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Увод
Повеље су историјска документа у облику писаног сведочанства, украшена ликовним орнаментима
иписана калиграфским стилом, којима се објављују посебно важне одлуке, признања за одређене заслуге или
обележавају значајна дела. Представљају званичну свечану исправу, која утврђује или означава успостављен
однос између владара, световног или црквеног великаша према хијерархијски подређеном појединцу, групи,
институцији или одређеној обласној јединици, којом им се додељује неко право, привилегија или част.
Реч је настала у средњем веку, тачније, јавља се од XII века као превод грчке речи προσταγμα1 (простагма) од
које се касније и развио најчешће употребљаван термин - повеља. Често се у различитим текстовима, сусрећу и
други називи за овај пословно правни документ: писмо, писаније, лист, листина, књига, запис, хрисовуља
2
(грцизам), златопечатно слово – грчки: χρισοβουλλος λογος (хрисобулос логос), царска наредба, даровница .
Писане су у канцеларијама, организованим установама у којима су постојали стални прописи за
састављање докумената чија структура, шаблон и ликовни садржај вековима остају непромењени. Оне се
међусобно могу разликовати по разним спољашњим и унутрашњим карактеристикама. Спољашње
карактеристике су: материјал на коме су писане (папирус, пергамент, папир), величина, облик и писмо (врста
писма, мастила, ознаке), печат итд. Унутрашње карактеристике су: текст, стил, језик, правни садржај,
историјска имена и догађаји. Формални састав им варира према личности издавача, подручју и времену
настанка.
Царске повеље издаване су у најразличитије сврхе: повеље о организацији дистрикта у Хабзбуршкој
монархији, стицању статуса слободног краљевског града, додели племства, појединцу за различите заслуге (у
војсци, дипломатији, привреди и култури), цркви и црквеним великодостојницима. Током XVII, XVIII и XIX
века царске повеље додељиване су и Србима који су службовали у пограничним крајевима Хабзбуршке
монархије (Војној граници). Посебну групу чине повеље којима се регулише трговина, организација вашара и
време њиховог одржавања. Повеље су издаване и цеховима (еснафима), њима су дефинисана правна питања
попут устројства и функционисања ових организација. За цеховске повеље, као и оне којима се регулише
трговина и одржавање вашара, често се користила реч привилегија.
Царске цеховске повеље - привилегије додељиване значајнијим цеховима у већим занатлијским центрима
неке регије Хабзбуршке монархије имале су облик посебних, луксузно укоричених репрезентативних књига
које представљају права мала ремек дела калиграфске и сликарске уметничко-занатске вештине. По
прецизности и лепоти израде посебно се истичу привилегије занатлија из Сомбора, Панчева и Руме3.
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Др Душица Бојић, Повеље и дипломе од 17. до 20. века, Историјски музеј Србије, Београд, 2011, стр. 5.
Исто.
3
Слободанка Ћирић, „Занатлијска повеља, 180 година привилегија”, Зборник Завичајног музеја Рума II, Завичајни музеј Рума, Рума, 1998, стр. 33.
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Цеховске организације
Занатска удружења, односно организације које се баве одређеним видовима производних делатности,
имала су у прошлости велики економски и друштвени значај. Ова удружења у земљама западног дела
европског континента звала су се цехови или гилде (немачки) а на источном еснафи или руфети
(арапско/турски). Обухватала су све учеснике у занатским пословима: мајсторе, калфе и шегрте у оквиру једне
или више раличитих струка, односно заната. Основни задатак цехофа био је да, у условима све веће
продукције, штите производне вештине, права и материјалне интересе својих чланова.
Живот и рад чланова цеха одвијао се по строго утврђеним прописима који су били дефинисани статутом
(правилником) одређеног занатског удружења. Овај документ био је скуп правила и привилегија којим се
регулисала производња, квалитет произведене робе и цена, изучавање заната и напредовање у струци,
понашање, надница и трајање радног дана запослених. У основи, њиме се штитила струка од конкуренције и
водила брига о укупним интересима заната и занатлија.
На територији данашње Војводине, као и другим подручјима бивше Угарске, почетни облици цеховских
удруживања постојали су још од краја XIII века. У најранијим временима ове организације биле су
установљене по вероисповестима а правила су им потврђивале њихове црквене старешине. Касније, у
слободним градовима и трговиштима, та правила верификовале су световне власти а на територији Војне
границе ово право припадало је војним властима.
Правила, основни нормативни акт занатског удружења, цеха, називана различитим именима – статут,
правилник, привилегија или повеља, дефинисала су и органе управе. Највиши орган била је скупштина цеха,
сазивана једном годишње – на дан патрона или славе одређеног цеха. Скупштина је бирала управу, односно
4
старешину цеха (Cehmeister или Obercehmeister) и његове помоћнике (Untercehmeister и Dekanmeister) . Сваки
цех имао је свој печат различитих облика са именом и симболима удружења као и парадну заставу (барјак) са
ликом патрона, свеца заштитника, текстом и цеховским симболима.
Најмасовније чланство цеха чинили су ученици, шегрти који су по склапању уговора са одређеним
мајстором и обуке током 3-4 године, добијали од цеха атест - потврду о изученом занату. По стицању звања
калфе (помоћник мајстора, турски/арапски - kalfa) даље занатско усавршавање подразумевало је обавезно
стицање вештина код других мајстора ван свог места – вандровање (путовање или странствовање, немачки –
wandern). Боравак изван места становања у циљу усавршавања трајао је такође три или више година. Мајстори
код којих је калфа за то време радио уписивали су запажања о понашању, вештинама и раду у његову путну
књижицу, вандровку (wanderbuch). Овај документ био је кључан за каснију одлуку цеха о стицању права калфе
за израду занатског рада из своје струке (ремек, немачки – meisterstück) и полагању мајсторског испита. По
довршењу рада, посебна цеховска комисија оцењивала је израду ремека и на основу њеног позитивног
извештаја, удружење га је на годишњој скупштини примало у равноправно чланство у категорију мајстора с
правом на самосталну делатност и сопствену радионицу.
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Миле Игњатовић, „Цеховска писма XVIII и XIX века из графичке збирке Музеја Војводине”, Рад Музеја Војводине 37-38, Музеј Војводине, Нови
Сад, 1966, стр. 308. Untercehmeister обављао је дужност заменика старешине цеха а Dekanmeister дужност контролора квалитета производа, рада и
живота калфи.
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Цеховска организација у Руми
5

Трговиште Рума, основано половином XVIII века , насељено становништвом које се већином бавило
земљорадњом, имало је од самог настанка и мали број насељеника који су се бавили занатском делатношћу. Пет
година након оснивања у трговишту било је 9 занатлија а три деценије касније, 1776. године, 666. Број занатлија
временом се увећавао, занатство се развијало и јачало и постало битан фактор у привредном напретку трговишта.
Бављење занатом било је слободно јер током друге половине XVIII века у Руми није постојала цеховска
организација занатлија. Борећи се за свој статус, суочени са порастом конкуренције a свесни потребе и предности
струковног организовања, румске занатлије обе вероисповести, покушавале су да оснују цеховску организацију.
Током последње три деценије XVIII века румске занатлије су неколико пута покушали основати цех али до 1818.
године све је остало само на покушају. До оснивања цеха укључивали су се у рад цеховских организација изван
Руме. Према попису из 1787. године румске занатлије биле су учлањене у цехове разних места, у митровачке - 11,
карловачке - 6, петроварадинске - 3, земунске - 2 и по један у осјечком и пештанском цеху7.
Последњи неуспешан покушај добијања цеховске организације румске занатије учиниле су 1805. године.
