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После пробоја Солунског фронта и ослобођења Србије крајем октобра
1918. Угарска се нашла у хаотичном стању. У таквој ситуацији 31. октобра,
мађарска опозиција на челу са грофом Михаљем Карољијем извела je преврат
у Будимпешти и за свега неколико сати срушила државни поредак.1 На рушевинама Аустро-Угарске дошло је до изражавања политичке воље народности
преко организовања народних одбора и националних већа, попут Мађарског
народног већа, Румунског националног централног савета, српских народних
одбора и већа. Та политичка руководства народности на простору Бачке, Барање и Баната своје ставове изразила су одржавајући већи број скупова и зборова, проглашавајући „нове државе“ попут „Банатске републике у Темишвару“
истог дана када је извршен преврат у Будимпешти или изражавајући жељу за
уједињењем у националну државу попут „Велике народне скупштине Срба,
Буњеваца и осталих Словена“ одржане у Новом Саду 25. новембра исте године или „Великог националног скупа Румуна“ у Ђулафехервару (Алба Јулији) 1. децембра 1918. Неутврђеност граница, стање окупације, међуетнички
сукоби и политичко ангажовање становништва (зборови, митинзи, скупови,
манифестације, слање меморандума и статута на Мировну конференцију у
Паризу преко званичних делегација) наставило се и током 1919. године. Дефинитивно утврђивање граница и усаглашавање новог поретка није било ни
на видику. У таквој ситуацији по завршетку Првог светског рата, власти нове југословенске државе ставиле су себи у задатак да регулишу ред и мир
на новоприкљученим територијама у којима је владало стање окупације. Систем власти се тек изграђивао и у законодавство нове државу привремено се
укључени и закони који су дотад важили на новоприкљученим просторима.
Међутим, реална потреба на терену услед такорећи „ратног стања“ и нерешених односа око границе, као и незадовољства мултиетничког становништва
1

Zoran Janjetović, Nemci u Vojvodini, Beograd 2009, 86–87; Љубивоје Церовић, Срби у
Румунији, Нови Сад 1997, 386–387; Петар Рокаи, Тибор Пал, Александар Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, 300; Šandor Mesaroš, Položaj Mađara u Vojvodini 1918–1929,
Novi Sad 1981, 33.
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изискивала је нужну потребу да се донесу законске одлуке које ће регулисати
управљање и обезбедити ред и мир у тим областима. На првом месту било
је потребно устројити Министарство унутрашњих послова, а затим и органа подређених истом. Министарство унутрашњих послова Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца устројено је „Уредбом о устројству министарства Унутрашњих послова“ проглашеном 8. маја 1919. и обнародованом у Службеним
новинама од 24. маја 1919.2 У складу са својим надлежностима имало је задатак регулисања реда и мира у оквиру два одељења: Одељење јавне безбедности и Одељење за Државну заштиту.3 Специфичност простора Бачке, Баната
и Барање заједнички названог „Војводина“, у историјско-правном контексту
аустроугарског законодавства и услед потребе на терену, средином 1919. године навела је југословенске власти да донесу „Наредбу о образовању привременог одељења за Банат, Бачку и Барању при Министарству унутрашњих дела у
Београду“ којом су ближе дефинисана правила управљања и регулисања реда
и мира у областима Баната, Бачке и Барање.4
Усаглашавањем законске регулативе образовање полицијских органа,
који су имали задатак да воде рачуна о безбедности на простору окупираних територија Аустро-Угарске, добило је правну потврду. Тајно редарство
као посебан полицијски орган у областима „Управе за Б.Б.Б.“ формирано је
крајем прве половине 1919. године, са основним задатком информисања цивилних, војних и полицијских власти у вези са дешавањима на терену. Током
свог постојања имало је информативан и превентиван карактер праћења и
испитивања расположења становништва, посебно у несрпским крајевима.
Редарство је било непосредно подређено искључиво министру унутрашњих
послова.5 Функционисање овог органа ближе је дефинисано „Статутом о привременој организацији тајног редарства у Банату, Бачкој и Барањи“, који се
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Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, бр. 47, 24. мај 1919, 2–3;
Полицијски зборник закона и законских прописа по струци управно-полицијској и самоуправној – издатих од 1. XII. 1918. до 15. VI 1924, Средили Душан Ђ. Алимпић, нач.
Мин. Унутр. Послова; Коста Јанковић, начел. Мин. Унутр. Послова, Ђорђе Љ. Матић,
инспектор Мин. Ун. Послова, Београд 1924, 31–35.
Чланови: 4, 11, 12 и 12а „Уредбе о устројству Министарства унутрашњих послова“,
Службене новине Краљевства СХС, , бр. 47, 24. мај 1919, 2–3.
На основу члана 1 „Наредбе о образовању привременог одељења за Банат, Бачку и
Барању при Министарству унутрашњих дела у Београду“ у надлежност Одељења за
Банат, Бачку и Барању спадали су сви послови који су пре отцепљења Б.Б.Б. од Угарске
на окупираној територији припадали делокругу угарског Министарства унутрашњих
дела у Будимпешти изузев жандармерије и послова за народно здравље. Службене новине Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, , бр. 59, 24. јун 1919, 2–3.
Министар унутрашњих послова у тренутку образовања Тајног редарства био је Светозар Прибићевић. Односно, у питању је прва влада Стојана Протића од 20. децембра
1918. до 16. августа 1919.
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састојао од 37 чланова и „Упутством о служби тајних редара, њихових права
и дужности“ од 74 члана, одобреним по налогу министра унутрашњих послова 3. маја 1919. од стране повереника Министарства унутрашњих послова др
Игњата Павласа.6
У Архиву Југославије, Фонд (14) Министарство унутрашњих послова
Краљевине Југославије, фасцикла 91, чувају се три документа која се тичу
образовања и рада Тајног редарства на територији Бачке, Баната и Барање.
У питању су: „Статут о привременој организацији тајног редарства у Банату,
Бачкој и Барањи“; „Упутство о служби тајних редара, њихових права и дужности“ из 1919. године и „Распоред тајних редара у Војводини за месец фебруар
1923. године“.
Прва два документа су преписи откуцани машином на пелиру, писани
српскохрватским језиком латиницом. Код „Статута“ потребно је напоменути
да је написан „хрватским изговором“, пошто је сам наслов наведен као „Штатут“, што наговештава да је творац документа био министар унутрашњих
послова Светозар Прибићевић или је имао увид у исти преко повереника др
Игњата Павласа или неког трећег лица. Оба документа су потписана од стране службеника Министарства унутрашњих послова чији је потпис било тешко дешифровати.
Трећи документ говори о распореду тајних редара на територији Војводине (Банат, Бачка и Барања) 1923. године, подељен по одељењима која су била распоређена по већим местима у којима структура становништва није била
хомогена и где је проценат мањинског становништва (Мађара, Румуна, Немаца и других) био знатан.7 Из документа се увиђа начин на који је функционисала хијерархија унутар Тајног редарства на челу са шефом Државне тајне полиције за Б.Б.Б. Милошем Томовићем. Документ има карактер оригинала пошто
се лично Томовић потписао, о чему сведочи његов оригиналан аутограф. На
крају документа налази се информација коме је акт достављен и у колико примерака. У самом тексту докумената нису вршене веће интервенције изузев
исправљања дактилографских грешака, чувајући на тај начин дух времена и
језика. Документе објављујемо латиницом како су дати у оригиналу уз навођење текста на ћирилици на местима на којима је и у оригиналу ћирилица. Ради
лакшег праћења докумената у заглављима смо ставили редни број.

