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ГРАЂАНСКИ ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА УЛИЦЕ 

Поштовани председниче и уважени чланови Комисије за давање предлога за назив улица на територији Града 

Суботице (у даљем тексту Комисија), сигуран сам да је Комисија свесна, као и целокупна наша јавност, да у 2018. 

години славимо стотину година од Присаједињења Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији. Град Суботица, 

који је имао велику улогу у дешавањима тих новембарских дана 1918. године, уверен сам, има у плану пригодне 

програме којимa ће обележити овај велики јубилеј. 

Ја, доле потписани, као грађанин, овим путем желим да дам свој допринос иницијативом да се по заборављеном 

суботичком великану, који је одиграо једну од кључних улога у Присаједињењу, назове једна од централних 

градских улица, у складу са његовим значајем и угледом. 

Овим путем дакле ПРЕДЛАЖЕМ да се садашња Улица Ђуре Ђаковића, на потезу од Сегединског пута до Змај 

Јовине улице, преименује и понесе назив УЛИЦА ЈОВАНА МАНОЈЛОВИЋА. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Прво, молим Комисију да размотри разлоге зашто сматрам да треба преименовати Улицу Ђуре Ђаковића: 

1.  Ђуро Ђаковић (1886 – 1929) металски радник и револуционар, организациони секретар Централног комитета 

Комунистичке партије Југославије, је несумњиво историјски значајна личност, везана нарочито за социјалистичку 

Југославију, теме радничких права, социјалне правде и синдикалног организовања. Имајући све то у виду мора се 

рећи да је његова личност снажно идеологизована, везана за превазиђен комунистички покрет и његово 

систематско промовисања и пренаглашавање у многим градовима бивше СФРЈ. Већина средина у бившој држави 

је, из поменутих разлога, већ одавно променила имена улица које су носиле име Ђуре Ђаковића, а ако је нека и 

опстала, нису у питању централне улице које треба да одражавају идентитет једног града. Треба додати да 

Ђаковић нема никакве везе са Суботицом, коју није никада посетио и која није била везана за његов животни 

пут и рад на било који начин.  

2.  Улица Ђуре Ђаковића је једна од најлепших улица у самом центру Суботице, са многим значајним 

архитектонским споменицима и треба да носи име неког значајног за овај град, неког свим својим бићем 

везаног за њега, неког ко се свакодневно кретао управо тим улицама, као што оближњи парк, уместо Лењиновог, 

носи име архитекте Ференца Рајхла. 

3.    Улица Ђуре Ђаковића треба да носи име по некоме значајном за велики догађај Присаједињења ових 

крајева Краљевини Србији, јер такав догађај треба трајно обележити, а у протеклим деценијама је систематски 

умањиван његов значај, док су учесници готово потпуно заборављени и ван јавне сфере. 

Након ових начелних уводних разматрања, уваженој Комисији предочавам: 

КРАТКУ БИОГРАФИЈУ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗНАЧАЈА                                                      

ДР ЈОВАНА МАНОЈЛОВИЋА 



Др Јован Манојловић (на фотографији лево) родио се у Суботици, 31.05.1872. године, у 

породици са дубоким коренима и угледним члановима, који су оставили трага од Епира, 

преко Косова и Метохије, Црне Горе, па до Бачке. О успесима и утицају ове породице 

најбоље сведоче породичне куће које су и данас украс Корзоа, палате Ђуре Манојловића 

и Јовановог оца Самка Манојловића, са почетка осамдесетих година деветнаестог века.  

Основну „Српску народну вероисповедну школу“, а затим Велику гимназију на мађарском 

језику, Јован Манојловић завршио је у родној Суботици. Још као гимназијалац објављивао 

је поезију, књижевне и политичке текстове. Право је студирао у Грацу, Будимпешти и 

Братислави, а студије окончао у Клужу, где је стекао докторат. 

Адвокатски испит положио је у Будимпешти 1901. године, након чега је отворио канцеларију у Суботици, коју 

ће водити током следећих педесет година. Новосадска адвокатска комора је при прослави своје 

тридесетогодишњице 1952. године обележила и педесет година његовог рада. Пошто се поред адвокатуре бавио и 

банкарским и трговачким пословима, заједно са братом Владиславом и другим угледним локалним Србима, 

оснива 1906. године "Српску штедионицу д.д." где је именован за управника. Ова банка је, у различитим 

формама, постојала до 1946. године и налазила се у палати Ференца Рајхла, која је управо у улици које се тиче 

овај предлог. Јован Манојловић је, својим знањем и капиталом, био и један од оснивача чувеног суботичког 

„Ферума“ метало-прерађивачког концерна који је усмерио индустријски развој Суботице (фабрика "Север"). 

