Историјски архив Београда
Садржај фонда Управа града Београда
Грађа: 1825-1944, књиге: 1825-1944, 383 књиге, списи: 1837-1944, 3.188 кутија,
картотека: 848 кутија.
ГРАЂА КОЈА НИЈЕ СРЕЂЕНА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Грађа: 1831-1942, 191 књига и 2.198 кутија списа.
Књиге 1831-1942:
-Регистри 1842, 1850-1869, 1874, 1879, 1889, 1892, 1895, 1913-1915. 36 књ.
-Деловодни протоколи 1845, 1851, 1862-1873, 1877, 1886-1888, 1895, 1914,
1936. 60 књ.
-Регистри путника 1853-1855, 1863, 1878-1879, 1887-1888. 6 књ.
-Регистар за увођење пријављених лица 1906, 1913. 2 књ.
-Регистар становника 1 књ.
-Књига издавања пасоша и билета 1841-1842, 1845, 1874, 1895. 5 књ.
-Евиденције придошлих - пријављених лица и пролазника кроз Београд 18311832, 1834-1836, 1845, 1854-1855, 1867, 1877-1878, 1891, 1897, 1941-1942. 10
књ.
-Књига пријављених лица Централне пријавнице 1901-1902. 1 књ.
-Евиденције пријављених слугу 1855-1856, 1899, 1900. 3 књ.
-Евиденције преступника, кажњених лица и затвореника 1844, 1853, 18601862, 1872-1873, 1875-1876, 1888-1891. 14 књ.
-Књиге дежурства и страже 1872-1874, 1897-1904, 1921. 6 књ.
-Контролник извршених предмета 1920-1921. 1 књ.
-Књига закупаца општинских добара 1866. 1 књ.
-Списак бећара 1856, 1858-1859. 2 књ.
-Списак лица која се предлажу за ослобађање од грађанског данка 1867. 1 књ.
-Књига издаваних дозвола риболовцима 1938-1939. 1 књ.
-Експедиционе књиге 1869, 1880-1883, 1889-1890, 1897-1898, 1903, 1921. 8 књ.
-Финансијске књиге (примања и расхода, благајне, наплата такса, данка и
друтих потраживања, рачуни разних билета, дневници касе, партијалници,
депозитне, аманетници, књига дуговања касапених дућана и друго) 1844-1939.
33 књ.
Списи 1837-1941.
Грађа пружа много података за историју Београда у XIX веку. Подаци се односе
на политичке догађаје (промена династије 1840, Вучићева буна 1842, Катанска
буна 1844, догађаји 1848, Светоандрејска скупштина 1858, бомбардовање
Београда 1862, убиство Михаила 1868 - попс ствари), затим на комуналну
изградњу, поделу плацева у време када је Београд почео да се шири далеко
од градских зидина, еснафе, занате, статистику, здравстване прилике,
просветне, етнографију. Грађа до 1867. године, до изласка Турака из градова,
садржи и податке о односима Срба и Турака, заправо о њиховим честим
сукобима.
За почетак XX века и за период између два рата грађа је делиминчо сачувана.
Због тога су подаци које би оваква грађа могла да да веома оскудни. Као
значајно треба напоменути да у грађи има података: о војним операцијама
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српске војске и вестима страних агенција о рату и ратним збивањима. (Депеше
слате из Ниша 1915. године Управи града Београда.)

ПОСЛОВИ ОПШТЕ УПРАВЕ
Грађевиноко-техничко одељење
Грађа: 1907, 1919-1944, 50 књига и 153 кутије списа.
Књиге 1919-1944:
-Регистри 1920-1921, 1923-1926, 1928-1930, 1941-1942. 11 књ.
-Деловодни протоколи 1919-1928, 1930-1941, 1943-1944. 26 књ.
-Књига расписа 1931-1934. 1 књ.
-Дневник за вођење надзора на Црквом св. Ђорђа на Чукарици 1928. 1 књ.
-Евиденција радова 1932-1944. 2 књ.
-Контролник предмета 1935-1938. 1 књ.
-Контролник особља 1938-1944. 1 књ.
-Финансијске књиге (евиденција и контролник кредита и расхода,
аманетници, инвентар). 1923-1944. 7 књ.
