Историјски архив Београда
Садржај фонда Земунски магистрат
Документа су на немачком језику, готицом, до 1880. године. Од 1881. на
хрватском. Мањи број докумената је на латинском, мађарском, турском,
грчком и хебрејском језику.
Микрофилмовано је 4.000 предмета у циљу заштите. Фонд је непотпун.
Грађа: 1749-1932, књиге: 1750-1921, 1.352 књиге, списи: 1749-1932, 2.323
кутије.
Земунски магастрат
Књиге 1750-1875:
-Rathsprotocoll 1755-1757, 1766-1778, 1781-1787, 1789-1790; 1792-1796. 22 књ.
- Rathsprotocoll publicum et oeconomicum 1802-1807, 1811-1812, 1814-1821,
1823, 1827, 1829-1833, 1835, 1837-1841, 1843-1844, 1846-1847, 1849-1850. 73
књ.
- Rathsprotocoll justitiale 1802-1815, 1817-1836, 1838-1846, 1848, 1851-1856,
1858-1869. 166 књ.
-Register űber das Rathsprotocoll 1753-1757, 1759, 1763, 1767-1770, 1772-1774,
1777-1778, 1781-1782. 18 књ.
Градско поглаварство у Земуну
Књиге 1868-1921:
-Записници седница Варошког већа и Градског заступства 1871-1877, 18811902. 15 књ.
-Записник закључака Градског заступства 1899-1906. 1 књ.
-Rathsprotocoll Abteilung 1870—1871. 3 knj.
-Exhibitionsprotocoll publicum et oeconomicum 1870-1881. 12 књ.
-Polizeimtsprotoсо11 1870-1881. 12 књ.
-Präsicial (reservat) protocoll 18721921. 19 књ.
-Registar politicum et oeconomicum 1870-1875, 1877-1882. 12 књ.
-Polizeiregister 1874-1878, 1880-1881. 7 књ.
-Финансијске књиге 1869-1898. 32 књ.
-Свештеничке-црквене књиге 1873-1874. 2 књ.
-Попис становништва 1871-1877. 1 књ.
-Војне књиге 1873-1899. 9 књ.
-Поштанске књиге 1872-1876, 1890-1897. 2 књ.
-Јавни огласи 1880-1885. 1 књ.
-Затвореничке књиге 1872-1881. 3 књ.
-Земљишне књиге 1877-1878. 1 књ.
-Путничке-пасошке књиге 1869-1886. 20 књ.
-Калфенеке и шегртске књиге 1870-1884. 3 књ.
-Сточне књиге 1868-1889. 3 књ.
-Доставне и евидентне књиге 1871-1888. 11 књ.
-Трговачке књиге 1875-1884. 3 књ.
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-Наплата новчаних казни 1877-1878. 1 књ.
-Патролна служба 1874-1875. 1 књ.
-Бродарска књига 1876-1882. 2 књ.
-Протерани и одбегли 1877-1880. 2 књ.
-Музичке књиге 1875-1883. 2 књ.
-Протоколи примирителног суда 1870-1880. 6 књ.
-Књиге Грађевинског уреда 1871-1883. 11 књ.
-Разне књиге 1875-1886. 4 књ.
-Разне књиге - 49 књ.
Списи 1749-1932:
Поверљиви списи: 1846-1920, 13 кут.; Општи списи: фасцикулисани 1749, 17511799, 307 кут.; фасцикулисани са ознаком П и Ј, 1800-1804, 108
кут.;нефасцикулисани са ознаком П, 18041860, 603 кут; нефасцикулисани са
ознаком Ј, 1804-1860, 501 кут.; Земунске полиције, 1841-1883, 42 кут.; са
бројем и без броја са ознаком П и Ј, 1804-1838, 4 кут.; са ознаком I, 1861-1869,
77 кут.; са ознаком II, 1861-1869, 5 кут.; без броја и ознака, 1865-1869, 4 кут.; са
бројем деловодника и ознаком I, 1870-1871, 20 кут.; са бројем деловодног
протокола и ознаком II, 1870-1871, 2 кут.; са бројем деловодног протокола,
1872-1907, 1909-1915, 1919, 1922, 571 кут.; Грађевинског уреда у Земуну, 18711883, 4 кут.; судска акта, 1873, 2 кут.; изборни списи 1863, 1867, 1870, 1889,
1899-1900, 2 кут.; упис шегрта, 1894-1898, 10 кут.; списи Земунског одбора,
1848-1849, 1 кут.; списи Председништва управног одбора за град Земун, 1896,
1898-1901, 1905, 1907-1908, 1910, 1912, 1 кут.; списи евиденције о пелцовању
школоке деце 1894, 1900, 1905, 1 кут.; изложбени списи, 1 кут.; разни планови,
1896, 1923, 1932. 1 кут.; финансијски списи, 1821-1899, 38 кут.; разни списи, 1
кут.; листови (разне године), 9 кут.
