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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских  
умет но сти – Ка те дра за ме наџ мент и про дук ци ју по зо ри шта, 

ра ди ја и кул ту ре, Бе о град
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ДРИГЊАТПАВЛАС– 
СКРАЈНУТИ 

ПРИСАЈЕДИНИТЕЉ 
ВОЈВОДИНЕСРБИЈИ

Сажетак: На кон сло ма Ау строугар ске мо нар хи је 31. ок то бра 
1918. го ди не, осло бо ђе на под руч ја Ба на та, Бач ке и Ба ра ње за по
се ла је вој ска Кра ље ви не Ср би је. Овим обла сти ма је de fac to упра
вљао Срп ски На род ни Од бор из Но вог Са да, на чи јем че лу је био 
Ја ша То мић. Сто га је, 25. но вем бра 1918. го ди не у Но вом Са ду, са
зва на Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло
ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, ко јом је пред се да вао др Иг њат 
Па влас. Скуп шти на је про гла си ла од лу ку о при са је ди ње њу ова 
три ре ги о на Кра ље ви ни Ср би ји, ко ја се, 1. де цем бра 1918. го ди не 
у Бе о гра ду, ује ди ни ла са не за ви сном Др жа вом Сло ве на ца, Хр ва
та и Ср ба, под вођ ством Ју го сло вен ског од бо ра у За гре бу, и ти ме 
формира ла је дин стве но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

Кључне речи: др Иг њат Па влас, Ве ли ка на род на скуп шти на 
Срба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, 
Пр ви свет ски рат, Срп ски На род ни Од бор, Но ви Сад
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Уме сто уво да

ДрИгњатПавлас је рођен 06. јуна 1886. године1 у месту
ГорњиМихољац,2Хрватска,одоцаИвана,3крчмара,Чеха–
Србина римокатолика, и мајке Јулиане рођ. Петровић4
(1860,ГорњиТоварник,Хрватска–06.10.1945,НовиСад),5

1 УписчињеницерођењаизвршенуМКРримокатоличкежупеСладојев
ци18781889.подТКБР124.настр.48,којајепохрањенауДржавном
архивууОсијекууЗбирциматичнихкњигаМАДАОС500.

2 УПописужртаварата19411945.којијеспровелаСавезнапописнако
мисија,акојисечувауАрхивуЈугославијеуфонду,,Савезнакомисија
запописжртаварата19411945.’’(Ф797),каоместорођењајенаведен
ДоњиМилановацуСрбији,докјеуЗбирцидокуменатаЖртвефаши
стичкогтерорауВојводини,којасечувауМузејуВојводинеуфонду
,,ЖртвефашистичкогтерорауВојводини–НовиСад’’,уписанДоњи
МихољацуХрватској.

3 ПретпостављаседајеумроуГорњемМихољцујошдокјеИгњатбио
дете, јер се зна да је само са мајком прешао уНовиСаду у којем је
завршиоВеликусрпскуправославнугимназију.(прим.аут)

4 Рођена је од оца Милана и мајке Јулке. Њена старија рођена се
стра Софија имала је са Тимотијем Рашићем, сина Стевана (16.
12. 1872, Мохач, Мађарска – 1954, Ердевик, Шид) и ћерку Да
ринку (14. 10. 1880, Осијек, Хрватска – 12. 04. 1943, Крагујевац).
Стеван јеимаосиновеТимотија (14.11.1911,ШидскиБановци,Вин
ковци,Хрватска–?),Богдана(13.12.1915,Ердевик,Шид–15.12.1990,
Земун,Београд)иДушана(1922,Ердевик,Шид–1970,Ердевик,Шид)
БогданизбракасаМиленомрођ.Тимотијевић(21.02.1920,СремскаМи
тровица – 23. 07. 1998, Београд) има синове, чувенефотографе, Бра
нислава  Брајана (21. 03. 1954, Београд –) иМилана (1958, Београд)
ДаринкајесаЈефтомНоваковићем(02.02.1878,СремскеЛазе,Стари
Јанковци,Хрватска–02.09.1959,Крагујевац)ималасинаЖарка(05.
03.1905,ШидскиБановци,Винковци,Хрватска–18.02.1980,Београд)
ићеркеОлгу(21.09.1907,ШидскиБановци,Винковци,Хрватска–17.
12.1999,Крагујевац)иЈелкууд.Марјановић(03.06.1909,ШидскиБа
новци,Винковци,Хрватска–22.07.1999,НовиСад).Жаркоизбрака
саДушанкомрођ.Гибарац(23.05.1914,Капелна,ДоњиМихољац,Хр
ватска–15.05.1990,Београд)имаћеркеБожанууд.Буковала(03.12.
1936,Јамена,Шид–)иГорданууд.Дучић(20.02.1946,Крагујевац).
БожанаизбракасаБуковалаЈованом(27.07.1934,Београд–22.07.1999,
Београд)имасинаадв.Александра(28.07.1964,Београд–),који,из
бракасаЈасминомрођ.Момировићуд.Јончић(26.04.1972,Земун,Бео
град–),имасинаЈована(02.06.1994,Београд),првогаутораовограда.