6

7

Игњат Павлас (1885–1942), значајан политички и културни делатник међу Србима у
Војводини, дугогодишњи старешина Бачке соколске жупе и разних планинарских друштава. Страдао у Новосадској рацији 23. јануара 1942, заједно са супругом Олгом.
Милан Берберина, „Доктор Игњат Павлас – Заборављени великан српске историје“,
Добровољачки гласник, год. XVIII, бр. 31, Београд, јун 2008, 138–142.
Суботица, Сомобор и Сента у Бачкој; Нова Кањижа (Нови Кнежевац), Вршац и Жомбољ у Банату и Бели Манастир у Барањи.
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Br. 1.
ŠTATUT

o privremenoj organizaciji tajnog redarstva u Banatu, Bačkoj i Baranji.
1.§.

Da bi se upravne i vojne vlasti u Banatu, Bačkoj i Baranji što bolje mogle
informisati o stanju u tim krajevima, a u svrhu što uspešnije policajne i vojne preventive, organizuje se onde privremeno tajno redarstvo.
2.§.

Zadatak tajnog redarstva je čistо informativne i preventivne prirode. Izgredne i krivične istrage, a još manje postupak sudski i suđenje, tajno redarstvo ne može samostalno vršiti, pa ni pokretati.
3.§.

Delokrug je tajnog redarstva: 1/. da što izbliže i što pouzdanije ispituje raspoloženje u širokim masama narodnim, a naročito u nesrpskim, te da o tome svoje
pretpostavljene informiše; 2/. da ispituje i pazi rad svih nepouzdanih, nemirnih i
sumnjivih elemenata bili ovi iz zemlje ili sa strane; 3/. da stalno prate sve one događaje i postupke, koji se spremaju ili su se već dogodili, a koji su važni po interese
državne; 4/. da vodi strogu kontrolu o putnom saobraćaju i da vrši evidenciju o osobama koje prelaze granicu; 5/. da se stara [da] u narod, a naročito iz stranih država
ne ulaze zabranjeni listovi, agitacione, brošure, letaci i t.d. 6/. da sprečava svaku
špijunažu kako rada vojnih tako i civilnih vlasti, dolazila ona iz inostranstva ili ne;
7/. da ispituje i istražuje zloupotrebe pojedinih činovnika upravnih i drugih vlasti,
te iste da prijavljuje; 8/. da potpomaže rad svih vojnih, žandarmerijskih, policajnih
i uopšte upravnih vlasti; 9/. da prema tome kontroliše uvoz i izvoz robe, sprečava
krijumčarenje lihvarenje i zabranjene špekulacije, vrši policajnu službu na lađama,
vozovima, da hvata krivce, sprečava prelaz sumnjivih elemenata u našu državu, da
kontrolira sanitetskog redarstvo, da sprečava prostituciju, trgovanje ženskinjem i
t.d.; 10/. da izvršuje sve one zakonite naloge, koje bude Ministar Unutrašnjih Dela
odnosno njegov opunomoćenik tajnom redarstvu izdao.
4.§.