Крајем 1817. коначно је одобрено стварање цеха и одмах се приступило доношењу правилника. Надлежне
власти су општа цеховска правила прилагодиле локалним приликама, тако да су се румске занатлије изјасниле
за јединствен општи цех, заједнички за све врсте заната. Поред тога утврђена су
детаљна правила рада и понашања за шегрте и калфе, шегрти су ослобођени
плаћања новчане накнаде - кауције за шегртовање, одређена је висина мајсторске
таксе и приоритет домаћих занатлија током пијачних дана. Такође, као једна од
важнијих ставки, предвиђена је могућност да се заједнички цех може поделити
на струковне цехове ако се за то временом укаже потреба. Најзад, 9. септембра
1818, правилник у виду репрезентативно израђене повеље (привилегије) са
потписом цара Франца Првог8, свечано је предат румским занатлијама. Овим
чином створена је цеховска организација.
Рума је у то време имала 185 мајстора припадника 38 заната (зидар, тесар,
столар, бравар, стаклар, колар, покровчар, ковач, бачвар, ужар, обућар, кројач,
абаџија, ћурчија, сарач, седлар, сапунџија, чизмар, опанчар, гајтанар, месар,
лакирер, пивар, кујунџија - златар, сајџија, ћебеџија, шеширџија, кожар,
берберин, фарбар, лицидер, торбар, ткач, казанџија, пећар, димњачар, пушкар и
9
млинар) који су, укупно са шегртима и калфама, упошљавали 500-600 лица .
Узевши у обзир да су породице тада просечно бројале четири-пет чланова, од
занатства је живело око 1000 - 1200 људи, односно између петине и четвртине
укупног становништва трговишта Рума у првим деценијама XIX века.
5

Трговиште Руму (Нова Рума) основао је барон Марко Александар Пејачевић 1746. године у близини села Рума (Стара Рума). Први помен села
Рума налази се у најстаријем катарстарском попису сремског санџака, турском дефтеру из 1546. године. Стара Рума прикључена је Новој Руми
1776. године пресељењем становништва села Руме у северноисточни део трговишта.
6
Др Славко Гавриловић, Рума трговиште у Срему 1718-1848/49, Матица српска, Одељење за друштвене науке, Нови Сад, 1969, стр. 87.
Најстарији попис становништва трговишта Рума датира из 1749. године када је пописано 184 домаћинства а две деценије касније број
домаћинстава порастао је на 270 (Исто, стр. 15, 22).
7
Исто, стр. 88.
8
Цар Франц Други и Први (Franz Joseph Karl, 1786-1835). Владар из династије Хабзбурга; последњи владар Светог римског царства којим је владао
од 1792. до 1806. године као Франц Други; између 1804. и 1806. носио је две царске титуле а после дефинитивног укидања Светог римског царства
владао је као Франц Први, први аустријски цар и краљ Чешке и Угарске од 1804. године до смрти.
9
Др Славко Гавриловић, наведено дело, стр. 221-223.
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Цеховска повеља цара Франца Првог
Цеховска повеља цара Франца Првог додељена румским занатлијама 1818. године представља један од веома
вредних експоната Завичајног музеја Рума. Чува се у оквиру збирки Историјског одељења (збирка Докуметни,
инвентарни бр. 402) а у Музеј је доспела одмах по његовом оснивању, 1962. године. Дуги низ година пре тог
налазила се у месној општинској управи, ускладиштена у челичном сефу са осталом документацијом
бирократски класификованом, процењеном и одложеном као значајном за трговиште Руму.
Данашња важност овог документа огледа се у његовој историјској и културно уметничкој вредности - повеља
је историјски извор првог реда а истовремено и уметничко дело ванредне лепоте. Њеним савременицима,
занатлијама који су је дуго очекивали, важност је била круцијална јер је донела правну регулативу која је уредила
живот и рад румских занатлија и свих осталих који су по неком основу били повезани са њима.
Румска цеховска повеља пример је врло квалитетног занатско уметничког рада, луксузно израђена, ипак није
уникатна и јединствена. Припада великој серији исправа бечке Дворске коморе издаваних у детаљно и строго
прописаној форми, не само занатлијама него и за различите друге сврхе: од приватних до јавних. На територији
данашње Војводине, у истом периоду (првих деценија XIX века) и током владавине истог владара, поред румске,
сачувао се известан број занатских повеља израђених у готово идентичној форми: Коларско-ковачког цеха у
Вршцу, 1817; Цеха штављача, месара, седлара, кључара и обућара, такође у Вршцу, исте, 1817. године; Цеха
ћурчија, касапа и пивара у Великом Бечкереку, 1818. (сачувана као препис); Зидарског еснафа у истом граду из
исте године; Цеха сапунџија, златара и бакрорезаца у Великом Бечкереку, 1818. (сачувана као оверен препис)10.
Известан број докумената везан је за слободни краљевски град Сомбор: Еснафски правилник за зидаре, тесаре и
бачваре из 1819; Еснафски правилник за мађарске обућаре из 1820; Еснафски правилник за сомборске столаре,
браваре, коваче, коларе, стакларе и ситаре из исте, 1820; Привилегије сомборских трговаца, 1828; Еснафски
правилник пачирских занатлија (ковача, колара, столара, тесара, бачвара, кожара,
кројача, обућара, чизмара, ткача, ужара и зидара) из 1829. године11.
Цеховска повеља румских занатлија смештена је у плитку заштитну
алуминијумску кутију (380 х 306 mm) са копчом на средини десне ивице. На
централној позицији поклопца налази се мала калота од истог материјала за
смештај и заштиту округле кутије печата. У угловима поклопца су четири
месингане флоралне апликације у облику петолисног расцветалог пупољка. Ова
заштитна кутија је, извесно, направљена нешто касније од времена настанка
12
документа, пошто почетком 19. века алуминијум није био у широј употреби .
Највероватније направљена је за потребе излагања повеље на Миленијумској
изложби у Будимпешти 1896. године.
13
Повеља је повезана у чврсте корице (363 х 280 х 3 mm) пресвучене црвеним
плишeм, уобичајеним за већину докумената Дворске коморе, које су у угловима
декорисане позлаћеним апликацијама стилизоване флоралне форме. На
централној позицији предњих корица је аплициран, такође позлаћен, државни
10

Др Душица Бојић, наведено дело, стр. 26-27.
Историјски архив Сомбор, Ф.1. Збирка повеља, 1612-1883.
12
Алуминијум је почео индустријски, у већим количинама, да се производи од 1889. У том времену, као нов и још увек драгоцен метал, алуминијум
је био у центру пажње науке и јавности.
13
Нијанса најближа тзв. „млетачкој” или „венецијанској” црвеној боји.
11
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грб краљевине Угарске у венцу житног класја (лево) и винове лозе са гроздовима (десно). На унутрашњим
странама корица причвршћене су по две свилене траке са сваке стране (тамно зелене и беле боје) за затварање
књиге везивањем. Унутрашње стране корица (предња и задња поткорица - „форзец и накзец”) пресвучене су
хартијом индиго плаве боје са белим и црним, ручно штампаним узорком. Повеља се састоји од 16
унутрашњих пергамент листова са заштитним листовима клобучне хартије (флис-папир) између њих. Укупна
дебљина документа је 19 mm. У простор између бочног повеза (рикне) и сложених листова (књижног блока)
уметнут је вишеструко упредени гајтан са златним нитима који на крају има округлу металну позлаћену кутију
поклопца украшеног концентричним бордурама различитих геометријских мотива (пречник, ø – 88 mm), у
којој је отисак царског печата у црвеном воску (пречник, ø – 79 mm).