5 У појединим изворима се наводи као Јулијана (МКВ која се води за
МПШид,местоГибарац,уписчињеницезакључењабракаизмеђуПа
власИгњатаиКозиакОлге31.03.1913.године)илисанадимкомЈулка
(МКУкојасеводизаМПНовиСадподТКБР942.за1945.год)каоМи
ланова(Ивановнадимак)удовица.
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Српкиње источноправославке, а умро6 23. јануара1942.
године7уНовомСаду.8

Положивши1904.годиневеликуматуру,односнотадашњи
испитзрелости,правненаукестудирауЗагребуиБудимпе
шти,гдеје,наконзавршногиспита,званогри го роз,стекао
идокторскистепен,а1912.године,уистомграду,извање
адвоката,чијуканцеларијујеводиосведоокупације1941.
године.9БиојечланУправногодбораМатицесрпске(1913–
1919), старешина Новосадске соколске жупе (1930–1941),
чланСтарешинствајугословенскогСавезасокола,оснивач
Планинарскогдруштва,,ФрушкаГора’’(1924)10ипредсед
никВеслачкогклуба,,Данубиус’’уНовомСаду,председник
Савезакултурнихдруштава,сведопочеткаДругогсветског
ратауЈугославији,каоичланмасонскеложеМи тро по лит 
Стра ти ми ро вић(од1930).

Биојеожењен11Олгомрођ.Козјак(20.07.1893,Шид–23.
01.1942,НовиСад)12сакојомјеимаоћеркуМирјану(13.04.
1914,НовиСад–14.06.1984,Зрењанин)13ипосинкаГавру
Нецкова(13.01.1913,НовиСад–27.03.1945,Херзбрух,
Немачка).14

6 Упућујемона:Вељић,А.(2010)Исти на о Но во сад ској ра ци ји,Сремска
Каменица.

7 УписчињеницесмртиизвршенуМКУкојасеводизаМПНовиСадпод
ТКБР274.загод.1946.УрубрициНакнадниуписиизабелешкестоји
напомена:Уби јен у то ку ра ци је у Но вом Са ду одр жа не под оку па то ром 
23.01.1942. Убе ле же но на осно ву за кључ ка СР. НАР. су да у Но вом Са ду 
под В.П. 281/46.

8 Упућујемона:Вељић,А.(2007)Ра ци ја – за бо ра вље ни ге но цид,Београд.
9 Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.8.
10Ујединитељ Србије и зачетник планинарства: Планинари обележили

XVIПавласовмеморијал,25.01.2016,05.05.2018.у23:23,http://info
kult.altervista.org/ujediniteljsrbijeizacetnikplaninarstvaplaninariobele
zilipavlasovmemorijal/

11Видетифуснотубр.5.
12МКУМПНовиСадТКБР275.загод.1946.Вид.фусн.бр.7.
13ПрвојебилаубракусаКазимиромСтанишевским(04.02.1904,Загреб

–1980,САД)од09.08.1936.до01.04.1946.године,дабиод25.05.
1946.досмртибилаубракусаДушаномВасиљевићем(09.07.1908,Су
ботица–12.07.1992,Зрењанин).Деценијеимала,јерјестерилисанау
нацистичкомконцентрациономлогоруБергенБелзенукојијеизБачке
ТополедепортованакаоприпадницаНОБа.