Tajno redarstvo je potpuno nezavisno od pojedinih lokalnih municipalnih
vlasti, ono je neposredno podređeno Ministru Unutrašnjih Dela.
5.§.

Ministar Unutrašnjih Dela raspolaže tajnim redarstvom kako u pogledu personalija, rejoniranja, samoga vršenja službe tako i u pogledu discipline i finansiranja.
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6.§.

Tajno redarstvo se sastoji iz tajnih redara, vođa i poglavara. Vođe upravljaju
službu u pojedinim srezovima, a poglavari u pojedinim krugovima (okruzima).
7.§.

Tajni redar može biti osoba koja je preko 20 godina stara ne sme imati više
od 40 godina, mora znati čitati i pisati, mora biti bezprekornog moralnog vladanja,
zdrava bez strasti (naročito ne sme biti kartadžija i pijanac) a mora dobro poznavati
mesta i osobe okruga u kome služi. U službu tajnog redarstva mogu biti primljene
i pouzdane ozbiljne ženske.
8.§.

Vođa tajnog redarstva mora imati bar kvalifikaciju višeg razreda srednjih
škola i ima raspolagati sa izvesnom praksom u ovoj službi. On vodi nadzor nad
tajnim redarima svoga sreza, podeljuje rang i uloge, posreduje između poglavara
i tajnih redara, daje informacije o sposobnosti i upotrebljivosti pojedinih redara
svoga područja.
9.§.

Poglavar daje pravac radu tajnog redarstva za čitav okrug, nadzirava da se
dužnosti savesno i tačno vrše, poučava i stručnjački upućuje tajne redare da bi isti
svome pozivu što bolje odgovaraju, vodi konduitnu listu8 istih i stara se da se personal područja mu sastoji iz stručnih, pouzdanih i savesnih redara. Poglavar sastavlja
proračun o potrebama svoga okruga, vodi celu novčanu manipulaciju, obračunava
svote na raspoloženje mu stavljene i posreduje između Ministra Unutrašnjih Dela
odnosno njegova opunomoćenika i pojedinih tajnih redara.
10.§.

Poglavara i vođe imenuje Ministar Unutrašnjih Dela odnosno njegov opunomoćenik, a tajne redare od Ministra odnosno njegova opunomoćenika na to ovlašćeni poglavar.
11.§.

Vladeni komesar odnosno veliki župani su ipso facto9 opunomoćenici Ministra Unutrašnjih Dela, te u ime njegovog mogu tajnim redarstvom u svakom pogledu raspolagati, te dakle sprovoditi organizaciju, vršiti imenovanje, davati pravac
službi t.d.

8
9

Званична државна документа у које су уношени подаци о државним чиновницима.
Ipso facto (lat.) – самим чином; само о себи.
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12.§.

Direktivu za rad tajne policije daje Ministar Unutrašnjih Dela odnosno njegov opunomoćenik. U koliko tajni redari nemaju izrično određen pravac i mesto,
kako da u izvesnom slučaju postupe, imaju raditi po svome najboljem umenju i
najboljoj uviđavnosti.
13.§.

Tajno redarstvo samostalnо i ne može pokretati nikakav kazneni postupak.
Međutim dužno je da prijavi nadležnoj redarstvenoj javnoj vlasti odmah čim dozna
prekršaj, prestup ili zločin.
14.§.

Tajno redarstvo nema pravo da preslušava, da uzima zakletvu da vodi istražne zapisnike i t.sl. ono daje samo izveštaje i služi kao svedok.
15.§.

Tajno redarstvo ne opći neposredno ni sa jednom administrativnom ili sudskom vlašću izuzev policije. Sve ove vlasti međutim mogu od Ministra Unutrašnjih Dela odnosno njegovog opunomoćenika zatražiti pomoć tajnoga redarstva,
koje u takvim prilikama mora dobivene naloge brzo i tačno svršiti.
16.§.

Sve građanske administrativne vlasti dužne su tajnoj policiji dati svaku potporu, ako isti dokaže da je zahtev legalan. Dužne su dati dakle svakovrsne informacije, uvid u spise i t.d.
17.§.

Teren rada i lokalnu nadležnost tajnog redarstva rejonira po okruzima Ministar Unutrašnjih Dela.
18.§.

Za Banat, Bačku i Baranju ima za sada tri okruga bački, torontalski i tamiški.
19.§.

U okrugu bačkom, koji se sastoji iz zemljišta županije Bačke nekoliko mesta iz peštanske županije i iz svih municipalnih gradova na tome teritoriju ima 6
srezova i to u Subotici, koja je ujedno i sedište okruga i poglavara, Baji, Bačalmašu, Žablju, Hodžaku10 i Kanjiži. Ukupan broj tajnih redara (poglavar, vođa i tajni

10

Оџаци
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redari) jeste za ovu županiju 42 i služiće ovako: U Novi-Sad 3, Baji 3, Subotici 4,
Somboru 2, Senti 2, Kanjiži 2 i u 13 srezova po 2.
20.§.