Цеховска повеља румским занатлијама почиње са два спојена листа, неповезана са осталим листовима
документа. Цела површина првог листа једна је хералдичка ликовна композиција изведена специјалном
посебном врстом темпера боје. Уз вертикалне ивице, на светлоплавој основи оивиченој уском бордуром са
двобојним, сивим и тамним листићима, представљена су два стуба на правоугаоним постаментима и
декоративним урнама на врховима. У горњем делу повезани су луком са светло-тамно нијансираним
једноструким преплетом, са обе стране оивиченим црвеним линијама. Ови стубови носе широко отворен
двобојни хералдички плашт изнад кога се, на средини, налази велика трокрака круна. На унутрашњој страни
овог плашта, у три зоне, смештено је шест грбова, цеховски печат и два медаљона са ликовима светитеља,
заштитника. У првој, горњој зони су грбови Угарске, Срема и
Хрватске; у другој, средњој зони је велики цеховски печат постављен
између медаљона са ликовима Св. Флоријана и Св. Николе; у трећој,
доњој зони је грб властелина између грбова Далмације и Славоније.
Поред одређених замерки и недоумица у анализама хералдичара14, ова
несвакидашња ликовна представа издваја румску цеховску повељу од
великог броја сличних, серијски издавних докумената.
14

Драгомир Ацовић, Пројекат грба и стега Руме, Српско друштво за хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику „Бели орао”, Београд,
2003.
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Други лист почетних, спојених листова, садржи латински курзивни текст исписан у оквиру велике овалне
вињете која заузима читаву површину листа. Састоји се од два рога изобиља (cornu copiae) спојена у доњем делу,
из којих ничу вреже расцветалог црвеног, наранџастог и плавог цвећа и житна класја која се спајају у врху ове
композиције. У средини је текст:
„Милостива Цехофска Привилегија за мајсторе: зидаре, тесаре, столаре, браваре, стакларе, коларе,
кровопокриваче (оне који покривају куће), коваче, бачваре, ужаре, обућаре, кројаче, ћурчије, абаџије, сараче,
седларе, сапунџије, чизмаре, опанчаре, дугмаре, кујунџије, сајџије, шеширџије, бербере, фарбаре, ћилимаре,
торбаре, кожаре, ткаче, грнчаре, котларе, лицидере, оџачаре, лимаре, млинаре, и пушкаре у једно удружење
окупљене. - и - Настањене у граду Руми (под уговором са господаром земље) који припада Сремској жупанији, 8.
септембра 1818. милостиво усвојена.
Напред споменути чланови овог удружења, занатлије оба обреда добијају заштитнике, католици Светог
Флоријана а православци Светог Николу и то иконе или статуе, све по милости земаљског господара. Између
грбова Краљевине Угарске, Хрватске, Далмације и Славоније који су окренути круни Угарске Краљевине, исто
тако према грбу жупаније и грба грофовског (господара земље) налазе се у цехофском грбу, те иконе заштитника
нарочито бојама лепо осенчене, елегантно нацртане и ванредно украшене.
За време сретне управе напред споменуте жупаније преузвишеног и пресветлог Господина Грофа Марка
Јосифа од Елца, тајног саветника и великог Жупана; затим господе Јосифа Парчетића од Раковца, краљевог
саветника и поджупана и Фрање Житвоја, дворског чиновника и заменика поджупана. Затим и Јосифа Салаја,
председника окружног суда и судске табуле многих жупанија, за пресветлог Грофа Ивана Непомука Пејачевића
од Вировитице, царског и краљевског коморника, председника судске табуле више жупанија великашке куће
господара града Руме, Ретфала, Подгораче и Торде и власника постојећих властелинстава.
Привилегија се даје: Јохану Волфу, зидару; Венцеславу Бему, тесару; Георгу Хохвалду, столару; Михаелу
Дрешеру, бравару; Антону Хохвалду, стаклару; Јосифу Сабо(в)љевићу, грнчару; Себастијану Штенцлу, колару;
Ладиславу Питвају, ковачу; Николи Критовцу, сапунџији; Димитрију Николајевићу, лицидеру; Нипку Миновићу,
абаџији; Тодору Богдановићу, ћебеџији; Стевану Пантелићу, опанчару; Николи Петровићу, ћурчији; Михаилу
Хабеншусу, кројачу; Љубисаву Јовановићу, чизмару; Матијасу Венингеру, пекару; Кашпару Тандлмајеру,
обућару; Марку Бошковићу, кујунџији; Штефану Крену, бачвару; Кашпару Чернолки, пушкару; Франциску
Кашингу, стругару; Јозефу Лобмајеру, фарбару; Јозефу Рупу, шеширџији; Венцеславу Илку, оџачару; Георгу Јосу,
сарачу; Леополду Штенцлу, кожару; Васи Михајловићу, берберину; Матијасу Химелу, мрежару; Матији Порту,
седлару и свим осталим мајсторима, и њиховим сарадницима, у јединственом удружењу (цеху), на извршење”.15
Након почетна два листа следи репрезентативна насловна страна, најлуксузније израђена и украшена
композицијом многоструке симболике. У централном делу странице је вертикална елипса са само неколико
исписаних речи украсним латиничним словима: NOS FRANCISCUS PRIMUS DIVINA FAVENTECLEMENTIA
AUSTRIAE IMPERATOR (МИ ФРАНЦ ПРВИ БОЖАНСКОМ МИЛОШЋУ ЦАР АУСТРИЈЕ). Овај елипсасти
простор са текстом смештен је у светло плави марморирани правоугаоник оивичен, као и доња ивица елипсе,
нешто тамније плавом, такође марморираном бордуром. Горњи део елипсе је обрубљен уским појасом воћних
плодова прошараних лишћем и повезаних светло-љубичастом украсном траком. На врху овог појаса смештено је
црвено јастуче (супедион) оивичено златним ширитима и кићанкама на коме стоји велики црни двоглави орао
широко раширених крила. Обе главе, на дугим вратовима, су крунисане а лева је дигнута док је десна спуштена.
15
Превод са латинског језика: Слободанка Ћирић, „Занатлијска повеља, 180 година привилегија”, Зборник Завичајног музеја Рума II, Завичајни
музеј Рума, Рума, 1998, стр. 34-52.
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Кљунови су благо раширени са видљивим оштрим црвеним језицима. У левој канџи двоглава птица држи уздигнут
мач и палмину гранчицу а у десној, ка доле благо укошен скиптар (жезло) и храстову гранчицу. Иза леђа ове митске
птице зракасто просијавају златни зраци. Испод доње ивице плавичастог правоугаоника два анђела (пута,
италијански putti), са око бедара лако пребаченим залепршанм црвеним и плавим драперијама, придржавају с обе
руке круну изнад грба Угарске. Tакође, златни зраци обасјавају и детаљно исликану круну. Читав слободан простор
- око и између текста, фигура и геометријски конструисаних површина, по тадашњим естетским мерилима,
одмерено и ненаметљиво, испуњавају најразноврснији разнобојни сплетови арабескии цветни аранжмани. Ова
репрезентативна форма насловне стране заступљена је на готово свим свечаним документима Дворске коморе у
време владавине Франца Првог, али за разлику од румске, насловне стране већине повеља урађене су у црно белој
варијанти.
Започети текст наставља се на полеђини истог листа: „Јерусалима, Угарске, Бохемије, Далмације, Хрватске,
Славоније, Галиције и Лодомерије, Апостолски краљ; Надвојвода Аустрије; Војвода Лотарингије, Салцбурга,
Вирцбурга и Франконије; Велики војвода Кракова; Велики принцепс Трансилваније; Војвода Штајерске,
Карантаније, Крањске и Горње и Доње Шлезије; Принцепс Берхтолдсгадена и Мергентемије, Кнез Хабзбурга итд,
итд. - ПОТВРДА - препоручујемо ову значајну даровницу на корист свима: а највећим делом Нашим верним
Мајсторима”. Читав овај текст исписан је у оквиру шаблонске декорације која се понавља на свакој страници: у
правоугаоном простору оивиченом црном бордуром украшеном низом двоструких линија и тачака, са две
паралелне црне линије са њене обе стране. Преостали простор маргина је са све четири стране испуњен
изувијаним линијским арабескама које се симетрично понављају: лево и десно, горе и доле. Допунски украс на
овој страници се састоји од хоризонталних и вертикалних биљних гирланди исцртаних уоколо текста златном,
зеленом и плавом бојом.