14УПописужртаварата1941–1945. (вид.фусн.бр.2)лицекоје једало
обавештењеожртвибилајепосестраМирјанаВасиљевићрођ.Павлас.
РођенјекаосинГавреНецкова,старог58годинаиЈеленеТолвановић,
старе 36 година. По подацима Међународне службе тражења УНЕ
СКОаизБадАролсена,стигао15.11.1944. јеизБудимпештеукон
центрационилогорХерзбрук,усистемуДахауа,укоји јеинтерниран
каополитичкизатвореник,дабитуиумроодсрца22.03.1945,гдеје
спаљенукрематоријуму28.03.1945.године.Смртнислучајубележен
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Слика1.Др Иг њат Па влас; 
Преузетоса:http://www.politika.rs/sr/clanak/205543/Drustvo/Novi

Sadzaboraviovelikana
Де ло ва ње то ком Ве ли ког ра та

ПрекретницууприсаједињењуВојводинеСрбијипредста
вљадатум14.децембар1917.године,кадасетринаесточла
ниновосадскиСредишњиодборзаБачку,БанатиБарању15
укључиоуприхватгладнихсрпскихизбеглицаизБоснеи
Херцеговине,којесуспаспотражиленапросторимадана
шњеСлавоније.Добившидозволуаустроугарскихвласти,
Одборјеупутиопроглас,,синовимаикћеримасрпскогана
рода’’уовиматримакрајевимадапомогнуизгнанима,којих
јеутимрегионимабилочакдесетхиљада,дабисе,спроле
ћа1919.године,коначновратилинасвојаогњишта.16

КаоштосесвапрепискаСредишњегодбора,унастојањуда
сместесрпскебосанскохерцеговачкеизбеглице,водилаиз
адвокатскеканцелариједрИгњатаПавласауДунавскојули
цибр.10,такосусенаистомместуводилеприпремекојесу
довеледотогадаје03.новембра1918.годиненаСалајци,

уМКУкојасеводизаМПНовиСадТКБР541.загод.1946.од22.06.
1946,наосновупроглашењазаумрлог,којејеубележенонаосновупра
вомоћногзакључкасудауНовомСадуВ.П.486/46од18.06.1946,којим
јепроглашенумрлим,мат.бр.890/1946.

15ПредставницитогОдборасубилиЗоркаЛазићидрКостаХаџи,асе
кретариЈеленаЕкаОстојићидрИгњатПавлас.Осталичлановисубили
ЂорђеВелић,МеланијаСтакић,ДушанМонашевић,ЕвицаПавковић,
Даница Томић, Милица Томић (супруга првака Јаше Томића), Мита
Ђорђевић,ДушанМарковић,ЈоцаЈовановић.Поповраткуизинтерна
ције,почетком1918.године,ОдборусеприкључиоиЈашаТомић.

16Петровић,И.(2012)ДрИгњатПавлас:(18861942),Све ске за исто ри ју 
Но вог Са дабр.13,НовиСад,стр.94.
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делуНовогСада,конституисанСрпскиНародниОдбор(у
даљемтексту:СНО),начијемчелусенашаоЈашаТомић,17а
каопотпредседницидрИгњатПавласиАркадијеВарђанин.

ДрИгњатПавласјепредседаваозборомкојемјеудворишту
школеприсуствовалоокодвехиљадеграђанаикојимајеоб
народоваодаделујеСНО,којиједотадаипакбиоилегална
организација,будућидајетек31.октобра1918.годинепре
сталадапостојиАустроугарскамонархија.Истогданаје,
наконјошједногсастанкаСНОа,увеликојдвораниМатице
српскеодржанапрвајавнаседницанакојојјеусвојенпро
гласдаћесрпскинародураспалојдржавимоћидаодлучује
оосопственојсудбини18идонетаодлукаосазивањуВели
кенароднескупштинеСрба,БуњевацаиосталихСловенау
Банату,БачкојиБарањи.19

Већ05.новембра1918.увечепеточланоизасланствоСНОа,
начелусадрИгњатомПавласом,стижеуБеоградуДунав
скудивизијурадипотраживањапомоћивојскедауђеуНо
виСад,апотомпродужиуОсијек,јеруобаградавишеније
билоаустроугарскевојскеисвејеспремнозадочек.

СтогајемајорВојиславБугарскипослатусвојствуослобо
диоцаисрпскавојскајепобедоносноумарширалау„српску
Атину”09.новембра1918.године,чимејепреузелавластод
мађарскогМагистрата.

Слика2ДрИгњатПавлас(стојилево)сапородицомКозјаку
Шиду1923.године;Преузетоса:http://www.jadovno.com/arhiva/
intervjuireportaze/articles/ostrasanjeglastixstopodvodom

dremlju.html

17Већ09.11.1918.ЈашаТомић јеподнеооставкунатуфункцију, јер је
изабранзаполитичкогреферентаСНОа.