U okrugu torontalskom koji se sastoji iz zemljišta županije torontalske Novog-Segedina i grada Pančeva ima 8 srezova i to u Žombolji, koja je ujedno i
sedište okruga i poglavara, Sirigu, Srp[skom] Sv[etom] Miklošu, Perjamošu, Turskom-Bečeju, Kovačici, Vel-Bečkereku i Modošu. Ceo personal tajnoga redarstva
za ovu županiju iznosi 42. i to služiće u Sirigu 3, Žombolji 2, Vel-Kikindi 3, VelBečkereku 3, Pančevu 3, i u 14 srezova po dva.
21.§.

U tamiškom krugu koji se sastoji iz onog dela tamiške i krašoseverinske
županije, koji stoji pod našom vojnom i civilnom upravom, te grada Vršca i Temišvara ima 4 sreza i to u Fenlaku, Deti, Vršcu i Beloj-Crkvi. Ceo personal tajnoga
redarstva je 16 i to 1. poglavar sa sedištem u Temišvaru, dodeljen sreskom policajnom komesaru, u Vinganskom srezu 3, u Čakovačkom, Detanskom i Kovinskom
po 2-2. u gradovima Vršcu i Beloj-Crkvi sa okolinom po 3-3.
22.§.

Tajni redari, svi bez razlike ranga mogu u svaku dobu biti prema potrebi
premešteni iz mesta u mesto. Mesto svagdašnjeg službovanja određuje pretpostavljeni.
23.§.

Disciplina tajnoga redarstva je kao kod redovne policije svaki ko stupi u
tajno redarsku službu pri stupanju u službu polaže zakletvu kao što je redarstveni
organi polažu.
24.§.

Tajni redari razlikuju od druge policije samo u tome što su podvrgnuti direkt
Ministru Unutrašnjih Dela, odnosno njegovom opunomoćeniku i što im je služba
strogo poverljiva. Oni mogu uz tromesečni otkaz svoju službu napustiti a nisu dužni sve dotle izvršiti nalog drugih vlasti, dok za isto ne dobiju nalog i od svojih
pretpostavljenih.
25.§.

Lakše disciplinarske prestupe, kao zanemarenje dužnosti, ne ispravnosti manje vrste kažnjava poglavar odnosno Ministar Unutrašnjih Dela.
26.§.

Bez preslušanja i istrage niko se ne može disciplinarno kazniti.
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27.§.

Za lakše disc[plinarne] prestupe je kazna 1/. globa od 10-200 kruna 2./ otpust iz službe.
28.§.

Teži disc[plinarni] prestupi su 1./ zloupotreba položaja, bilo u ma kom obliku (iznuđivanje, krijumčarenje, propuštanje krivaca i t.d.) 2./ primanje mita ma
kakve vrste i 3./ zlonamerno lažno izveštavanje pretpostavljenih.
29.§.

Za svaki teži disc[plinarni] prestup, uz lišavanje zvanja ima se krivac građanskom sudu [predati].
30.§.

Građanski sud će im suditi po postojećim zakonima.
31.§.

Troškovi ovog tajnog redarstva finansiraju se iz budžeta Ministarstva Unutrašnjih Dela odsek za Banat, Bačku i Baranju.
32.§.

Plata tajnog redarstva je sledeća: poglavari su u VIII. plać[nom] razredu, vođe u IX. a tajni redari u X. plać[nom] razredu državnih činovnika.
33.§.

Tajno redarstvo ima pravo na računanje putnih dnevnica (od 30 kruna dnevno) no samo onda ako je putovanje usljed na nalog predpostavljene vlasti.
34.§.

U službenom poslu tajno redarstvo ima pravo na bezplatan podvoz, vojne
vlasti će im uz intervenciju poverenika davati „objave“.
35.§.

Tajni redar koji učini kako važno i smelo delo sa potpunim uspehom dobijaće od Ministarstva Unutrašnjih Dela izvanrednu nagradu. Kod krijumčarenja
izvestan.11

11

Недовршена реченица.
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36.§.

Troškovnike tajnih redara likvidira uvek po rangu pretpostavljeni, koji je
ujedno dužan obaviti strogu kontrolu da li je posao doista i obavljen, jer u protivnom slučaju ne samo disc. nego i materijalno odgovara.
37.§.

Poslovnik, kao i uputstvo o dužnostima i pravima tajnih redara izdaje u
svom delokrugu Ministar Unutrašnjih Dela.
[nečitko]
Примио к знању:
М Беше[нечитко]
Br. 2
UPUTSTVO

o službi tajnih redara, njihovih prava i dužnosti.
DUŽNOSTI TAJNIH REDARA.
1.§.