Наредна страница, у оквирима идентичне шаблонске декорације, садржи попис свих занатлија којима се
привилегија дарује: „зидарима, тесарима, столарима, браварима, стакларима, коларима, кровопокривачима,
бачварима, ужарима, кројачима, обућарима, ћурчијама, абаџијама, сарачима, седларима, сапунџијама, чизмарима,
опанчарима, дугмарима, месарима, пекарима, пиварима, кујунџијама, сајџијама, шеширџијама, берберима,
фарбарима, ћилимарима, торбарима, кожарима, ткачима, грнчарима, котларима, лицидерима, оџачарима,
лимарима, млинарима и пушкарима, окупљеним у једно Цехофско удружење, настањеним у граду Руми која
припада Сремској жупанији, Нама надлежнима, изложи, и представи предложене Цеховске Чланове, састављене
од бољих међу истим, по утврђеном реду, и латинским језиком написане, испод (у даљем тексту) исписане
(наведене); понизно молећи обраћамо се Његовом Величанству да наше у целости забележене Чланове, све и
сваки, увезан у јединствен садржај, прими, и нама изда Писмо привилегија (привилегију). Нашим Царско
Краљевским Ауторитетом, уписано (наведене Чланове), одобравамо, оснажујемо, ратфикујемо, поменутим
мајсторима, свим њиховим наследницима званично признајемо и милостиво потврђујемо. Чланове који следе у
наставку излажемо на овај начин:”.
На истој страници, новим редом, следи главни текст изношењем садржине Члана 1 (Аrticulus Primus).
Целокупан текст повеље садржи 49 чланова (артикула).
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Чл. 1 О шегртима. Свако ко жели може ступити у шегртовање, без обзира којој вери прихваћеној законом припада.
Пре него што приступи Цеху Мајстора, у који се званично прима на тромесечном (редовном) конгресу, треба да
приложи уредну исправу о претходном стеченом искуству, Мајстору код кога треба да ступи у шегртовање да за
шест недеља рада приложи званична документа, крштенице, као и осталу документацију о свом пореклу, као и,
уколико је био у служби властелину (господару земље) од њега добијену потврду (уговор) о отпуштању из
службе; тако младић који ступа у шегртовање доказује своју исправност и предаје сва поменута документа у
Цеховску кутију (касу), у коју и за примање у шегртовање (чланство у Цеху) прилаже 1 форинту и 30 крајцара.
Чл. 2 Ако је шегрт веран и поуздан и ако се у њега Мајстор може поуздати, може да припада било којој вери и може
да има јемство Мајстора, а сви неспоразуми са Мајстором решавају се на скупу комесаријата Цеха уз уредбу којом
је регулисан однос Мајстора и место шегрта.
Чл. 3 Шегртовање код (мајстора) тесара, ужара, пекара, грнчара и лицидера траје по две године, код зидара,
столара, бравара, стаклара, колара, кровопокривача, ковача, бачвара, обућара, кројача, абаџије, сарача, седлара,
сапунџије, чизмара, опанчара, дугмара, месара, пивара, шеширџије, берберина, фарбара, ћилимара, торбара,
кожара, ткача, казанџије, оџачара, лимара, млинара, и пушкара три године а код ћурчије, златара и часовничара
четири године без прекида, током рада (шегртовања) да шегрт не помишља да у току ноћи изађе, а свему, као што
је честитост и послушност, да учи мајстор младића и да га води и начини верним, поштеним и послушним.
-13-

Сам Мајстор треба да послужи као добар узор, да не буде преокупиран кућним обавезама него да се труди да
дотични занат добро научи, и за њега самог добро је да буде добар домаћин и добро обучен Мајстор васпитан у
духу религије и моралних квалитета и да је у вештини или занату марљиво обучен. Шегрти ниједног тренутка,
према статуту или цеховским уредбама, без знања Цеха и његовог Комесаријата не могу скратити или
продужити године (време) одређене за шегртовање, ако се нису промениле околности. Мајстор и његов калфа
се морају хумано понашати према шегрту кога уче.
Чл. 4 Ако се догоди да шегрт напусти свога Мајстора без разлога и без знања Цех Мајстора и кроз два, три и
више дана од службе изостане па се опет после кратког времена на покајање поврати, поправи, у том случају
за казну шегрт мора да сваки од службе изостављени дан, недељу дана дуже у служби код истог господара као
шегрт остане; његови јемци се у том случају никако не обавезују ни на какву обострану сатисфакцију. Догоди
ли се пак да без правог разлога шегрт дуже времена остави свога господара и то тако да се већ од њега никакво
поправљање не би могло очекивати или ако би се другачије опходити почео или крајње ако би у неверству
ухваћен и за таквог осведочен био, тиме би заслужио да се праведно од господара отера и из Цеха овог
искључи. Пре овог пак господар (Мајстор) треба да њега тужи Цех Мајстору, а овај одмах Магистрату да
достави, ако би грешка превазилазила круг делатности суда и када би се расправљало да ли је шегрт заслужио
да буде одстрањен из Цеха (од шегртовања) или није, у том случају, ако је шегрт положио кауцију у Цеховску
кутију, од исте, у случају да се докаже његово неверство учињено господару, одмах да штету Цеху надокнади и
то део на руке Мајстору преда, уколико се то не докаже - пак јемцу се може вратити.
-14-

Чл. 5 Ако би пак шегрт имао довољно разлога да напусти свога господара, не може, а да то, пре него што оде,
Цех Мајстору или Комесару не најави било сам (лично) или преко јемца, а овог је дужност да ствар испита и
ако тужбу шегрта за праведну буде нашао, исти се може другом Мајстору предати у циљу довршавања
преосталог шегртовања. Ако је пак претходни Мајстор плату-накнаду за шегртовање унапред издао био, овај у
целости примио, дужност другог Мајстора који је шегрта примио на шегртовање ја да припадајући део
исплати претходном мајстору.
Чл. 6 Одређени новац за шегртовање, ако га пак Мајстор од шегрта захтева, по одлуци Цеховског Комесаријата
или локалне власти се задржава и никад не сме прећи 20 форинти. Уосталом било који Мајстор у обавези је да
се побрине да свом шегрту за што краће време обезбеди храну коју ће овај посредством рада заслужити.
Чл. 7 Ако Мајстор отпусти шегрта свог којег обучава, а он године свог шегртовања до тада није довољно
испунио, налаже се Скупштини (Цеху) да ускоро спроведе истрагу и да испита да ли се исти код удове
задржати може, ако је занат наставио или је боље да се преда неком другом Мајстору. Могу пак шегрти исто
тако код других удовица са добрим калфом који треба да води занат да се задрже (остану), али да се обавежу да
ће да одслуже пуно шегртовање ту или код других Мајстора и да пре него што започне шегртовање такав шегрт
који жели да промени занат (да се посвети другом занату) 14 дана, 4 недеље или четврт године се задржи, а да
новац (накнаду) за шегртовавање у потпуности испуни.
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Чл. 8 Ако је шегрт прописане године шегртовања испунио а против њега никакве основане примедбе није било,
не само да је могао већ ће морати исти, по положеној своти новчаној за ослобођење, које је уствари такса
пријема за шегрта а то је 1 форинта и 30 крајцара и не сме бити већа, коју ће лично у Цеховску кутију положити,
бити ослобођен и за калфу произведен пошто су му претходно лично прочитана правила и статутне одредбе и
прибављена мишљења о залагању, а његово ослобођење у протокол Цеха треба да буде уведено и у оригиналну
у Цеховску кутију да буде депоновано.
Чл. 9 Мајсторски синови за време шегртовања, никакво преимућство над другим да немају. Ипак им се та
предност може доделити да приликом пријема за шегрта и ослобођења половину таксе имају да плате.