18Павлас,И.(1918)Про глас Срп ског на род ног од бо ра: рат на бу ра скр ши
ла је про клет ства чо ве чан ства, скр ши ла је оно не чо веч но схва та ње, да 
ја чи мо же вла да ти над сла би јим,НовиСад,стр.1.

19ЗанимљивоједајеизузетСрем,којијесвојускупштинунакојојједо
неоодлукуоприсаједињењуКраљевиниСрбији,одржаоданраније,од
носно24.11.1918.годинеуРуми.
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Од при мир ја до при са је ди ње ња

Дан11.новембар1918.годинеобележавасекаоДанпри
мирјауПрвомсветскомрату.Тадасепредсрпскимнародом
уданашњојВојводинипоставилопитањеувезисадваизбо
ра:далисематициприсајединитинепосреднимпутемили
прекоНародногвијећаСловенаца,ХрватаиСрба,којимје
руководиоЈугословенскиодборуЗагребуначелусадрАн
томТрумбићем?!

Међутим, у то време је група демократа, окупљених око
композитораПетраКоњовићаиВасеСтајића,у својеиме
преговаралоисаВладомКраљевинеСрбије,саједне,иса
Народнимвијећем,сдругестране,асакојимјевишебилау
спрезиирадиланатомедасеприсаједињењеусмерипрема
Загребу,анекаБеограду.

Тачка размимоилажења у погледу ставова је кулминирала
04.новемвбра1918,кадасусесаМомчиломНинчићем,ми
нистромфинансија уВладиКраљевинеСрбије, у Београ
дунашлиЈашаТомићидрИгњатПавласкаопредставници
СНОаиВасаСтајићкаоизасланикОдборакоји је засту
паополитикуоријентисањаусмерукаданашњојхрватској
престоници.ДрНинчићјетадаоставиомогућностизбора
напредстојећојВеликојнароднојскупштининакојојбисе
дефинитивноодлучиловољомвећине.Такосе,захваљујући
јасноминедвосмисленомставуЈашеТомићаидрИгњата
Павласа,почело саприпремама заодржавањепредстојеће
Великенароднескупштине.

Слика3.ДрИгњатПавлас(седиусредини),старешинаНовосад
скесоколскежупе;преузетоса:http://www.jadovno.com/arhiva/in
tervjuireportaze/articles/ostrasanjeglastixstopodvodomdremlju.

html
При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји

Дана17.новембра1918.годинејепроглашенизборниред
Великенароднескупштине,а23.новембра1918.језаврше
наизборнапроцедуразаодржавањеисте,којајезаказаназа
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понедељак25.новембар1918.годинесапочеткому11ча
соваувеликојсалихотелаГранд.Занимљивоједаје,осим
правагласасвимСрбима,БуњевцимаидругимСловенима
старијимоддвадесетгодина,бирачкоправо,иактивноипа
сивно,датоиженама.

Неслажућисесадоктриномо једном јединственомнаро
ду–југословенском,којујеврлоускоро(само)прокламовао
регент и будући краљАлександарПрвиКарађорђевић, те
бојећиседаћезаВојводинубитикобноуколикосеприсаје
диниДржавиСрба,ХрватаиСловенацаитимеевентуално
остане ван границаКраљевинеСрбије, ЈашаТомић је на
поменуодаДржаваСловенаца,ХрватаиСрба,насталана
територијисломљенеАустроугарскемонархијекојајекао
једнаодЦентралнихсиларатовалапротивсавезника,немо
жебитиуравноправномположајукаосубјектуједињењаса
КраљевиномСрбијом,којајемеђународнопризнатаземља,
учесницаВеликогратанапобедничкојстранисилаАнтанте
иимасвојувојскукојајеослободилатекрајевеиподнела
огромнежртве.