O zadatku tajnog redarstva govori štatut o tajnom redarstvu ovako: Delokrug je tajnog redarstva: 1) da što izbliže i što pouzdanije ispituje raspoloženje u
širokim masama narodnim, a naročito u nesrpskim, te da o tome svoje pretpostavljene informiše; 2) da ispituje i pazi rad svih nepouzdanih, nemirnih i sumnjivih
elemenata bili oni iz ove zemlje ili strane; 3) da stalno dobro prati sve one događaje
i postupke, koji se spremaju ili su se već dogodili, a koji su važni po interese državne; 4) da vodi strogu kontrolu o putnom saobraćaju i da vrši evidenciju o osobama
koje prelaze granicu; 5) da se stara da u narod – a naročito iz stranih država – ne
ulaze zabranjeni listovi; agitacione brošure, letaci i t.d.; 6) da sprečavaju svaku špijunažu kako rada vojnih tako i civilnih vlasti, dolazila ona iz inostranstva ili ne; 7)
da ispituje i istražuje zloupotrebe pojedinih činovnika upravnih i drugih vlasti, te
iste da prijavljuje; 8) da potpomaže rad svih vojnih, žandarmerijskih, policijskih i
u opšte upravnih vlasti; 9) da prema tome kontroliše uvoz i izvoz robe, sprečava krijumčarenje, lihvarenje i zabranjene špekulacije, vrši policajnu službu na lađama,
vozovima, da hvata krivce, sprečava prelaz sumnjivih elemenata u našu državu,
da kontrolira sanitetsko redarstvo, da sprečava prostituciju, trgovanje ženskinjem i
t.d. i 10) da izvršuje sve one zakonite naloge, koje bude Ministar Unutrašnjih Dela
odnosno opunomoćeni tajnom redarstvu izdao.
2.§.

Tajni redari su dužni taj posao vršiti u granicama zakona i naredba.
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3.§.

Tajni policajci su dužni te poslove ispitivati, predupređivati no ne mogu
kažnjavati ni javno istrage sprovoditi. Ne mogu svedoke preslušavati, zakletvu
uzimati, zapisnik voditi i t.d.
4.§.

Svaki tajni redar dužan je biti nepokolebivo veran svome narodu, otadžbini
i vladaru.
5.§.

Tu službu koja je naročito rodoljubiva u prilikama sadašnjim kad je Banat,
Bačka i Baranjа pre puna nе samo neprijatelja spolja no i iznutra, tajni redar najbolje će obavljati ako u granicama zakona i naredaba izdatе naloge svojih pretpostavljenih izvršuje.
6.§.

Kao branitelj istine, reda i mira tajni redar ne sme znati za strah, za opasnost
i ne sme ga to u poslu ometati.
Savesno tačno i neumorno mora služiti svome radu, a kad je u nevolji i u
opasnosti mora biti priseban istrajan i neustrašljiv.
7.§.

Ne sme gledati ni kakve obzire i veze, ni sredstva ni prijateljstva. Kad što
dozna što je dužan da javi, ne sme prećutati, pa ma bio to i najviši činovnik.
8.§.

Naročito se traži od tajnog redara da bude nepodmitljiv i istinoljubiv. U svakom svom izveštaju mora samo ono navoditi što je doisto čuo i video, a nikako
izmišljotine i netačne vesti.
9.§.

Svaki ko zgreši kažnjava se strogo i to prema 30.§. Štatuta o tajnom redarstvu.

12

10.§.

Pod mitom se ne razume samo novac nego svakovrsna nagrada (nuđenje
mesta, preporuka i t.d.) koja se daje radi toga da tajni redar svoje dužnost ne izvrši
ili ne izvrši sasvim tačno.

12

Видети члан 30 „Статута“.
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11.§.

Kad ko hoće tajnog redara da obdari može to učiniti samo po prethodnoj
dozvoli poglavara.
12.§.

Tajni redar mora tačno izveštavati o svemu poglavara. Po mogućstvu dnevno bilo telefonom bilo pismom.
13.§.

Naredbu svaku ima da izvrši što brže i što tačnije, izuzev one za koje je
jasno da su protivne zakonima i naredbama viših vlasti. No tada ima da bez oklevanja prijavi stvar višoj vlasti.
14.§.

Tajni redar mora se truditi da što pre upozna sve zakonske odredbe, koje ima
da štiti, da bi znao kakvi su to prestupi i zločini koje treba da sprečava i odkriva.
15.§.

Tajni redar mora se truditi da u mestu gde služi što veće poznanstvo steče
kao i da mesto i okolinu što bolje pozna.
16.§.

Naročito ima da upozna nemirne i nepouzdane ljude.
17.§.

Nipošto ne treba da odlazi istima kao t.zv. „agent provokater“ t.j. plaćenik
koji ima čoveka u zlo da uvali, nego samo kao jedan izpitivač, koji hoće da upozna
čoveka a ne da na njega i utiče. Naše vlasti ne trebaju silom pravljenje zločine i krivice, jer zadatak vlasti da spreče i one koje su i tako mnogo brojne i bez veštačkih
pravljenih zločina. Ne sme biti tajni redar dakle izazivač, jedino popravljač.
18.§.

Samo onaj se vlastima prijaviti, koji je po našu državu i narod opasan.
19.§.

Ne sme biti tajni redar neozbiljan i lakomišlјen, mora uvek biti uozbiljan
i prema svakom predusretljiv. Uvek neka misli na važnost svoje službe i neka se
kloni isticanja. Svaka usplahirenost samo je štetna po službu.
20.§.

Naročito ima čuvati zvanične tajne. Sve što dozna, bilo od viših svojih bilo
za vreme svoje službe naročito u pogledu privatnih odnosa pojedinih lica, nikome
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ne sme pričati. Kad je sa drugovima pred ne pozvanima, a naročito na javnim mestima i u javnim lokalima ne sme se voditi govor o službenim stvarima.
21.§.

Najglavnije pravilo je za tajnog redara, a to nikad ne sme gubiti iz vida, da
mora svoj inkognitet očuvati, t.j. mora se truditi da se ni u zvaničnom ni u privatnom radu njegovom ne sazna da je tajni redar.
22.§.