Чл. 10 О калфама. Сваки калфа било да је Мајсторов син, било да је странац, а који намерава да стекне звање
Мајстора, неопходно учење заната стиче вандровањем (путовањем у циљу стручног усавршавања) од најмање
3 године које мора провести код Мајстора на учењу заната. Сваки калфа са собом ће понети крштеницу или
други законски докуменат у оригиналу, затим ослобађајуће писмо које све дотле треба остати у Цеховској
кутији док законито право или потврду – уверење дотичног Цеха не добије да као Мајстор може постати члан
неког Цеха. Онде где је калфа наумио да прописано шегртовање обави, треба да прибави сагласност
властелинства или локалне власти и да није осумњичен да је неке деликте или ексцесе починио или да није
изравнао своје дугове, а ништа се сакрити не може; Цеховска Скупштина ће прибавити (извадити) крштеницу и
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отпусно ослобађајуће писмо ако није случајно и не својом кривицом дошло до губљења ових законски издатих
докумената, уз уобичајен Цеховски потпис да се изда и уз плаћену таксу од 30 до 45 крајцара за разне документе,
писмени доказ о његовом моралном владању и боравку обавезно да се изда (прибави). Та потврда – писмо треба
да се изда у следећој форми: Ми, Цеховски Мајстор и остали Мајстори Скупштине Цеха у месту ... овде
потврђујемо да је дотични обучени калфа родом ... стар (година) ... изгледа ... боје косе ... код нас овде ... година
(седмица) ... на раду на калфовању по уговору био и да је све за ово време увек се вредно, марљиво и ћутљиво и
часно, као што сваком калфи доликује, показао. Зато сматрамо да треба да му издамо уверење (писмо), а од
нас свих се захтева, посебно од наших посебних помоћних Мајстора да му по Цеховском обичају помогне и свака
потребна помоћ истом пружи, дана ... године ... Цеховски Мајстор (код кога је калфа радио)... место печата.
На основу овог калфеног писма калфа стиче право да у месту где је радио или стицао знање, пристојно
поднесе захтев Скупштини (Цеху) да га Мајстори који имају потребе за калфама приме. Ако пак калфа
несретним случајем изгуби копију крштенице и ослобађајуће писмо ново извадити може позивајући се на
претходно издатом писму, но кад би се притом сазнало да је именовани шегрт био ипак без такве потврде или да
је без пословне способности или путем коресподенције власти код које се уговорило или од Цеха се захтевало
ово уверење да прими писмо што је делом све тако полагањем заклетве у случају примања требало да буде
чувано. Нити један занатлија који нема писмо или у самом сефу или код неког Мајстора се не може примити, под
претњом казне од 20 форинти од које се или у целости или делом због насталих околности треба да плате
локалној власти или се другој бенефицији поклонити може.
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Чл. 11 Калфа који се вандровањем припрема (за Мајстора) мора три године без прекида да испуни. Ако пак из
оправданих разлога као што су тешка болест или изненадна смрт родитеља или из других њему својствених
разлога прекине и сазна да се поново враћа, у том случају кад престане разлог и изравна се оно што треба
изравнати, исти калфа може да настави учење. Искрсну ли оправдани (тешки) разлози као што су: телесна мана
или старост родитеља или болест која причињава такве слабости да је присуство сина, у циљу управљања
домаћинством потребно, и у учењу заната се апсолутно не може посветити и други слични разлози, може
локална власт пошто претходно прибави мишљење Цеха, у том случају поднети дикастеријуму захтев за одлуку,
која ће једино о његовој дисензији и одлучити.
Чл. 12 Калфа на вандровању одмах по свом доласку у место даљег боравка, у ком раније није био, најкасније
следећег дана се мора јавити Цех Мајстору, ако пак овај не постоји онда најстаријем у Цеху, а од њега се очекује да
приступи раду стварним знањем и звањем без преваре пошто претходно праву копију писма и оригиналну своју
крштеницу и отпусно (ослобађајуће писмо) из места шегртовања подигнуте, као и Цеховско уверење (писмо) из
места где је најпосле радио депонује у Цеховску кутију и у њој је обавезан да их задржи све док ту буде боравио.
Ако никакав услов није испунио, тада Цех Мајстор на његовој последњој потврди једноставно треба да
прибележи, није било Мајстора који би обучавао калфу; а напротив калфа који је у месту обавио обуку и све време
добро и ваљано радио и који је учење и стицање Мајсторског звања обављао према правилима и статутарних
одредаба се придржавао уз претходну дозволу дотичне власти а затим да никаква сумња на њега није пала да је
починио деликте или испаде или је био оптерећен неизмиреним дуговима. Тај може да настави и на неком другом
месту да ради, ако жели и само је потребно да не само положи копију крштенице коју треба да прибави већ и
оригинално ослобађајуће писмо, и ново уверење од Цеха првог места о његовом моралном владању, на
поменутом формулару, који ће му издати, с тим да се стари не разликује ни у чему од новог, чак се на захтев калфе
и личну употребу уз његову жељу да се повратити могу (пронаћи могу) како је непрестано горе истицано да се
нове под старим датумом издати морају.
Чл. 13 Ниједан калфа без основног и довољног разлога и правног основа нема права да напусти свог Мајстора за
шест месеци, али ни Мајстор калфу за ово време без довољног разлога не сме отпустити. Калфа пак кад установи да
има довољно разлога, обавезан је да претходно обавести свог Мајстора и после 14 дана Мајстора може да напусти.
Чл. 14 Исто тако кад су Цех Мајстору или Цеховском Комесару, надаље локалној власти поднети разлози,
обученом калфи се дозвољава да код овог или оног Мајстора коме је особито дозначен, а који га жели да прими,
мимо реда, под условом да није имао довољно разлога да прекида, може да оде (пређе).
Чл. 15 Способном калфи нек је слободно да пређе у службу приватног лица ако као калфа жели да стекне
мајсторско право, мора да прибави потврду (уверење) свога газде о добром животном владању већ и последњу
писмену потврду где је у приватној служби провео па ће сазнати да Мајстор код кога је најпосле био (радио) није
штетио нити је због било ког ексцеса прогнан био.
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Чл. 16 Сваки калфа дужан је да буде у кући свога Мајстора у одређени вечерњи сат, којег би или од варошке власти
у неком граду био одређен или је иначе уобичајен био, а никако не сме да се усуди да ноћу избива из куће или
којекуд тумара. Преступници пак ове наше Цеховске уредбе ће се с малом новчаном казном казнити а која ће се у
Цеховску кутију положити. Не буде ли Мајстор једног од оваквих калфи открио на тромесечној скупштини, када
Мајстори од цеховских комесара имају бити питани да ли њихове калфе такве ексцесе чине, већ прећутао, и један
и други истом казном да се казне.
Чл. 17 Ни један калфа у току седмице не сме бити докон, беспослен под претњом казне да изгуби половину
седмичне плате, а ако околности захтевају и целу седмичну плату коју ће морати Мајстор код кога ради (служи)
сам скинути (одузети) и у Цеховску кутију да положи (депонује) из које ће уз сагласност Цеха за наредне дане свој
део да прими. Ако пак Мајстор пропусти то да учини и таквом се калфи прогледа кроз прсте а сам Цех то не
обелодани, тада ће тај не само остати без свог калфеног дела (мерице) за све дане беспосличења, већ се према томе
обавезује да дупло плати. Уосталом, на овај начин калфа у поновљеној намерној грешци осим губљења седмичне
плате још тежом казном ће бити кажњен.
Чл. 18 Као што је мајсторима забрањено да цену својих производа повећавају и да се међусобно размењују тако ни
калфама никако није дозвољено да се међусобно договарају о замени и да се из било какве лакомости или да се било
због чега договарају да желе робу од Мајстора да приме (преузму). Тај калфа који не радом већ другачије, робу коју
је раније договорио буде желео да преузме као саучесник биће кажњен од локалних власти примереном казном.