Др Јован Манојловић је, као студент, био поборник идеја Уједињене омладине српске, основане у Новом Саду 

1866. године. Идеје националне равноправности, црквено-школске аутономије и образовања на матерњем језику 

ватрено је заступао у Угарском сабору, где је у периоду од 1906. до 1910. године био посланик испред Српске 

народне радикалне странке. Његов рад у Сабору достигао је врхунац када је 1907. године однео 30.000 потписа 

мајки из Баната и Бачке, које су се противиле идеолошкој и језичкој мађаризацији основних школа. Запаженим и 

храбрим говором устао је против такве политике за саборском говорницом. 

Због таквог политичког ангажмана, већ по почетку Првог светског рата, 20. августа 1914. године, ухапшен је и 

заједно са браћом Владиславом и Цветком, као и Јованом Радићем, затворен у Кечкемету. Из затвора је ослобођен 

после месец дана на интервенцију угледног суботичанина Иштвана Војнића. 

На слободи др Манојловић је наставио да се састаје са угледним локалним Србима и Буњевцима, где су 

заједнички разматрали шта ће бити њихове тежње у хаотичној ситуацији распада Аустро-Угарске Монархије. 

На иницијативу Мите Клициног и Јаше Томића, у кући Јована Манојловића, 27. октобра 1918. године, састали 

су се, поред домаћина из Суботице и војвођански прваци, који су се договорили о потреби организовања 

Народних одбора у Банату, Бачкој, Барањи и Срему. Убрзо је, у новембру 1918. устројен и са радом отпочео 

Српски народни одбор, са седиштем у Новом Саду, на чијем челу је био Јаша Томић, који је координирао 

локалне одборе у Војводини. Тако је 4. новембра у Сомбору основан Српско-буњевачки народни одбор за тај 

град.  

Буњевачко-српски народни одбор у Суботици основан је 11. новембра 1918. године, у стакленој дворани 

хотела „Хунгарија“ на Великом југословенском збору, одржаном на прослави 40. годишњице Пучке касине. Јован 

Манојловић је на овом скупу изабран у Одбор и 13. новембра је, са његовим председником Шиметом 

Милодановићем, дочекао Српску војску на Железничкој станици. 

Сутрадан, 14. новембра 1918. године, на првој седници Буњевачко-српског народног одбора, за градоначелника 

Суботице предложен је Јован Манојловић, који је ту част одбио сматрајући да на челу града са већинским 

буњевачким живљем треба да буде Буњевац. 



На четвртој седници БСНО, 23. новембра 1918. године, донета је одлука о избору чланова делегације која ће 

представљати Суботицу на Великој народној скупштини у Новом Саду. Један од 75 суботичких делегата био је 

и др Јован Манојловић. 

Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи одржана је, У 

Новом Саду, 25. новембра 1918. године, у свечаној сали хотела „Гранд“. Поред познатих одлука о присаједињењу 

Краљевини Србији, Скупштина је донела и одлуку да Васа Стајић и др Јован Манојловић буду представници 

Скупштине за сарадњу са Народним вијећем у Загребу. 

Након оснивања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1. децембра 1918. године, др Јован Манојловић биран је за 

посланика у  Привременом народном представништву, које је било највише законодавно тело нове државе до 

одржавања Уставотворне скупштине 1921. године, у коју је такође биран као посланик. 

Јован је са својим братом Владиславом био домаћин др Јовану Цвијићу, који је 1919. године, испред Париске 

мировне конференције, као стручњак, решавао питање Бајског троугла у оквиру утврђивања тачне границе са 

Мађарском. Такође је, исте 1919. године, у Бриселу, учествовао на Интернационалном трговачком конгресу 

посланика антантиних земаља, као један од представника нове државе. 

За своје заслуге, у вези са ослобођењем и уједињењем, одликован је орденом Белог орла. 

Као представник у оновремену скупштину Дунавске бановине - Бановинско веће, биран је 1938. године. 

Његове активности у сфери културе кретале су се од објављивања песама у гимназијским данима, преко дебата у 

Летопису Матице српске, до превођења на енглески драмског комада "Школски надзорник" Косте Трифковића.  

У Летопису Матице српске је снажно заступао останак Правног факултета у Суботици, а за чије измештање у 

Нови Сад се залагао један број угледних професора, међу њима и др Михаило Константиновић. 

Био је члан и активно је учествовао у раду Српске читаонице, основане 1861. Годне. Постао је чувен и по свом 

професионалном и педантном уређивању сопствене библиотеке, а на исти начин водио је и библиотеку Српске 

православне црквене општине, за шта је ангажован 1910. године. Учествовао је и у оснивању Градске 

библиотеке 1924. године. Такође је био међу оснивачима библиотеке Грађанске касине 1928. године, а каталог 

који је за њу уредио и издао, по најмодернијим тадашњим стандардима, био је први штампани каталог јавне 

библиотеке у Краљевини СХС. 

У Суботици је такође био веома активан у црквеном животу, као члан скупштине, управног одбора и савета 

Српске православне црквене општине и њен главни правни саветник у тешким временима 1914. године. Био је 

члан скуштине и административног одбора и на нивоу Епархије бачке. 