U privatnom životu treba da se trudi da tako živi da stekne pomilovanje i
ugled kod sveta.
23.§.

Pijančevanje, kartanje, bekrijanje najstrožije se zabranjuje. Pravljenje dugova i nemoralan život nije dostojan osobe koje vrše ovako po našu državu važnu
službu. Prema takvima ne može se imati poverenje i takvi se imaju odmah iz službe otpustiti.
24.§.

Tajni redar ne sme vršiti još kakvo zvanje ili službu. Zabranjuje mu se najstrožije da se bavi trgovinom. Čak i ako je doznao da je koga od svojih srodnika ili
prijatelja u takvim stvarima na uštrb službe potpomagao ima se strogo kazniti.
25.§.

Ne sme nikome sastavljati molbe, pasoše, legitimacije pa ni posredovati da
se takve izdaju.
Zabranjeno je trgovanje sa osobama na rđavom glasu a isto tako život sa
tuđim ženama.
26.§.

Mora uvek imati na umu da će samo tako doći do najtačnijih informacija,
da će samo ondak moći najbolje doznati razpoloženje ljudi, ako ga isti budu znali
ceniti i ako poverenje poštenih ljudi zaslužiti.
Odmah čim je saznao svoju službu tajni redar treba da se postara kako će
moći što brže i što tačnije doznavati sve što se u mestu i okolini događa.
27.§.

Prema mesnim vlastima ima biti što predusretljiviji, što god mu služba dozvoljava ima vlastima učiniti, kad ga ove zato zamole.
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28.§.

Pri zauzimanju svoje službe ima se samo sreskom načelniku i to strogo poverljivo javiti.
29.§.

Kad što od po neke mesne vlasti zatraži ima se prethodno legitimisati, no
tako, da mu se inkogniteta očuva, t.j. da samo onaj to dozna koji mora čuvati stvar
kao zvanično tajno.
30.§.

Ako je koji u svome mestu onemogući bilo što već svako zna da je tajni
redar, bilo što je učinio takve greške, da više ovde ne može službu vršiti ima se
premestiti.
31.§.

Tajni redar treba da uvek ima pored sebe sat, legitimaciju, notes, sveću i nekoliko koverata kao i revolver.
32.§.

U notes beleže se samo skraćenice i to tako da drugi ako se slučajno izgubi
ne razume.
33.§.

Nije dužan tajni redar svojim pretpostavljenim i drugovima nikad se javiti,
ali treba tako da prolazi pored istih, da ga lako mogu primetiti i lako osloviti.
34.§.

Najvažnije pravilo u ophođenju sa svetom jeste učtivost, svakome dati lep
i pristojan odgovor i pri oslovljivanju uvek se mora truditi da se to obavi skoro neprimetno bez ikakve usplahirenosti larme pretnje.
35.§.

Naročito je zabranjeno da tajni redar bude grub, samovoljan i svađalica.
SLUŽBA
36.§.

U službi ima tajni redar opšte i posebne dužnosti.
37.§.

Opšte su one, koje mora vršiti i bez naredbe pretpostavljenih a to je posmatranje i ispitivanje protiv državnih namera i predupređivanje zloupotrebe, nezakonitosti.
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38.§.

Kao posmatrač, slušač i ispitivač tajni redar ima da obrati svoju pažnju na 1.
osobe, 2. mesta 3. događaje i 4. predmeta.
39.§.

Ispituju i posmatraju se osobe i one koje su pod policajnim nadzorom, koji
su prilikom nemira, tuča, pobuna, priređivači i najveće larmadžije, naročito oni
koji su protiv ove države i državnog uređenja, oni koji su se za vreme rata isticali
kao ratni huškači.
40.§.

Pri posmatranju osoba ima se neprimetno ispitati ponašanje, rad i veze istih.
Naročito se ima doznati u kakvom su društvu, zašto se društvo skuplja, kakve planove kuju.
41.§.

Čim tajni redar primeti da se sprema kakav protudržavni čin ima isto javiti
svojim pretpostavljenim, a u prekim slučajevima i stepenoj redarstv[enoj] oblasti
(sreskom načelniku redarstv[enom] kapetanu.)
42.§.

Tajni redari imaju obraćati naročitu pažnju na birtije i gostione, na zabave
inoverne mladeži, fabrike i pijace.
43.§.

Na ovim mestima tajni redar treba da ima svojih poznanika i prijatelja, koji
će mu neznajući da je on tajni redar, javiti sve zanimljivije razgovore i događaje.
Na istima treba redovno da se pojavljuje, da stalno prati raspoloženje svega i da
redovno o istome šalje izveštaj.
44.§.

Izveštaji svi idu u skraćenicama i šiframa. N.Pr. da se kaže da je na pijaci
bilo raspoloženje sveta kao obično, normalno, dosta je javiti „obično“. Ove šifre se
ustanovljavaju iste češće menjaju.
45.§.

Tajni redari imaju obraćati još i naročitu pažnju na događaje kao vašare, javne zborove, svečanosti, skupštine, demonstracije u ovim prilikama tajni redar pazi
sumnjive i nemirne osobe, posmatra raspoloženje i namere svetine, jako obazrivo
i o svima svojim utiscima podnosi izveštaj.
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46.§.