Чл. 19 Пошто калфама није дозвољено да уопште оснивају своја удружења, злоупотребе са печатом удружења
(коришћењем печата удружења) код калфи ће појединачно бити обелодањени и неће се дозволити коришћење
таквог печата, али исти где су такав у раду пре имали, у Цеховску кутију да се одложи. Калфама је забрањено да
држе рачунске скупштине, да приватне чланове имају, или одвојену цеховску кутију. Новац на име плате (накнаде)
за немоћне или за обучавање калфи приликом одржавања тромесечне скупштине Мајстора, од сваког појединачно
износ од 15 крајцара да се скупи и у Цеховску кутију - касу приложи (депонује) и у посебној новчаној прегради
треба да се чува и од стране Цеха брижљиво да се надзире да ли се новац овај сакупљени на гозбе или друге циљеве
користи, а осим тога како располаже и колики су били новчани издаци претходно треба да дотични Цех Мајстор и
Цеховски Комесар ревидирају, а који су за потребе локалне власти дати. Свака обавеза калфе према Цеховима
других места најстрожије се забрањује.
Чл. 20 Калфе према Цех Мајстору и заменику Цех Мајстора свако дужно поштовање и послушност имају да
укажу. Првим обавезама сматра се обавеза калфе према Мајсторима а то је верност, марљивост како на
тромесечним скупштинама Мајстора и приликом пријема дошљака, тако и у месту боравка (настањивања) и
код куће Мајстора а ове обавезе су тим више важне што би сваки преступ био кажњен. Цеховски Комесар који
ће о том по службеној дужности спровести истрагу и одредити се по том питању и мерицу од 2 форинте не више
коју казну ће прекршилац да плати, у случају да је незадовољан може се обратити локалној власти за решење.
Калфа који занат свој у другом месту жели да обавља, дужан је придржавати се часно Цеховског статута.
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Чл. 21 О Мајсторима уопште.Калфа који после прописаног рока учења (обуке) жели да постане Мајстор, ако ово
жели да ради изван места шегртовања, прво треба да прибави потврду од Цеха коме се жели прикључити, исто
тако у вези са овим да подигне уверење из Цеховске кутије оног места где је обавио шегртовање, своје
оригинално сведочанство и ослобађајуће писмо Цеховско са потписом и у Цеховску кутију оног Цеха коме се
жели прикључити (да постане његов члан) да депонује. Ако подложник у другом месту жели бити Мајстор, а не
у месту свог властелинства где је био подложник, тад пак треба да прибави отпусна и сва по закону потребна
документа о завршеном шегртовању и са овим учтиво се обратити заступнику (представнику) Цеха а од локалне
грађанске власти (Магистрата) захтевати сагласност за његов пријем (придруживање) Мајсторском Цеху и да се
старијим представи, у месту где жели да буде грађанин и Мајстор такође и сагласност властелина треба имати.
Чл. 22 Нико од калфи нити од стране Цеха нити од локалне власти не може бити ослобођен од полагања испита
за стицање Мајсторског звања. Како на пример, поједине околности и тешкоће оправдани моменти преокренути
могу да калфа, који је у занату добро обучен и поседује тражене квалитете али због болести у међувремену као
што је губљење вида или надимање плућа или друге не његовом грешком случајне појаве, догоде а ради очувања
његовог здравља на захтев више људи не би могла подврћи, стога у таквом изванредном случају калфе могу да
поднесу молбе за ослобађање од плаћања и преко дотичне власти, са особитим образложењем насталих
околности, политичкој управи која ће размотрити ове могућности те моћи ослободити калфе од полагања
испита.
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Чл. 23 Где, како и под којим (чијим) надзором се испит може спровести? У случају где калфе не могу од
оближњих људи да прибаве материјал за испит, могу то учинити преко удружења и стварне, за ту сврху
трошкове (за спровођење) дужни су сами да сносе.
Чл. 24 Онај који је у другом месту испит већ положио и у било ком Мајсторском Цеху стекао Привилегију
(Мајсторско писмо), кад у друго место хоће да пређе и ту жели да оснује своје седиште пошто претходно добије
сагласност од локалне власти или од заступника политичке управе да може да пређе у друго место, не обавезује
се више да нови испит полаже, пошто је испит једном положио и на основу тог прима се у број Мајстора
(постаје Мајстор) и на основу тог односно о том дотични Цех (скупштина) има да изда пуноважну потврду.
Чл. 25 Ако је калфа испит без погрешке свршио, треба га прогласити Мајстором.
Чл. 26 Приликом производње за Мајстора дужан је одмах да плати таксу за Мајстора од 25 форинти, и у
Цеховску кутију да стави. Никакав ручак (чашћење) Мајстора за заслуге како у натури тако ни у
противвредности нису дозвољене.
Чл. 27 Мајсторов син или пак сам калфа који с удовом Мајстора ступи од горе изнетих обавеза се не ослобађа,
као ни од шегртовања и обавезе трогодишњег учења заната (обуке) нити од полагања испита се не може
изузети. Напротив у сваком случају је такође као и остале калфе целу Мајсторску таксу дужан да плати.
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Продају занатлијских производа или пренос у било коју филијалу по претходно закљученом приватном уговору,
како за ћерку тако и удову Мајстора задржавају се, после свих таквих продаја и пренос занатских производа
никакво право обављања заната нема, јер реквизите заната или занатске машине (алат) који се односи на материјал
који су однели, што је запажено (жели да искористи) као по праву обављања заната као купац или предузимач.
Исто тако и сваки други искуство и способност своју треба да докаже али се то само мајстору дозволити може.
Чл. 28 Цех ослобађа једног или двојицу (више) мајстора ако живе на селу било самостално или под именом
фамилије, или ако се то чине под било којим изговором, и истовремено може да се односи на више особа, од
половине Мајсторске таксе, пошто претходно о овом од локалне власти или Магистрата прибави обавештење, а
подразумева се да је такав Мајстор положио по пропису испит. Сеоски мајстори на претходан начин прикључени
од почетка године плаћају на име мајсторске накнаде 2 форинте, не више у Цеховску кутију, а у случају избегавања
дупло платити морају.
Чл. 29 О обавезама Мајстора. У сваком добро организованом савезу постоји богобојажљивост и богопоштовање а
сви Мајстори и калфе Римокатолици сносе трошкове Цеха према парохијалној цркви, Свету украсну одећу
тромесечно треба да припреме за облачење. Онај Мајстор или калфа који без знања или не најавивши Цех
Мајстору разлог, после јеванђеља оде или случајно потпуно изостане, у првом случају Мајстор се кажњава са 20
крајцара а калфа са 10 крајцара које треба уложити у Цеховску кутију, а у другом случају пак Мајстор се кажњава
са 40 а калфа са 20 крајцара. Ако Мајстор приликом обреда са телом Христовим непристојно буде носио барјак,
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биће кажњен (не сме бити већа казна од 2 форинте) или ако су веће увреде имају да му локалне власти досуде
примерену казну.
Чл. 30 Како занат и одржавање машина и издржавање своје породице непрекидно захтева бављење својом
професијом ниједном Мајстору неће бити допуштено да од другог Мајстора из било ког разлога призове себи
калфу другог Мајстора под казном да накнади штету на тај начин проузроковану а Цеху на име казне не више од 2
форинте има да плати. Ако је преузимањем калфе од другог Мајстора произвео већу штету од означеног износа,
оштећени Мајстор у циљу прибављања одговарајуће праве накнаде може се обратити локалној власти са молбом.