Списи 1907; 1921-1944.
Грађа садржи техничку документацију. Даје податке о грађи, оправкама,
преправкама и дозиђивању јавних објеката у Београду и др. (болнице, школе,
хотели, цркве и сл.).
Одељење за социјалну политику и народно здравље
(Санитетско одељење)
Грађа: 1853-1944, 14 књига.
Књиге 1853-1944:
-Регистри 1853-1858, 1872. 2 књ.
-Деловодни протоколи 1932-1934, 1936-1938. 8 књ.
-Протокол издавања намирница за исхрану болесника 1860. 1 књ.
-Протокол наредби лекара Болнице београдске 1860. 1 књ.
-Књига бабица 1936-1944. 1 књ.
-Дневник фонда Болнице београдске 1879-1880. 1 књ.
Одељење за радње
Грађа: 1825-1943, 8 књига и 3 кутије списа.
Књиге 1825-1940:
-Регистар лица према занимањима 1875-1881. 1 књ.
-Регистар пријављених пиљара 1905. 1 књ.
-Регистар купаца пића 1914. 1 књ.
-Деловодни протокол трговаца 1886. 1 књ.
-Књига дужника 1825-1827, 1869-1870. 2 књ.
-Контролинк кредита и расхода 1934-1937. 1 књ.
-Експедициона књига аманета 1932-1940. 1 књ.
Списи 1934-1943.
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У грађи се налазе подаци о одобрењу отварања радњи у Београду, дозволе о
проширењу рада, пресељењу, држању машина и техничких уређаја у радњама
и производним одељењима, и сл.

Финансијски одсек (Казначејство, Благајна)
Грађа: 1852-1940, 13 књига и 2 кутије списа
Књиге 1852-1903:
-Регистри 1852, 1861-1862, 1868. 4 књ.
-Деловодни протоколи 1862, 1864-1869, 1903. 9 књ.
Списи 1928-1940.
Грађа садржи финансијску преписку.
ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈСКЕ ВЛАСТИ
Административио одељење - Персонални одсек
Грађа: 129 кутија списа.
-Персонална досијеа службеника и агената УГБ А-Ш 31 кут.
-Персонална досијеа службеника Команде српске државне страже А-Ш 98 кут.
Извршно одељење
Грађа: 1883-1931, 3 књиге.
Књиге 1883-1931:
-Деловодни протокол 1931. 1 књ.
-Магацинска књига 1883. 1 књ.
-Књига писаних предмета и архива Градског суда за Београд и Чукарицу. 1925.
1 књ.
Одељење специјалне полиције (Опште Полиције)
Грађа: 1919-1944, 4 књиге и 462 кутије списа.
Књиге 1942-1944:
-Регистар затвореника 1942-1944 1 књ.
-Азбучни регистар основних бројева досијеа IV одсека СП 1 књ.
-Списак сумњивих лица и агената. 1 књ.
-Интерна књига о кретању пов. и строго пов. списа II одсека ОП 1942-1943. 1
књ.
Списи 1919, 1921, 1941-1944.
Грађа из времена 1919-1921. садржи молбе за издавање пасоша (одлазак
делегата из Истре на Мировну конфереецију у Париз 1919); провере података
за лица која су поднела захтев: за пријем у држављанство (истарске, чешке,
румунске, руске избеглице), за пријем у службу, за ухапшена лица, за војне
потребе, за дозволе рада настојницима зграда. Молбе и одобрења за
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одржавање јавних скупова, артистичких скупштина и позоришних представа.
Забрана штампе, листова, брошура. Предмети лица ухапшених због учешћа у
демонстрацијама, проношења тзв. алармантних вести и др.
Грађа из времена окупације садржи списе I, II, III и IV одсека. Грађа прва три
одсека садржи преписку и досијеа ухапшених. Односи се на тзв. иступне казне
политичког карактера, даје податке о ошптој политичкој ситуацији у Србији и
осталим деловима окупиране Југославије, о акцији четника Драже
Михаиловића, шпијунажи, црној берзи, страним држављанима,
заробљеничким логорима и др. Грађу IV одсека сачињавају преписка и досијеа
хапшених и ислеђиваних лица. Она даје обилне податке о делатности
Комунистичке партије Јутославије и Савеза комунистичке омладане
Југославије, о сарадницима Народноослободилачког покрета у Београду и
Србији, о многим видовима борбе противу окупатора и њихових сарадника.