Tajni redar ima da obrati naročitu pažnju na sumnjivu robu, eksplozivne materije, kao i tragove, koji daju slutiti da se događalo ili da se sprema protuzakoniti
čin.
47.§.

Kod svakog posmatranja mora tajni redar paziti 1) da učuva svoj inkognitet,
2) da onaj koga posmatra ne primeti to posmatranje.
48.§.

Tajni redari imaju dužnost i da preduprede i da sprečavaju i to u svim slučajevima: da uhvate osobe za koje je određeno hapšenje, da iznalaze krivce n.pr.
švercere, one koji putuju bez pasoša, koji izigravaju naredbe, da osujete kriminalno delo.
49.§.

Kad koga od traženih sumnjivih i osumnjičenih osoba u ime zakona što mogu izreći uhvati ima se postarati da sačuva sve stvari, iz. [nečitko] delikti, iz kojih
se može dokazati krivica osumnjičenog.
50.§.

Posebne dužnosti vrši tajni redar onda mu se posebno izda nalog da izvrši.
Tako pri istragama na licu mesta, pri traganjima za određenim osobama i.t.d.
51.§.

U privatan stan i kuću na silu ne sme tajni redar nikad ulaziti. Jedino onda
kad vija osobu koju treba da uhapsi.
52.§.

Kad koga hoće oterati do policajne vlasti, ima se prvo tajni redar legitimisati.
PRAVA TAJNIH REDARA:
53.§.

Prava tajnih redara prema državi određuje 32–38.§. Štatuta o tajnoj policiji
koji glasi: Plata tajnog redarstva je sledeća: Poglavari su u VIII. plać[nom] raz[redu] Vođe u IX, a tajni redari u X. plać[nom] raz[edu] drž[avnih] činovnika.
Tajno redarstvo ima pravo na računanje putnih dnevnica (od 50. k[runa]
dnevno) no samo onda ako je putovanje usljedilo na nalog pretpostavljene vlasti.
U službenom poslu tajno redarstvo ima pravo na besplatan podvoz, vojne vlasti će
im za isto dati „Objave“.
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Tajni redar koji učini kakvo važno i smelo delo sa potpunim uspehom dobijaće od Ministarstva Unutrašnjih Dela izvanrednu nagradu kod kriumčarenja izvestan.
54.§.

Platu dobija tajni redar nedeljno unapred na biljegovanu priznanicu.
55.§.

Troškovnik i putne dnevnice tajnih redara upućuje za isplatu poglavar.
56.§.

Reviziju troškovnika obavlja prema tome poglavar i svi troškovnici imaju se
istome bez odlaganja slati, kod redara putem vođe koji ima da potvrdi da je posao
obavljen.
57.§.

Tajni redari imaju pravo protiv postupanja svojih pretpostavljenih žaliti se
na Ministra Unutrašnjih Dela Odsek za Banat Bačku i Baranju ali samo u obrazloženim žalbama. Žalbe su slobodne od takse.
58.§.

Imaju pravo prijaviti svakog svog druga, koji svoj stalež svojim životom
sramoti ili koji svoju dužnost tačno ne vrši.
59.§.

Ima prava da odbija pozive svih nižih administrativnih vlasti, ako iste traže
od njega rad ili podatke, što bi bilo protivno njegovoj zakletvi i naredbama pretpostavljenih.
60.§.

Tajni redar ima pravo da oslovi i pozove na legitimisanje svakog sumnjivog
čoveka.
61.§.

Ima pravo da otprati na policiju prosjake, skitnice, osobe koje putuju lažnim
pasošem ili bez pasoša, varalice, kartaše, osobe koje su pale u sumnju da spremaju
pobunu. i.t.d. onog koji se propisno neće da legitimiše.
62.§.

Uhapsiti može tajni redar osobe za koje je izdana naredba za hapšenje, za
koga ima takve teške dokaze, da je sigurno da će biti osuđen za špijone, kao i za
sve one koji imaju nameru da preko granice prebegnu bez dozvole.
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63.§.

Pre no što bi tajni redar koga uhapsio dužan je da se dobro uveri da su osobe
doista krive te da im ne nanosi bez uzroka sramotu, pošto će se ovakva dela disciplinarno kazniti.
64.§.

Kad tajni redar koju osobu ima da prati, naročito pri internisanju ima da
obrati naročito pažnju da niko ne prelazi istoj osobi, da ne pije alkohola i naročito
da isti ne baci kakav predmet ili pismo i t.d.
65.§.

Oružje sme upotrebiti tajni redar u ovim slučajevima:
1/ U slučaju opravdane samoodbrane ako je faktično opasno napadnut.
2/ Ako mu neko preti ubistvom u takvim okolnostima, da je osnovan izgled
da će to i nastupiti.
3/ Ako u vršenju službe naiđe na takav faktičan otpor, koji bi mogao sprečiti
njegov zvaničan postupak i ako je u otklanjanju iscrpio sva blažija sredstva.
4/ Ako upotrebа oružja nalaže spasavanje života treće napadnute ličnosti.
Nameštenik dužan je pre upotrebe oružja izjaviti da će da čini upotrebu
od njega. Pre upotrebe pak dužan je glasno izjaviti reči: „U ime zakona“.
Upotreba oružja sme se samo u tolikoj meri činiti koliko je potrebno za odbijanje napadaja ili za odstranjenje otpora ili za osiguravanje odbrane.
Svaki slučaj upotrebe oružja ima se uz iscrpiv izveštaj odmah javiti poglavaru i Drž[avnom] Odvetništvu.
66.§.