Осим тога ниједаном Мајстору који има радњу а који је примио страног калфу у супротности са чланом 14, Цех
Мајстор са Комесаром или са локалном влашћу, у конкретном случају, то неће дозволити или не може дозволити а
у случају спора мора се обавестити Цех Мајстор коме се налаже да провери да ли је испоштована одредба
приликом пријема калфе што се на отиснутом печату Цеха може видети.
Чл. 31 Ако би се чуло да је било ко од Мајстора или калфи другог Мајстора радом или занатлијским или ручним
производима понизио или кудио или из овог разлога купце позвао или за себе калфу од Мајстора примамио сам
Мајстор ће две форинте, а калфа са једном форинтом новчане казне или кад се од стране локалних власти то
открије кад одговарајуће околности наложе да се том Мајстору накнади штета што је и статутом такав случај
предвиђен. Ако један Мајстор другом производима својим поремети продају робе и израду ручних производа а
што је његов занат, таквом се у целом дистрикту радити не дозвољава, јер сваки Мајстор има једнака права и нико
му не може ограничити занат или место које му припада.
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Чл. 32 Псеудо мајстори у овом Цеху који су постојали не могу се примити, старање пак за ове који су приликом
обиласка овог Цеха приказани, никако се не дозвољава.
Чл. 33 Као што је свим страним трговцима и занатлијама дозвољено да народне вашаре посећују и да робу своју
све време на вашарима продавати могу исто тако се у супротном дозволити не може никако да страни трговци и
занатлије продају ван времена годишњих вашара робу или производе на које овдашње привилеговане занатлије
имају повластицу, или по одлуци привилегованих заната било који занат јавно или тајно (без знања) са калфама да
обављају.
Чл. 34 У случају да се догоди да Мајстор или калфа, један или други обешчасти било кога или да Цеху нанесе
штету биће кажњени а осим тога усмено или писмено укорени због лажне оптужбе. Будући да је код појединих
Цехова најозбиљнији задатак био да се неким Мајсторима са уважавањем свих чланова треба помоћи, с тога у том
случају кад важни моменти и други јавни послови спречавају њихов рад, задатак Цеха ће бити да се на такав начин
послови између појединих Мајстора, у корист људи, уколико је могуће, подједнако расподеле. Уосталом цео Цех
се зато обавезује да се побрине да се болесном Мајстору или калфи који због сиромаштва није успео да обезбеди
себе и своју породицу, коју потребну помоћ из Цеховске кутије очекује што је по закону да Мајстор или калфа
коме се поправило здравствено стање и побољшале околности у домаћим стварима (имовно стање) раније узету
помоћ има да врати.
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Чл. 35 Ако неко од Мајстора болестан лежи, а ниједног калфу није имао, дотични Цех се обавезује да истом
Мајстори по реду почев од старијег посуде калфу у циљу настављања радова на осам дана и то до доласка било ког
обученог калфе који се може овом одредити а алтернативно се догађа да се увек позајмити може, изузев у случају
да болесни Мајстор у епидемију било које болести застао (да се болест одужила).
Чл. 36 О сахранама и заједничком погребу. Ако неко од Мајстора, шегрта или пак жена Мајстора или било ко од
њихове деце умре, погреб обаве сви Мајстори и калфе (сносе трошкове), или ако је Цех био веома велик а да се
слични случајеви умирања у једној седмици или чак врло често догађају а Цех није у могућности да плати те
трошкове, једино је могућа алтернатива да се претходно обрати надлежној локалној власти, како и ред налаже, у
ту сврху Мајстор 20 крајцара плаћа а калфа 10 као прилог у Цех за такве случајеве.
Чл. 37 О удовицама. Пошто удовица после смрти свога мужа мора да мисли на занат и ако треба да га настави под
именом свога мужа а ако Мајстор није имао калфу дотичном Цеху се налаже да таквог калфу који поседује
тражене квалитете на захтев удове препоручи. Удова бенефиције у обављању професије свога мужа више не може
захтевати. Ако калфа тог заната којег је покојни муж обављао удову ожени, тада тај калфа првом приликом у број
Мајстора биће прикључен (постаће Мајстор).
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Чл. 38 О Цеховским Скупштинама. Сваки Цех обдарен Милостивом Привилегијом тромесечно (сваког 3. месеца)
држи Цеховску Скупштину то јест четири пута у години – чијем конституисању или одлучивању треба да
присуствује правно надлежни или Магистарски комесар. За одржавање ове скупштине Цеховски Комесар
одређује време (тачан сат одржавања), који ће предмети Цеха бити расправљани, а који су се у тромесечном року
појавили, како су по реду примани. Сваки од Мајстора и калфи појединачно треба тромесечну накнаду да плати, с
тим што Мајстор плаћа 1 форинту, а калфа 15 крајцара не више који износ се обавезују да са собом понесу и
депонују у Цеховску кутију. Ако ко од Мајстора или калфи са ове тромесечне Скупштине одсуствује без законите
сметње, Мајстор ће бити кажњен са 2 форинте а калфа са једном коју треба да депонују у Цеховску кутију, што се
уосталом и подразумева да у изванредним случајевима кад то захтевају околности могу се ванредно одржати
Скупштине али никад без знања и сагласности и присуства Комесара.
Чл. 39 Ако се неки предмет Мајстора или калфе треба размотрити на ванредној Скупштини, потребно је пре тога
дотичног Цеховског Комесара обавестити о томе који ће објавити да ли постоји сврха одржавања ванредне
Скупштине. У том случају на име таксе за сазив, Мајстор ће платити 5 форинти а калфа 2, прво на руке Цех
Мајстору да плати, а овај ће потом у Цеховску кутију да одложи.
Чл. 40 Жалбе настале између различитих Цеховских заната подносе се надлежној локалној власти на одлучивање,
а ако су жалбе настале између Мајстора или калфи истог заната, такве имају да буду разматране на Цеховској
Скупштини, којом приликом ће тог који се жали и онога на ког се жали довести крај отворене Цеховске кутије да
стану и да изложе све увреде и одговоре своје а све са пристојношћу и тако ће се разматрати по правди и једнако
одлучити а ако нису задовољни, да се обрате локлној власти.
Чл. 41 Сеоски и подручни Мајстори прикључени Цеху не обавезују се да присуствују приликом одржавања
тромесечних Скупштина, али се подразумева ако преко године на тромесечној Скупштини присуствују да том
приликом и годишњу накнаду имају да депонују, наиме подручни Мајстори ако су од Цеха два сата хода удаљени,
накнаду ову а да нису лично присутни, могу да пошаљу.
Чл. 42 Сва акта, чињенице и ослобађања појединаца на Цеховској Скупштини бележиће један Мајстор који зна
или ако се нико од ових не јави да се из Цеховске касе обезбеди плата за писара који ће то радити и у форми
записника брижљиво реферисати што ће Цеховски Комесар да потпише и код Цех Мајстора ће бити чувано, а то
се и појединим Мајсторима може предложити а који су о том обавештени.
Чл. 43 О избору Цех Мајстора и Заменика-Мајстора – како се спроводи. Избор Цех Мајстора и ЗаменикаМајстора врши се на сваку годишњицу, на Дан добијања Привилегије (Цеховских Чланова – Правилника), на
Цеховској Скупштини, како је већ у ранијим одредбама утврђено, уз председавање надлежног овлашћеног
Комесара, ради чега ће бити прихваћено, да Цех Мајстор са собом донесе све рачуне о приходима и расходима са
предложеним документима; после ревизије ових докумената и утврђења пословања уступају се кључеви од
кутије, које ће Цеховски Комесар између три Мајстора разменити (поделити), од актуелног Цех Мајстора, ако
против њега није подигнуто законско изузеће, на првом месту даје се кандидату за новог Цех Мајстора, као и
Заменику-Мајстора, који ће коначно већином гласова без икаквог надвикивања уз дужну пажњу и разборитост
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бити изабрани и новоизабрани Цех Мајстор кључеве кутије званично добија. Овом приликом такође ће бити јавно
поново читани Цеховски Чланови (Привилегија - Правилник).