Био је љубитељ лова и од 1910. до 1914. године члан Друштва премудрих ловаца, где је био секретар и адвокат 

тог ловачког клуба, који је окупљао многе угледне српске домаћине из Суботице и околине. 

Био је члан Аутомобилског клуба, који је његов брат Владислав основао 1925. године и чији је председник био 

до своје смрти 1938. године, након чега га је на тој функцији наследио управо др Јован Манојловић.  

Током Другог светског рата Хортијеве окупационе снаге му отимају имовину, наносе телесне повреде и 

затварају га у артиљеријску касарну на десет дана. До краја рата имовину му узурпирају и војници Црвене 

армије и касније Југословенске армије. По ослобођењу кућа му је национализована, уз дозволу да борави у 

неколико соба. 

У условима револуцинарног хаоса нове комунистичке Југославије, Јован Манојловић је наставио да се бави 

адвокатуром и до последњег дана је покушавао да спречи отимање црквене имовине, унижавање успомене на 

његове угледне пријатеље, предратне градотворце, чија имовина је такође одузимана, а они брисани из историје. 



Др Јован Манојловић преминуо је 21. септембра 1956. године, сам и у сиромаштву. Није се женио и није оставио 

потомство. Сахрањен је у породичној гробници испод капеле на Православном гробљу, која је до пре неколико 

година била у катастрофалном стању, а недавно је обновљена као првокласни архитектонски споменик. 

СУМИРАЊЕ ЗНАЧАЈА ПРЕДЛОЖЕНЕ ЛИЧНОСТИ 

Из приложене биографије, коју сам израдио на основу следеће литературе:  А) Зоран Вељановић, Српска 

читаоница у Суботици 1862–1959, Нови Сад – Суботица, 1998, 76, 86, 131;5  Б) Татјана Сегединчев, Браћа 

Владислав и Јован Манојловић, Ex Pannonia 9–10, Суботица 2006, 17;6  В) Зоран Вељановић, Јован – Јоца 

Манојловић, Српски биографки речник, том V, Нови Сад 2011, 840–841, јасно је да је др Јован Манојловић 

значајан и достојан свих почасти, на неколико нивоа: 

1. Историјско-политичком: учествовао је, као један од кључних актера, у великом историјском догађају 

Присаједињења Баната, Бачке и Барање Србији. Биран је на високе политичке и представничке функције. Нуђене 

су му највише политичке позиције и почасти. Био је активан и у политици Аустро-Угарске као посланик у 

највишем представничком телу Мађарске; 

2.  Привредном: Својим радом, стручношћу и капиталом учествовао је у унапређивању привреде града, оснивао 

банке, производне погоне, ширио свест о новим технологијама и иновацијама, учествовао у међународним 

скуповима привредника; 

3.  Културно-просветном: Од најраније младости активан је у културном животу свог народа и града. Као члан 

многих удружења и културних организација заступао је њихове интересе, правно уредио и унапредио њихову 

делатност. Борио се за образовна и културна права словенских народа Суботице, уређивао и оснивао библиотеке, 

унапредио библиотекачку струку града и државе. Борио се да факултетско образовање остане у граду, уређивао и 

помагао породичне задужбине; 

4.  Активизму за људска права: Заступањем права српског народа у Угарском сабору др Манојловић борио се и 

за општа људска права, то је касније чинио и када је пред комунистичким властима бранио опште људско право 

на имовину, вероисповест и рад. Његово уважавање људских права јасно је и из одбијања почасти да буде први 

градоначелник Суботице у новој држави, што је он одбио размишљајући о интересима већинског народа. 

Преименовањем Улице Ђуре Ђаковића у Улицу Јована Манојловића, Скупштина града Суботице исправила би 

неправду стару 73 године и послала јасан сигнал да је друштво у нашем граду зрело да коначно одбаци 

идеолошке поставке и окрене се историјској истини о локалним великанима свих вера и нација. 

Није случајно да је предложени локални великан Србин. Деценијама је у овом граду прећуткиван значај српске 

предратне елите за Суботицу. Скупштина града овим добија историјску прилику да такву праксу исправи и 

искаже поштовање кључним српским локалним великанима, као што је у прошлости темељно овековечила 

значајне личности из завичајне историје Мађара, Хрвата и, у значајно мањој мери, Буњеваца. 

Једини од историјски значајних Манојловића који има улицу у Суботици је уметник Цветко Манојловић. Та 

улица не спада у ужи градски центар и не може се никако сматрати да је том чашћу враћен дуг који овај град има 

према тој знаменитој породици. 

Усвојите дакле мој предлог, пређимо преко сви наших партијских и националних подела да одамо почаст човеку 

без и једне мрље у биографији, човека кога су, у његово време, једнако поштовали и Срби и Буњевци, као и 

Хрвати и Мађари. 

У Суботици, 25.09.2018. године                                                                      

Сава Стамболић, дипломирани правник 