Грађа се односи на политичку историју - догађаји у Београду, Земуну, Србији,
Босни, Цгрној Гори, Херцеговинн, Аустрији (први српски устанак, Катанска
буна, српски народни покрет у Земуну 1848-1849, устанак у Кривошијама 1869,
устнак у Босни 1870, Раковачка буна 1871, босанско-херцеговачки устанак
1875, Тимочка буна 1883, рат са Србијом 1914; односе Србије према Аустрији и
Турскј, према Бугарској 1884; унутрашње прилике у Београду и Србији;
убиство кнеза Михаила, покушај атентата на краља Милана, пресељење
Народне скупштине из Крагујевца у Београд; рад и борбе политичких партија
(радикала, либерала, спровођење избора у Србији 1883. годние, распуштање
Народне скупштине 1883, мере које је влада предузела против опозиције
1884); агитација против аустро-угарске управе у Босни; решавање питања
емиграната, амнестије; војску, њену оргаинзацију и улогу (домобранце,
фрајкоре, регуларне трупе у Србији, врбовање за војску, дезертирање;
панславистички реаволуционарни покрет у Србији 1882. године;
социјалистички покрет социјалиста (др Драгиша Стојановић, Васа Пелагић,
Мита Ценић, Пера Тодоровић), ширење социјализма у војсци, међу
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домобранцима, студентима, предузимање мера за сузбијање ових идеја и
прогони социјалиста; трговину и преношење оружја (кријумчарење и
лиферовање оружја из Аустрије у Србију);
истрију установе - законодавство доношење статута, регулатива, уредаба,
наредаба и упутстава за рад; финансијски послови (наплаћивање порезе и
других дажбина); полицијске послове (вршење надзора над сумњивим и
трагање за одбеглим лицима; протеривање из Земуна, сузбијање просјачења,
предузимање мера против неморала, проституције, издавање пасоша,
кажњавање кријумчарења оружја, дувана, дуката, брашна, кафе, соли и других
артикала; решавање питања крађа, разбојништва, неморала); судске послове
(решавање брачних спорова, оставинских маса, пупиларних депозита,
дуговања и потраживања, зајмова, стечајева, завештаја, закупа, лнцитације,
преступи, доношење пресуда, издржавање казни);
привреду - индустријску производњу (увођење производње свиле у Земуну,
оснивање фабрике дувана и фабрике поташе, рад фабрике оружја у Ферлаку и
фабрике кожа у Слуњском кантону, рад фабрика за прераду вуне у Србији);
трговину (кријумчарење оружја, дувана, дуката, брашна, кафе, соли и других
артикала); рударство (рад рудника, руде и рудари у Оравици, Молдави,
Бокшану); шумарство (чување и крчење шума, сеча шума); пољопривреду;
гајење житарица, зеленог поврћа, лана, конопље, памука, дудова, винограда,
воћњака; сточарство; лов и риболов; трговину (извоз производа у Србију:
брашна, жита, животних намирница, рибе, гвожђа, текстила; увоз разних
артикала из Србије: воска, вуне, коже, лоја, меда, стоке, дрва; рад парлаторије
и растела); занатство (рад различитих еснафа у Земуну: тесара, ливаца,
пушкара, сајџија, сапунџија, ћевабџија, шупера); рад новчаних завода (новац,
буџете, обрчуне, менице, облигације); саобраћај (превоз путннка и робе);
грађевинарство и комуналне послове (подизање и поправка зграда,
грађевински материјал, грађевински радници, изградња паркова, школских
зграда, капија, стубова, осветљење града и фењери, калдрмисање и поправка
улица, подизање насипа, мостова, бунара, чишћење улица, канала,
снабдевање водом; одржавање гробља);
просвету - рад школа и учитеља (протрами рада, уџбеници, очигледна
средства, зграде, буџети);
културу - гостовање позоришних трупа и представе које су даване; одржавање
забава и балова; рад музичких трупа и музички инструменти; стварање
приватних библиотека и сипскови српских књига; рад књижара и штампарија;
излажење литова, часописа, календара, револуционарна делатноот листова
„Застава" и „Српско коло", хумористичког листа „Врзино коло", листа
„Радник", шаљивог листа „Дар-мар", комунистичког листа „Слобода", листова
„Борбе" и „Српске независности";
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цркву и свештенство;
здравство - рад болиица и лекара, бабица, хирурга, болести које су најчешће
владале (богиње, венеричне болести, врућица, куга, очне болести, срдобоља);
лечења (болничка, бањска); сточне болести; издржавање карантина,
доношење санитетских прописа и санитетски прекршаји; рад апотека и
апотекара, снабдевање лековима, рад јавних купатила;
социјалну заштиту - збрињавање сирочади, нахочади, решавање питања
симуланата, богаља, глувонемих, слепих, умно поремећених;
елементарне непогоде - рад на отклањању последица проузрокованих
поплавама, ветровима, пожарима, најзедом скакаваца;
етнографију - становништво (досељавање Јевреја из Београда у Земун 1862.
године, исељавање српских породица у Београд и Србију 1881, издавање
дозвола за иасељавање у Земун и исељавање, за примање поданства, вођење
евиденције о становништву Земуна, о Јеврејима и Турцима који бораве у
Земуну; о Јерменима, Грцима, Цинцарима, Циганима.
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