Чл. 44 Цеховска кутија мора да има најмање два или три кључа, од којих се један налази код Цеховског Комесара,
други пак код Цех Мајстора, а трећи код Заменика-Мајстора где такав постоји.
Чл. 45 Мерице и новчани намети (порез) преко Цеха уз знање и сагласност дотичног Цеховског Комесара за
потребе Цеха се сакупљају и како је у претходним Члановима већ речено, за помоћ сиромашних Мајстора и
калфи, а ако што од овога преостане то ће се по пропозицији локалних власти и по другој одлуци у побожне сврхе,
јавне установе или за помоћ сиромашнима да утроши.
Чл. 46 Цех Мајстор приликом сваке тромесечне Скупштине у присуству Цех Комесара, приказује све новчане
обрачуне са приходима и расходима Цеховске касе, за чије плаћање је одговоран, ако му се тад упоређивањем
поравнају номинални трошкови апсолутне Цеховске потрошње, тако сравњени рачуни преко Цеховског комесара
биће приказани локалним властима на даље разматрање (усвајање).
Чл. 47 Како ред ствари налаже, као и послови, сва комуникација која се тиче Цеха, коресподенција са Цеховима
других места, са претходним знањем и под именом целог Цеха, у појединачном случају вођена, неће бити
законита, као и експедиција организована у име целог Цеха изван тромесечних или ванредних скупштина без
знања као и пристанка Цеховског Комесара или писма примљена на службено разматрање. Није забрањена
појединачним занатлијама у свом пословању приватна кореспонденција, на оно што се не односи конкретно на
цео Цех. Обавеза је свих Мајстора да сваки акт и потписани документ према Цеху других места поднесе локалној
власти. Забрањен је сваки прекршај ове врсте и преко Цеховског Комесара биће пријављен локалној власти и за
испад биће изречена казна.
Чл. 48 На сваки случај, који има облигације пословања, у основи претходни Чланови намећу (одређују), а незнање
или непотпуно сазнање не могу бити изговор да се ови Цеховски Чланови на памћење позивају да стога ови не
само приликом одржавања тромесечних Скупштина уз својеручни потпис јасно и гласно буду прочитани, већ
осим тога права копија код дотичног Цеховског Комесара мора се чувати тако да сваки Мајстор или калфа о томе
буду обавештени. А оне Чланове који прописују таксу ономе ко писати не зна њему да буде прочитано, шегртима
приликом добијања Ослобађајућег писма (потврда о свршеној служби) да се јасно изложе и са дужном пажњом да
се упознају.
Чл. 49 На овај начин претходни Цеховски Чланови у добром реду одржавају и служе унапређењу занатства, стога
се обавезно морају поштовати. Тако да злоупотребе које би код Цеха оживеле не смеју се подржавати и на исте се
не сме наводити, у циљу чега поновљеним одредбама јасно и озбиљно нека буде забрањено.
МИ дакле понизно напред именованим Мајсторима зидарима, тесарима, столарима, браварима, стакларима,
коларима, кроварима, ковачима, бачварима, ужарима, обућарима, кројачима, ћурчијама, абаџијама, сарачима,
седларима, сапунџијама, чизмарима, дугмарима, месарима, пекарима, пиварима, златарима, часовничарима,
шеширџијама, берберима, фарбарима, ћебеџијама, торбарима, кожарима, ткачима, грнчарима, казанџијама,
лицидерима, оџачарима, лимарима, млинарима и пушкарима окупљеним у један цех.
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У поменутом граду Руми који се налази у овдашњој Сремској Жупанији са молбом нашом Његовом
Величанству упућеној у очекивању Краљевске Милости и одобрење Милостиво горе поменуто у целини и
појединачно са свим овим клаузулама имају да се приме. Ауторитетом Наше власти одобрили смо, оснажили смо
и ратификовали смо Нама овде изложене Чланове. Нашим печатом то и потврђујемо.
ДАТО на руке Принца Франца Кохариа – де Чаброг и Ситнија и конзилијума саветника... у нашем царском
граду Бечу, четвртог дана месеца септембра, лета Господњег хиљаду осамсто осамнаесте, у двадесет седмој
години наше владавине Мађарском, Бохемијом и осталима.“
Непосредно испод овог текста је потпис владара - Франца I а на дну странице и потпис онога ко је примио
повељу - Франца Кохариа. На следећој страници су подаци о званичном завођењу документа у архивску књигу:
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„Да је на страни 553 записника заведен што потврђује директор архива Матија Станковић. Године 1821, дана
десетог текућег месеца децембра, на генералној конгрегацији Сремске Жупанијеу у граду Новом Вуковару,
прочитани су чланови и објављени.
Јосиф Крајчовић, главни Жупанијски Нотар и судски тумач”.
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Emperor’s guild charter to Ruma craftsmen from 1818
Charters are historic documents which were used to announce exceptionally important decisions, gratitude for certain
services or to mark important actions, written using calligraphy and decorated with artistic ornaments. They were created
in offices, organised institutions which had permanent rules for compiling documents, so their structure, templates and
artistic content remained unchanged for centuries.
Royal charters were granted for various purposes: to organise districts in the Habsburg Monarchy, to grant a settlement
a status of a free royal city, to give nobility titles to individuals for their services (military, diplomatic, business or cultural)
or to the church and its dignitaries. They were also granted to guilds to define legal issues, like their organisation and
hierarchy. The charters granted to guilds, as well as those aimed to regulate trade and fairs, were often called privileges.
The royal guild charters, privileges granted to the most important guilds in bigger craftsmen’s centres of a certain region
of the Habsburg Monarchy, had the form of books with specially luxurious binding and represent master-pieces of
calligraphy and art. The privileges granted to the craftsmen in Sombor, Panchevo and Ruma stand out by their neatness
and beauty.
Guilds used to be of great economic and social importance. Their main aim was to protect the skills, rights and
financial interests of their members, amid the trend of increased production. Early forms of guilds had existed in the
region of today’s Vojvodina, as well as in other areas of the Kingdom of Hungary, since the end of the 13th century. In the
very beginning, these organisations were religiously segregated, and the rules were set by the religious leaders. Later, in
free cities and marketplaces, the rules were verified by the local authorities, and along the Military Frontier by the military
authorities.
Ruma marketplace, established around the middle of the 18th century, was mostly populated by agriculture folk, but
there were also some craftsmen. The number of craftsmen increased over time and craftsmanship became an important
factor in the development of the marketplace. All craftsmen did their businesses individually, because there were no
guilds in Ruma at the time. Struggling to improve their position, confronted with the competition and aware of the need
and advantages of cooperation, the craftsmen from Ruma tried to organise a guild. Starting in 1770s, they attempted it a
few times, but were unsuccessful. Eventually, in the late 1817, the craftsmen were granted the approval to establish a
guild, so they immediately made a set of rules. Local authorities adapted the rules to the local demands. The craftsmen of
Ruma decided to form a unified guild, one that would incorporate all craftsmanship. Finally, on September 9, 1818, they
were officially granted the charter, signed by the Emperor Francis I.
The royal guild charter granted to the craftsmen of Ruma in 1818 by the Emperor Francis I is now an important
historical and cultural artefact. It is a primary source and, at the same time, a beautiful piece of art. It is a part of the historic
department collection of the Ruma County Museum.
The charter has red velvet hardback covers (363x280x3 mm), with the corners decorated using stylised floral gilt
ornaments. The centre of the front cover showcases a guilt coat of arms of the Kingdom of Hungary within the wreath of
ears of wheat and vine. The charter consists of 16 pieces of parchment with a sheet of protecting wrapping tissue between
each of them. The document is 19mm thick. The space between the spine and the book block holds a braid with a circular
guilt box (ø – 88 mm), containing an impression of the emperor’s seal in red wax (ø – 79 mm).
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