U tuđi stan sme ući tajni redar 1) ako čuje da se odande viče za pomoć, 2)
ako ga koji stanar iz kuće s razlogom zove, 3) ako se vija tražena osoba.
67.§.

U vojne stanove i kasarne može ući samo po predhodnoj dozvoli zapovednika istog dana.
68.§.

Tajni redar je u pravu da na 3. meseca otkaže državi svoju službu. Dopust
tajnih redara daje uvek po rangu predpostavljeni. Svaki slučaj bolesti ili sprečenosti ima se odmah prijaviti.
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KAZNENE ODREDBE.
69.§.

Disciplina tajnog redarstva je kao i redovne policije pri stupanju u službu,
polaže zakletvu kao što policajni organi polažu.
70.§.

Tako disciplinarne prestupe, kao zanemarene dužnosti manje vrste kažnjava
poglavar odnosno Ministar Unutrašnjih Dela.
71.§.

Bez preslušanja i istrage niko se ne može disciplinarno kazniti.
72.§.

Za lakše disciplinarne prestupe je kazna 1) globa od 10-200 k[runa]. 2) otpust iz službe.
73.§.

Teži disc[iplinarni] prestupi su: 1) zloupotreba položaja, bilo u ma kom obliku (iznuđivanje, krijumčarenje, propustanje krivca i td), 2) primanje mita ma
kakve vrste i 3) zlonamerno lažno izveštavanje pretpostavljenih.
74.§.

Za svaki teži discip[linarni] prestup, uz lišavanje zvanja ima se krivac predati građanskom sudu.

ODOBRAVAM

Za vernost prepisa:
Beograd, 10. maja 1919.
Dr. Mihajlović s.r.
zam[enik] pov[erenika]
[nečitko]
Примио к знању:
М. Беша [нечитко]

U Beogradu 3. Maja 1919. godine
Po nalogu Ministra
Dr. Pavlas s. r.
poverenik.
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Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2017

Br. 3.
RASPORED

tajnih redara u Vojvodini za Mesec februar 1923. godine.
1./ Mirko Tomović šef drž[avne] tajne policije za B[anat] B[ačku] B[aranju]
I. Odel[jenje] SUBOTICA.

II. Odel[jenje] SOMBOR.

2./Vođa

Svetozar Adamović

10./Vođa

Vladimir Tasić

3./Detek[tiv]

Acko Nezdrovicki

11./Detek[tiv]

Adolf Horvat

4./

-II-

Đoka Gavrilović

12./

-II-

Paja Stojanov

5./

-II-

Todor Popović

13./

-II-

Lazar Nadrljanski

6./

-II-

Josip Dadler

7./

-II-

Ivan Rapas

8./

-II-

Nikola Hajduković

9./

-II-

Jovan Veselinović

III. Odel[jenje] SENTA.

IV. Odel[jenje] NOVA KANJIŽA.

14./ Vođa

Aleksandar Tasić

19./ Vođa

Milivoj Mrđić

15./ detek[tiv]

Boško Sederov

20./ detek[tiv]

Ilija Stojkov

16./

-II-

Boško Pajić

21./

-II-

Ilija Todorović

17./

-II-

Aleksandar Tucakov

22./

-II-

Nenad Popov

18./

-II-

Matija Despotov

V. Odel[jenje] DŽOMBOLJ.

VI. Odel[jenje] Vel[iki] BEČKEREK.

23./ Vođa

Rada Ilijin

28./ Vođa

Milan Velimirović

24./ detek[tiv]

Mita Bro[...]nski

29./ detek[tiv]

Nićifor Vuksanović

25./

-II-

Milan Kovačić

30./

-II-

Nikola Kojić

26./

-II-

Sava Mihajlović

31./

-II-

Vladimir Kovačević

27./

-II-

Miloš Soklovacki

32./

-II-

Gliša Hedonacki

VII. Odel[jenje] VRŠAC.

VIII. Odel[jenje] BELI-MANASTIR.

33./ Vođa

Đura Stefanović

36./ Vođa

Rodoljub Miladinović

34./ detek[tiv]

Branislav Mišić

37./ detek[tiv]

Vekoslav Škerlec

35./

Živko Stojanović

38./

-II-

Izidor Pajić

39./

-II-

Sava Stanković

-II-
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Na privremenu službu dodeljen kod Komesarijata u B[eli] Manastir.
Na stalnu dužnost dodeljen Sreskom Nadleštvu u Vel[ikoj] Kikindi.
Šef državne tajne policije
za B.B.B.
M. Tomović
DOSTAVLJENO
2. prim[erka].

Min[istarstvu] Un[utrašnjih] Dela o[deljenju] za B.B.B.

1.

-II-

Min[istarstvu] Un[utrašnjih] Dela o[deljenju] za D[ržavnu] Z[aštitu]

1.

-II-

Koman[di] pot[iske] Div[izijske] Oblasti.

1.

-II-

Štabu 34. Pešad[ijskog] Puka Subotica.