Централна пријавница Управе града Београда
Грађа: 1928-1944, 848 кутија картотеке.
-Картотека грађана пријављених у Београду 1928-1944 755 кут.
-Картотека грађана пријављених у Земуну 1928-1944. 93 кут.
Концентрациони логор - Бањица
Грађа: 1941-1944, 7 књига.
Књиге 1941-1944:
-Књиге личних података притвореника концентрационих логора 1941-1944. 7
књ.
Одељење кривичне полиције
Грађа: 1928-1941, 17 књига и 38 кутија списа.
Књиге 1928-1929, 1933-1941:
-Деловодни протоколи 1938-1941. 6 књ.
-Регистар притвореника 1937. 1 књ.
-Регистар кажњених лица 1939-1940. 5 књ.
-Кантролник извршења казни лишења слободе 1928-1929. 1 књ.
-Контролник кривичних предмета 1934. 1 књ.
-Кривични контролник 1938. 1 књ.
-Финансијске књиге 1933-1938. 2 књ.
Списи 1931-1941.
Грађа садржи дозволе: за приказивање биоскопских представа, ношење
оружја, за држање музике у јавним локалима, лако запаљивог материјала у
малопродаји; за уграђивање и коришћење лифтова и сл.; затим садржи
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уверења због кривичне истраге, због изгубљених докумената. Има и предмета
који се односе на: извршење судских пресуда и одлука разних државних
органа, провере достава, обуставе прогонства и сл.
Команда полицијске жандармерије - I чета ноћних стражара
Грађа: 1905, 2 кутије списа.
Списи 1905.
Грађа садржи преписку у вези пријема и отпуста из полицијске службе,
лечење и боловања, исплате стражарима и сл.
КВАРТОВИ
Варошки кварт
Грађа: 1870-1922, 2 кутије списа (1870-1922).
Теразијски кварт
Грађа: 1860-1926, 55 књига, 188 кутија списа (1870-1926). Књиге 1860-1919:
-Регистри 1884-1885, 1898, 1911, 1919. 5 књ.
-Деловодни протоколи 1880, 1888, 1890-1891, 1894-1906, 1908, 1911-1914,
1918-1920. 42 књ.
Списак полицијских пресуда за треће тромесечје 1860. 1 књ.
-Књига за потврђивање и оверу разних докумената 1872-1873, 1879. 2 књ.
-Списак дошавших лица у Теразијски кварт 1876. 1 књ.
-Позорничка књига 1899. 1 књ.
-Експедициона књига 1908-1919. 1 књ.
-Финансијске књиге (таксени регистар наплате такса) 1879, 1914. 2 књ.
Дорћолски кварт
Грађа: 1869-1922, 1 књига и 8 кутија списа (1869-1922).
Књиге 1882-1888:
-Евиденција приспелих аката других надлештава Извршног одељка
Дорћолског кварта 1882-1888. 1 књ.
Палилулски кварт
Грађа: 1869-1930, 19 књига и 1 кутија списа (1869-1914).
Књиге 1882-1883, 1887, 1930:
-Деловодни протокол 1930. 1 књ.
-Регистар ослобођених лица 1882-1883. 1 књ.
-Књиге признаница на наплату пореза и приреза 1887. 17 књ.
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Савамалски кварт
Грађа: 1871-1944, 1 кутија списа (1871-1914).
Врачарски кварт
Грађа: 1579-1895, 1 књига и 1 кутија списа (1879, 1886, 1892-1895).
Књиге 1888:
-Књига признаница за наплату пореза - приреза 1888. 1 књ.
Списи свих квартова 1869-1944.
Грађа квартова је делимично сачувана. Даје разне податке о животу који се
одвијао на њиховој територији прако извештаја дежурних жандарма.
(Потернице за бегунцима, саслушања лица по налазима суда, тужбе и жалбе
кварту због крађа, свађа, туча и сл, одржавање чистоће, утеривање пореза и
сл.).
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