

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1935.
број / слово: 1-400
напомена: 05.01.-01.11.1935.

432

КЊИГА ПРОДАЈЕ
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
година: 1936.

422

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1935.
напомена: 01.01.-18.10.1935.

433

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1937.
напомена: 01.01.-13.11.1937.

423

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1935-1936.
напомена: 18.10.1935 05.06.1936.

434

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1937-1938.
напомена: 13.11.193716.06.1938.

424

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1935.

435

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1937.

425

КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1935.

436

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1938.
број / слово: 1-373
напомена: 01.01.-09.07.1938.

426

КЊИГА МАГАЦИНА
НАМИРНИЦА
година: 1935.

437

427

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1936-1937.
број / слово: 1-779
напомена: 01.01.1936 11.01.1937.

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1938-1939.
напомена: 16.06.1938.01.01.1939. Види књигу број
434.

438

КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1938.

439

ГЛАВНА МАГАЦИНСКА
КЊИГА

428

ДНЕВНИХ БЛАГАЈНЕ
година: 1936.
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број
књиге

број
књиге

година: 1938.
440

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1939.
напомена: 01.01.-02.08.1939.

441

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1939-1940.
напомена: 03.08.193929.02.1940.

442

МАГАЦИНСКА КЊИГА
година: 1938-1939.

443

КЊИГА ПРОДАЈЕ ПИЋА
година: 1939.

444

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1940.

445

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1940.

446

МАГАЦИНСКА КЊИГА
НАМИРНИЦА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
година: 1940.

451

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1942.
број / слово: 1-390
напомена: 01.01.-14.04.1942.

452

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1942.
број / слово: 391-1380
напомена: 14.04.-25.09.1942.

453

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1942.
број / слово: 1771-2087
напомена: 17.11.-31.12.1942.
Књига од броја 1381 до 1770
није на свом месту.

454

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1943;1944-1945.
број / слово: 1-2337; 1-1513
напомена: 1943; 01.01.1944.12.05.1945.

455

РЕГИСТАР
година: 1942.
број / слово: А-Ш

447

КЊИГА ПРОДАЈЕ
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
година: 1940.

456

РЕГИСТАР
година: 1943.
број / слово: А-Ш

448

КЊИГА ПРОДАЈЕ
НАМИРНИЦА
година: 1941.

457

РЕГИСТАР
година: 1944.
број / слово: А-Ш

449

МАГАЦИНСКА КЊИГА
година: 1941.

КОМЕСАРИЈАТ УПРАВЕ
ДВОРА
1941-1944.
450

ПРИНУДНА ДРЖАВНА
УПРАВА КРАЉЕВИХ
ДОБАРА
1946-1947.
458

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1946-1947.
број / слово: 1-557
напомена: 16.02.194625.10.1947.

459

ИНВЕНТАР ПОКРЕТНИНА

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1941.
број / слово: 1-868
напомена: 16.05.-30.12.1941.
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број
књиге

број
књиге

година: 1946.
460

КЊИГА ДЕПОЗИТА КОД
НАРОДНЕ БАНКЕ
година: 1946-1947.

БЛАГАЈНА КРАЉА
1918-1942.
461

КЊИГА БЛАГАЈНЕ (СТРАНА
ВАЛУТА И ВРЕДНОСНИ
ПАПИРИ)
година: 1918-1922.

година: 1925.
473

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1925.

474

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1926.

475

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1926.

476

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1927.

477

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1927.

478

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1928.
напомена: 08.01.-31.10.1928.

479

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1928.
напомена: 12.11.-31.12.1928.

462

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1918-1919.

463

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1919.

464

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1920.

465

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1921.

480

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1928.

466

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1922.

481

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1929.

467

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1922.

482

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1929.

468

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1923.

483

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1930.

469

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1923.

484

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1930.

470

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1924.

485

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1931.

471

ПАРТИЈАЛНИК
година:

486

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1931.

472

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
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број
књиге

број
књиге

487

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1932.

488

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1932.

489

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1933.

490

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1934.
напомена: 01.01.-11.09.1934.

491

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1934.
напомена: 11.09.-31.12.1934.

492

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1935.

493

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
година: 1936.

494

ПАРТИЈАЛНИК
година: 1942.

495

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1926-1929.

496

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1927-1931.

497

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1931-1934.

498

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1934-1935.

502

ПАРТИЈАЛНИК РАЧУНА ЗА
НАБАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
година: 1932-1936.

503

ПАРТИЈАЛНИК РАЧУНА ЗА
НАБАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
година: 1937-1938.

504

КЊИГА РАЧУНА ЗА
НАБАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
година: 1939-1941.

505

ПАРТИЈАЛНИК РАЧУНА ЗА
НАБАВЉЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

506

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
КРАЉЕВЕ ВИЛЕ НА ДЕДИЊУ
година: 1927-1928.

507

ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ
ДВОРСКЕ ЕКОНОМИЈЕ У
ТОПЧИДЕРУ И ДВОРСКЕ
БАШТЕ У РАКОВИЦИ
година: 1930-1934.

508

ДНЕВИК БЛАГАЈНЕ ЗА НОВИ
ДВОР НА ДЕДИЊУ
година: 1934-1937.