Тако сеВасаСтајић није ни појавио наВеликој народној
скупштиникојајеокупила757посланикаиз211општина,
докједрИгњатПавласизабранзапредседавајућег.Једно
гласноје,узбурноодобравање,донетаследећаодлука:

Ба нат, Бач ка и Ба ра ња у гра ни ца ма, ко је по ву че Ан тан ти
на бал кан ска вој ска, про гла шу је се да нас 12/25. но вем бра 
1918. на Ве ли кој на род ној скуп шти ни на осно ву уз ви ше ног 
на че ла на род ног са мо о дре ђе ња оце пље ним, како у др жав
но прав ном, та ко и у по ли тич ком и при вред ном по гле ду од 
Угар ске.20

Слика4.АнастасБоцарић:Великанароднаскупштина(чувасе
уМузејуВојводине);преузетоса:https://www.dnevnik.rs/politika/
devedesetsedamgodinaododlukevelikenarodneskupstineu

novomsadu

20Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.32.
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Уме сто за кључ ка

Великанароднаскупштина јесвојезаседањеокончаладо
ношењемодлукеоуспостављањуНароднеуправе21каоиз
вршногоргана,икаотаквајеопсталадо11.марта1919.го
дине,кадасусесвиодсеципреселилизаБеоград,чимеје
престаласарадом.

Објава коју је потписао Светозар Прибићевић, тадашњи
министар унутрашњих послова, најбоље одсликава више
вековнутежњусрпскогнародазауједињењеподокриљем
матице:

Го спо дин Ми ни стар Уну тра шњих по сло ва са оп шта ва под 
пов. бро јем 999, да је Ми ни стар ски са вет раз ре шио На род
ну упра ву од да ље ду жно сти и на ре дио пре нос по је ди них 
ње них од се ка у над ле жна Ми ни стар ства Кра љев ства Ср
ба, Хр ва та и Сло ве на ца. За Ба нат, Бач ку и Ба ра њу по чи ње 
овим ис то ри ски зна чај ним ак том но ви, леп ши и сло бод ни
ји жи вот. Оства ре но је оно о че му смо ве ко ви ма сни ва ли. 
Спо је ни смо је два јед ном са на шом пре ко сав ском бра ћом у 
јед ну ве ли ку, сло бод ну др жа ву. Из вр ше но је оно што је Ве
ли ка на род на скуп шти на у Но вом Са ду 25 но вем бра 1918 
го ди не у зва нич ној сво јој ре зо лу ци ји из ре кла, и што је на ма 
ста ви ла у ду жност да оства ри мо...22

ДокседанасуцентруНовогСаданалазеспоменициЈаши
ТомићуиВасиСтајићу,наФрушкојГорипостојиПавласов
чот,23 а једна улица у европској престоници културе 2021,
којасеранијезвалаЖаркаЗрењанина,носиимескрајнутог
присајединитељаВојводинеСрбијииједнеоднеколикохи
љаданевинихжртаваокупационе,нацистичке,хортијевске,
мађарскеРацијеујужнојБачкој1942.године.24

21ПовереништвоунутрашњихпословабилојеповеренодрИгњатуПавла
су.(прим.аут)

22Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.35.
23Бреберина,М.(2008)ДокторИгњатПавласзаборављенивеликансрп

скеисторије,До бро во љач ки гла сник: ор ган Удру же ња рат них до бро во
ља ца 1912–1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла цабр.31,НовиСад,
стр.141.

24Мијушковић,М.НовиСад заборавио великана, 22. 01. 2012. у 22:00,
06. 06. 2018 у 21:21, http://www.politika.rs/sr/clanak/205543/%D0%9
D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0
%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Слика5.Про гла ше ње пр ве за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве;
Преузетоса:http://www.srpskacafe.com/2017/12/dankraljevineshs

99godinaodujedinjenja/
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Abstract

AfterthebreakdownoftheAustroHungarianMonarchyonOctober31,
1918,theliberatedareasofBanat,BačkaandBaranjawererecruitedby
thearmyoftheKingdomofSerbia.Theseareasweredefactomanaged
bytheSerbianNationalCouncilfromNoviSad,headedbyJašaTomić.
Therefore, onNovember 25, 1918, inNovi Sad, theGreatNational
AssemblyofSerbs,BunjevciandotherSlavsfromBanat,Bačkaand
Baranjaconvened,chairedbyIgnjatPavlas.TheAssemblydeclareda
decisiontojointhesethreeregionstotheKingdomofSerbia.Later,in
Belgrade,onDecember1, 1918,unificationwasproclaimedwith an
independentStateofSlovenians,CroatsandSerbs,ledbytheYugoslav
CommitteeinZagreb,thusformingauniqueKingdomofSerbs,Croats

andSlovenians.

Keywords: Ignjat Pavlas, The Great National Assembly of Serbs, Bun
jevci and other Slavs in Banat, Bačka and Baranja, First World War, 

Serbian National Council, Novi Sad
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