509

РЕГИСТАР РАДОВА НА
СПОМЕНИКУ НЕЗНАНОМ
ЈУНАКУ НА АВАЛИ
година: 1934.

510

ПАРТИЈАЛНИК РАДОВА НА
СПОМЕНИКУ НЕЗНАНОМ
ЈУНАКУ НА АВАЛИ
година: 1934-1939.

499

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1936-1937.

500

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1937-1938.

511

КАСА ИМАЊА БРДО
година: 1936-1938.

501

КОНТРОЛНИК КРЕДИТА
година: 1938-1939.

512

КЊИГА ИЗДАТЕ ПОМОЋИ У
ЗАГРЕБУ
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број
књиге

број
књиге

година: 1926.

година: 1931-1934.
513

КЊИГА БЛАГАЈНЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1937-1941.

523

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1927.

514

ПОРЕСКИ ПАРТИЈАЛНИК ЗА
СТУДЕНТСКИ ДОМ У
БЕОГРАДУ
година: 1926.

524

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1928.

525

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1929.

526

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1930.

ОСТАЛЕ ДВОРСКЕ
КЊИГЕ
1919-1941.

527

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1931.

516

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1919.

528

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1932.

517

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1920.

529

518

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1922.

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ТОПЧИДЕРСКО БРДО)
година: 1935.

530

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1935.

531

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ТОПЧИДЕРСКО БРДО)
година: 1936.

532

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1936.

515

519

ДНЕВНИК КАСЕ РУДАРСКОГ
ПРЕДУЗЕЋА НЕРЕСНИЦА ГЛОГОВИЦА
година: 1941-1942.

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1923.

520

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1924.

521

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
година: 1925.

522

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА

212

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
књиге

број
књиге

533

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА (БЕЛИ
ДВОР)
година: 1937.

543

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1925.

534

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1937.

544

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1927.

535

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА (БЕЛИ
ДВОР)
година: 1938.

545

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1928.

536

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1938.

546

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1929.
напомена: Непотпун

537

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА (БЕЛИ
ДВОР)
година: 1939.

547

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1930.
напомена: Непотпун

548

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1931.

549

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1932.

550

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1935.

551

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1936.

538

539

540

541

542

ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1939.
ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА (БЕЛИ
ДВОР)
година: 1940.
ДНЕВНИК ДЕЖУРНОГ
АЂУТАНТА КРАЉА
(ДЕДИЊЕ)
година: 1940.
ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1923.
ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ
година: 1924.

213

Инвентар фонда Двор Краљевине Југославије
број
књиге

број
књиге

563

КЊИГА ЗА УПИС КОД КНЕЗА
ПАВЛА
година: 1927-1931.

564

КЊИГА ЗА УПИС КОД КНЕЗА
ПАВЛА
година: 1931-1934.

565

КЊИГА ЗА УПИС КОД КНЕЗА
ПАВЛА
година: 1934-1935.

566

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1931.

КЊИГА ЗА УПИС КОД КНЕЗА
ПАВЛА
година: 1938-1941.
напомена: Један део је исечен.

567

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1933.

КЊИГА ЗА УПИС КОД
КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1931-1934.

568

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1935.

КЊИГА ЗА УПИС КОД
КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1934-1935.

569

КЊИГА ЗА УПИС КОД
КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1938-1940.
напомена: Један део је исечен.

570

ДНЕВНИК РАДА ПРВОГ
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
О РАДУ СА
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОМ
ПЕТРОМ
година: 1931.

571

ДНЕВНИК РАДА ДРУГОГ
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
О РАДУ СА
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОМ
ПЕТРОМ
година: 1932.

552

ДНЕВНИК АЂУТАНТА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
ПУКОВНИКА ПОГАЧНИКА
година: 1937.

553

ДНЕВНИК АЂУТАНТА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
ПУКОВНИКА ПОГАЧНИКА
година: 1938.

554

555

556

557

ДНЕВНИК АЂУТАНТА
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
ПУКОВНИКА ПОГАЧНИКА
година: 1939.

558

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1938.

559

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1939.

560

ДНЕВНИК ДВОРСКЕ
ГОСПОЂЕ КНЕГИЊЕ ОЛГЕ
година: 1940.

561

КЊИГА ЗА УПИС КОД
КРАЉА АЛЕКСАНДРА
година: 1922-1933.

562

КЊИГА ЗА УПИС КОД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ
година: 1922-1927.

214

Библиотека информативних средстава Архива Југославије – Инвентари фондова и збирки

број
књиге

број
књиге

572

ДНЕВНИК РАДА ТРЕЋЕГ
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
О РАДУ СА
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОМ
ПЕТРОМ
година: 1933.

573

ДНЕВНИК РАДА ЧЕТВРТОГ
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
О РАДУ СА
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОМ
ПЕТРОМ
година: 1934.

573а

ЗАПИСИ О ПУТУ
КНЕЖЕВИЋА АЛЕКСАНДРА
И НИКОЛЕ
КАРАЂОРЂЕВИЋА ИЗ
ЕНГЛЕСКЕ У ЈУГОСЛАВИЈУ
ОД 19. ЈУНА ДО 3. АВГУСТА
1940.
година: 1940.
напомена: 19.06-03.08.1940.
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